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B. Muhlis Erkmen Kırşehirde 

Ziraat Vekili Kaman ve 
Mucur' da tetkikler yapll 

Vekil köylülerle temaslarda bulunarak 
Zirat vaziyet hakkında izahat aldı 

Kırşehir, (Hususi) - Dün §ehri • 
mize gelen Ziraat Vekilimiz B. Muh
lis Erkmen, Vali ve belediye reisiyle 
vekalete bağlı teşkilat müdürleri ve 
erkanı tarafından karşılanmııtır. 

Başta bando olduğu halde memurlar, 
sporcular ve halk tarafından gehrin 
dışında hararetle istikbal edilen B. I 
Muhlis Erkmen, Halkevini ziyaret et
tikten sonra şehrin içinde bir gezin -
ti yapmıştır. 1 

Vekil gece Halkevinde şerefine 
tertip olunan müsamerede hazır bu
lunmuş ve evin temsil oklu tarafın • 
dan muvaffakiyetle temsil olunan 
"İkizler,, ve "Mahçuplar,, piyeslerini 
seyretmişlerdir. 

Müsamereden sonra B. Muhlis Erk· 
men, çok alkışlanan heyecanlı bir hi
tabe irat ederek Halkevini ve Kırşe -
bir gençliğini tebrik ve takdir etrtıiş 
lerdir. 

Ziraat Vekilinin bir tetkik ıeyahatı esnasında alınmış resmi 

Ziraat Vekili şehrimize gelirken 
Kaman nahiye merkezinde köylüler
le temasta bulunmuş ve bu mıntaka -
nın durumu ve zirai işleri üzerinde 

Viyana 
J 

akemliğinden 
D h 

• ı • v k• t • ~kendileriyle ~rüşm~Jür. 
Q 1 iye e 1 im iZ Mucur, t a.a~~rBuasabah Kırşe. 

Bursa'ya g•ıttı• birden ayrılan Ziraat. V.ekili M~hlis 
Erkmen yanında valımız ve .zıraat 

sonra 
İstanbul, ı fTelcfonla) - Dahiliye müdürü .olduğu halde buraya gelmiı 

Vekilimiz B. Faik Öztrak, bu akşam ve halk ıle temasta bulunmuştur. Ve-
• İstanbul'dan Bursa'ya mütevecciherı kil şerefine Kırşehir avcılar kulubU 

F alıh Rılkı AT AY hareket etti: ----·-ı tarafından Mucur bağlarında bir öğ-
Malumdur ki Almanya Romanya- __J le ziyafeti verilmiştir. 

nın ihtili.flarmı halletmek için ken
diliğinden teşebbüs almıt değildir; 
Führer'i tavaaaula davet eden bi'Z· 
zat Romanya devleti idi. Führer 
Salzburg'da hakemlik etmek de is
temedi: Almanya,nın arzusu lngil· 
tere ile mücadele d~vam ettiği ka
dar Balkanlarda sulhun bozulma
maunı temin etmek, Romanyahlar
la bulgar ve macarlar araıındaki 
arazi ihtilaflarını, bu devletlere 
kendi aralarmda hallettirmekti. Kü
çük bir toprak parçası olduğu için 
Dobruca üzerinde anlatma kolay 
olmut, fakat Transilvanya meselesi 
hemen bir buhran manzaraıı arzet
meğe baılamııtır. 

Mihverci politikanm Romanya'· 
nm toprak bütünlüğünü korumak 
değil, onun parçalanmaıma dahi 

Faaliyete geçen yeni harman makinelerine/en biriıi 

:::;ie~=r.~ı~n:.:r:~e: ,~;~~ ~~; Es k ı· şe h ,· r şeker fa b rı· kası 
mukavemet cereyanı alıp yurumuı-

=:~~u i~~~e:::ı:~t;:!~~:r;.~e.;~~~ tam ra ndı ma n la çalışıyor 
Bükreı'in hangi kahvesinden içeri • 

İktısat Vekilimiz fabrikayı gezdi 

Vekil Bursa'ya giderek Sümerbank 
müesseselerini teftiıe devam edecek 

==ı Eıkitehir, 1 a.a. - İlctısat Vekili 
- j HUsnU Çakır beraberinde Sümer bank 

umum müdürü Bürhan Zihni Sanuı 
olduğu halde dün gece saat 11 de ıeh
rimize gelmif ve istasyonda vali, be -
lediye ve Parti reisleri ile diğer ze -

., ... 44') 

l:nnir Fuarında Vakıflar pavyonu ile diğer pavyonların görünüıü 

İzmir Enternasyonal Fuarı en 
kalabalık günlerini yaşıyor 
lzmir, J a.a. - İkinci haftasını tamamlamıya yakla§an İzmir Enternasyo

nal Fuarı dün gece en kalabalık zamanlarından birini kaydetmi~tir. Pavyon
lar ve atraksiyon sahası hınçahınç dolu idi. Hindistan'dan gelerek ingiliz 
imparatorluğu pavyonundaki yerlerine yerleştirilen nadide eıya büyük bir 
alaka ile sevredilmektedir. 

-· • 
"' 

~na'da yeni bir 
nizam kuruluyor 

•. 

Yakında Viyana' da bir 
konferans toplanacak 
Bcrlin, 1 a.a. - D. N. B. bildiriyor: 

Alman hükümetinin daveti üzerine, Tuna 
enternasyonal meseleleri hakkında Viyana
da pek yakında allkadar hükümetlcrin eks
perleri ırasında müzakereler cereyan ede· 
cektir. 

i
l Versay'ın kurmuı olduğu Belgrad Tuna 

:·~::;:~&;~~~~~ enternasyonal komiıyonu, muhasematm 1 
D. D. pavyonu baıla.masrndan sonra dahi, fransız ve ingi-ıl lzmlr Fuarı 

İngilfere'nin ıimali garbisinde 

TAYYARE 
HÜCUMLARI 
büyük hasarlar yapfl 

Londra üzerine gene 

bombalar atıldı 
Londra, 1 a.a. - Alman bombardı

Uz iıb!rlffi altında faaliyete devam et
miıtir. Bilhassa dUıman devletlerin Tuna 
yolu ile Almanya'nrn ia:ıesine kar5ı mal<im 
sabotaj teıebbüslerl naran dikkate alınır· 
ıa, bu variyet, artık daha fazla silremez
di. Viyana eksperler konferansı, yeni mu· 
vakkıt nlra.mat ürerinde karar atacaktır. 

İngiliz tayyareleri 

BERLİN'İ 
gene bombardıman 1 

ettiler 
man tayyareieri dalgıl haHnde dün öğ- Berlin, 1 a.a. - 31 aiuıtoıu ı eylüle 
leden sonra ve gece §İmali garbi sahil bailryan rece, rece yarısmdan dört daki
mıntakaıına hücum etmi§lerdir. Düş- lı:a ıonra, Bertin'de tekrar verilen altrm 
man tayyareierinin faaliyeti birkaç iıareti biri kırk ıe,eye kadar aürmüıtlir. 

Münferit hareket eden dilıman tayyarele
aaat aürmilşttir. Büyük hasar olmuJ, ri, Berlin'e yıklaımrılarsa da tayyare dafi 
müteaddit kimseler yarafanmış bazıla_ bataryalarımız Berlin ürerine bomba atıl
rı da ölmüştilr. muma mani olmu5lardır. Yalnız bazı bom. 

Bu mahal birinci defa gündüz bom- balar tehir civarına dü,müş ve ehemiyetıiz 
bardıman edildığinden, ilk hücum her- hasara ıebebiyet vermiıtir. ! 
~si hayrete düşürmüştür. Gece yük- Bir Amerikalı muhabirin 
ıek infilak kudrctindt- bir bomba bil· anlattıkları 
yük bir binnya düşmüştür. İtfaiyenin Nevyork, ı a.a. - Transradio amerikan 
seri gayretlerine rağnıcn çıkan yangın ajansının Berlin muhabirinin bugün çekti· 

ği bir telgratta, ingillz hava kuvetlerlnfn 
yayılmıı ve bir müddet çok şiddetli Berlln üzerinde yaptıkları hava hticumları-
olmuıtur. Gen: ilk hUcum eanasındci nın ıka ettllderl haııarıar anlatılmaktadır. 
bir ıığınağa t:ım isabet vaki olarak za · Muhabir, alman propaganda nezareti 

taartından bombardıman edllmiıı mahal • 
yiata sebebiyet vermiştir. !erde tertip edilen bir gezintiye iotlrak et.-

Daha ıonra yeni bir tayyare dalgası mittir. Muhabirin yazdıklarına nazaran, 

1 
Berlinln cenubu ıarkt mıntakasında çıkaı:ı 

gelerek aynı mahalle yüksek infilak bir yangın sabah halt devam etmekte idi. 
kudretinde tombalar atmış ve bir bom "KüçUk karton tabrlkası ve ipek m&gaza
ba b' · .. . b. d.ğ . aı., ismini verdiği mahaller de tahrip edil· 

ır sanayı muessesc.sır.e, ır ı e:-ı mlolerdlr. Yüksek lntlllk kabiliyetinde 
de petrol tevzi merkezine isabet et- bombalar ve yangın bombaları binlerce ca
mi§tir. Bir gaz kana1izas} onu patla mın kınlmasına ve damların ateıı almasına 

• • . • sebebiyet vermiıler<llr. 
m11 ve cıva:-da bulunanlar mucıze ne eehlrde zahiren ölü yoktur, bir kaç yara-
vinden kurtulmuşlardır. h vardır. A lmanlıtr bu klmııelcrln tayyare 

dafl batııryıılnı ının attıkları oblls parçala
rı ili' y r lnııdık l"rını söylemektedirler. (Sonu 3 üncü saylnda) 

Bulgar ordusu 
Dobru<ayı 

iığale hazırlanıyor 

Muallaktaki fek mesele 
İJğal tarihinin f esbitidir 

Sofya, 1 a.a. - Krajova'da cereyan • 
den görüşmeler hakkında Vetscer gazete
sinin yazdıklarına göre, ıüratli ve müşku· 
llt&ız bir tesellüm temin ve sükunet ve in
tiranu muhafaza etmek i~in cenubi Dob
rlca'ya ıirilmek üzere icap eden askeri vo 
idart teknik hazırlıklar yapılmı&tır. Bul
gar heyetinin ba51ıca askeri eksperi olan 
general Popof krtaatın girişinir. lüzuml11 
gösterdiği tedbirleri ittihaz etmek üzere 
ya.rm Varna'ya hareket etmesi muhte • 
meldir. 

Bulgarların mümtaz motörlü fırkası.1im
didcn harırdır. 

Halledilecek tek mesele! 
işgal tarihi 

Sof ya, 1 a.a. - Stdani. Bulgar mu
rahhas heyeti reisi Pomenof, Bulgar -
Romen müzakerelerini intaç etmek il· 
zere bugün Krajova'ya gidecektir. Sof. 
yanın siyasi mahfillerinde öğrenıldi. 
ğine göre iki taraf arr.sında bir itilah 
varılması için halledılccek bir tek me
sele vardır: o da. cenubi Dobruca'nın 
Bulgarlar tarafından iıgali tarihinin 
tesbitinden ib.lrettir. 

B. MANİU 
Transilvanya 'nın 
işğalolunmasına 

MUHALİF! 

Hiller ve Musolini'den 
karann iptalini istedi 

Viyana k!lrarına itiraz etim 
8. Maniu 

Bilkreı, 1 &.I. - Rador aJan•ı bildiri • 
yor: 29 30 aiustoı receıi toplanan 111t .. 
nat meclısinin, romcn - macar milzakereı .. 
rinde mihver devletlerinin halcemlitin ır .. 
bulü hakkında aldıiı karar, fevkallde ıü~ 
ıerait cltında alınmııtır. Cenubu prkl 
Avrupa'smdı ıuthun idımeıi ile allkadar 
olan Almanya ve ltalya'nın. teşebbiııu ile 
toplanan Viyana konferansı, öyle ıeralt 

içinde crı cran etmiıtir ki. Romanya, Ro
manya'ııın aıyaıl mevcudiyetinin kurtarıl· 
muı ile mahvolması ihtimali arasmdaa 
biri'ıi ıeçmeıi icap eylemiıtir. Diltmanla
rımıa tarahnaan yapılan harp tehdidi ve 
alman ıtalyuı hariciye narırlarının Viyana 
\-onferanıma• iki cünden fazla kalmaları
nın imklnau.hğı, lü:ıumlu en kısa bir aıilh
let l_çinde !:arar almasını icap ettirmiıtir. 

Romen - macar ıhtillfının halledilmesi• 
ni tamamiyle mihvere bırakan hakemliğin 
kabulü karııhiı olarak, Almanya ve t. 
talya, Romanya'nrn hudutlarını magüa 
komıutarına karıı kati ıurette saranti .. 

sirerse, zabitler de beraber olmak 
Üzere, hazır bulunan halk mukav.
met liderini selamlıyor, saray ve hü
lrihnete karıı kırgmlığmı gösteri
yordu. Mihver devletleri, bilhaHa 
Abnanya, Besarabya ve Dobruca 
meselelerini hal için, Romanya'nm 
ınacarlarla karıı karııya kalmasın
dan iıtif ade ederek, Tranıilvanyll 
di.vasrnda ihtilaf çıkannaıma ve 
Balkanların bu en nazik bölgeıindc 
buhran haTası yaratmaaına müsaa
de edemezlerdi. Nihayet mihver 
devletlerinin iki hariciye nazın Vi
yana'da bir hakem he~ti halinde 
toplanarak Romanya ve Macaristan 
hariciye nazırlarını dinlediler ve ka
rarlarını verdiler. 

Romanya, hakem karannın ne ol· 
duğunu anlamadan evet, kabul et
mekte olduğunu pe§İnen bildinneğe 
davet olunmuıtur. Karar Tranıil
vanya arazisinden 45.0dO kilomet· 
relik zengin ve büyük bir parçanın 
Macaristan,• terkedilmeıidir. Viya
na toplantısının bu acı neticesi Ro
manvf!,yı matem içinde bırakmııtır. 
Büyük Romanya bitmiştir; geride 
kalan eıki Balkan Romanyasının 
hayal sukutuna uğrıyan mücadeleci 
unaurlan bundan aonra acaba ne 
J'&pacaklar? Uzun müddet Roman
ft,da dahili iıtikrarın zorla tutulur 

vat tarafından karıılanmııtır. 
Geceyi hususi vagonda ve istas -

yonda geçiren vekil sabah saat 8.30 
da Eskişehir şeker fabrikasını ziya -
ret etmiştir. Bu tefti§ ve ziyaret es. 
nasında Sümer bank umum müdürü, 
vali, belediye ve parti reisleri, emni
yet müdürü beraber bulunmuşlardır. 1 

1 

diyorlardı. 
Saltanat meclisi, bütün ihtimalleri tet • 

kik etmıı ve Romanya bu dakikada diit
manları arasında tamamiyle tecrit edil • 

(Sonu J üncü sayfada) 

M ıtri! Vekm B 'JJıuıM - J.11 Tff('el !z · 
ırı rcıe muhtelit maarır mtıessl!Selcrlmlzi 
1rezmlııtir. (Heberlertmlz l Uncü aayfamıs
dadır.) 

İktısat Vekili fabrikayı ziyaret e• ı 
nasında müdür ve memur ve itçilerle 
temasta bulunmuı ve işlemekte olan 
fabrikanın faaliyetini yakından tet • 1 
kik etmittir. Vekil bilhassa ham mad 1 

de ve malzeme ihtiyacını gözden ge-I ~ 
çirmiı ve anbarları tetkik ederek va- V,· 

z~!et~? ~emnuniyet bahit olduğunu 1 ~". 
gormuıtur. W. 

(Sonıı 4. iaciJ 147/aaJ lnıilu P.ilotlan tayyarelmne bomba yüklüyorlar 

miı bir variyette bulunduiu için, tek ea 
müsait ne.ticeye, yani mihverin hakemliği· 
nl kabul neticesine varmııur. 

Demokrasi harici ıiyaıt,Jinin lberine bi· 
na edilmiı olan bütün ıiıtem, butıin 
Avn:.pa'da yıkılmııtır. Bu teraitte, yerine 
makul battı hareketi, yeni vaziyetten çı • 
kan biltün neticeleri kabul ederek mihver 
11y.-ıseine iltihak etmek teıkıl eylemit ve 
bu neticelerden daha musait neticeler nın-· 
cut bulunmamııtır. 

Kayıplarımız, derin ve çok ıstırap •eri· 
cıdır. Fıkat buna mukabil verilen praatı. 
!erin, bir çok devletlerin ortadan kalktıja 

(Soau J ilncii sq/.ı.) 
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; Alman tayyaresi 

düıürüldü 

Alman tayyarelerinin 

İngiltere'ye hücumu 
Londra. l a.a. - lnriliz hava ve dahili 

emniyet nezaretleri tebliği: Bu sabah düş
manın mühim bir tayyare kuveti Kent sahi 
!inden aaırak ıimalde Timeı'e dotru te • 
veccüh etmiııtir. Tayyare dafi bataryaları 
faaliyete ıeçmiıler e hUcum eden avcı 

tayyarelerimiz dıiıımanı dağıtmışlardır. Ne· 
Londra, l a.a. - İngiliz hava ve anava- hirde ve Kent'in ı;imali ıarkl mıntakasm • 

tan emniyet nezaretleri teblıği: Diln gece 

1 

da muhtelif mahallere bombalar atılmıştır. 

münferit veya kuçilk filolar halinde hare· Bir şehirde müteaddiat ev ve dükklnlar 
ket eden duşman tayyareleri, hücumlarını tahrip edilmiı, bir çamaşırhane, bir gar ve 
bilbasaa 1nıiltere'nin şimali şarkisi sanayi ı bir dere kenarında evler, hasara uğramıı • 
mıntakalarına tevcih etmişlerdir. Şimali 1 tır. Zayiat azdır. Şimdiye kadar alınan ra
carb de de bir şehire atılan yangın bom- 1 porlara nazaran bu hava muharebelerinde 
balar'yle bir çok yangınlar çıkmış ise de avcı tayyarelerimiz on bir diııman tayya
bepsı sonduriılmıiştür. Belediyenin damına resi dıiıUrmüşlerdir. Tayyarelerimizden bi-

e sair bazı binalara yüksek kudrette rlni kaybettik. Öğleden az ıonrı ikinci düı
lbotııbalar düşmıiştıir. Bazı kimselerin öl • man tayyare dalgası ıelmiı ve Londra mın
nıuı ve yaralanmı5 olmasına rağmen, hil· takasının cenubu ıarkisine yaklaımıştır. 
r'~ ceniıliğine nazaran zayiat azdır. Hava muharebesi olmuı, ve düıman püs • 
ıc, ' ıarbt ve ıimali ıarkide düşen diğer kürtülmeden evel bombalar ıt':11ı!tır. Mu • 
ait lar da yangınlar çıkarmış, evler fassal raporlar henüz ıelmemııtır. 
de ır. Hasar nisbeten mahdut, zayiat 
rn Londra dahil olmak üzere, memle· 

1ıaıka noktalarına da hücum edil -
r. Bazı hasar ve :ıayiııt olmuştur. A· 

- -' ıon raporlar, dün 8S düşman tay
,areeinin düıiırldüğunü ıöstermektedir. 
Bunlardan 70 i avcı tayyarelerimiz, ıs i 
taYYare dafi bataryalarımız tarafındn dil· 
tirülmüıtiır. 

Bu hareket esnumda 37 tayyaremizi 
kaybettik. Pilotlardan 25 l aağ ve salim· 
dir. 

Bertin' de askeri hedefler 
bombardıman edildi 

Londra, l a.a. - İngiliz hava nezareti 
tebliii: deniz tayyare kuvetlerine menııup 
Albacore tayyareleri sahil muhafaza te:$kİ· 
lltına baglı tayyarelerle muştereken hare
ket ederek evelisi akşam Boulogne rıhtım 
ve p.raj yollarına hucum etmişler ve bom
balar atmışlardır. 

Evelce bildirildiği gibi, İngiliz hava ku· 
•etleri bombardıman tayyare filoları Ber· 
litı mıntakasında seçilmiş askeri hedeflere 
hUcum ederek infilaklara ve yangınlara se· 
bebiyet vermiıtlerdir. Hasarın buyilk oldu· 
iu tahmin edilmektedir. 
Başka filolarımız da Gelscnkirchen, Mag. 

debourı, Cherbourı petrol depolarına, Em. 
dende ticaret ıemilcrine, Hamm ve Soerts 
de emtia &'arlarına Guınez bumundaki top
'u mevzilerine, Almanya ve Hollandada 
ınıiteaddit dilıman tayyare meydanlarına 

hücum etmiılerdir. Tayyarelerimizden 1 -
kiai yoklamada bulonmamıı üı;U sahilleri -
nılzde mecburi iniı yapmıılardır. 

Almanya ve Hollabda 

Dzerine hava taarruzları 
Londra, ı a.a. - İnglllz Hava Nezareti· 

llfn tebliği : 
Ha' a taarrıızlan sahil muhafaza teıldIA • 

tına bağlı tay~·areler dUn akıam Rotterdam 
eivarında Wlaardlngen petrol depolanna 
muva.ttakiyetll bir hUcum yapmıılardır. 

Evellsl gece bombardıman tayyareleri -
mlz Alma.oyada ve Hollandada seçme BB • 
kerl hedeflere hücumlarına devam etmlı • 
lerdir. Bunlar arasında Berlinde elektrik 
tesisatı ve tayyare mot6rll fabrikası ve bir 
tayyare meydanı, Cologne'de ve Ms.gcle • 
bourg'de petrol depoları, Hamm, Soe:ıt, 
Omabnıck ve Mansver'de emtia eleme ma
halleler!, Emden'de gemiler ve muhtelit 
aanaı hedeflerle t~are meydanlan var -
dır. 

Sahil muhafaza teşkllt\tı tayyarelerlyle 
rlltt yapan donanmaya baA'lı tayyareler 

rdamda petrol depolarını bombardı • 
lılerdir. Tayyarelerl.ınlzden iklsl 
dönmemişlerdir. 

rJ. •1'İlıa cephelerinde sükun 

Alman 
,.. 

resm ı tebliği • 
Berlin, 1 a.a. -. Alman orduları ba&ku -

mandanlığı tebliği: bir denizaltı İngilizle
rin ıs bin tonluk Dunvegan C11tle isminde
ki ıemiıini batırmıştır. Bu muvaffakiyet 
sayesinde alman denizaltıları tarafından Uç 
gün zarfında batırılan ıemilerin hacmi 100 
bin tonu bulmuıtur. 

31 ağustosu 1 eylO.le bağlıyan ıece mu • 
harebe ve avcı tayyarelerimiz İngiliz ada
larına kar ı hlicumlarma devam etmlıler· 

dir. Kent ve Esaex kontluklannda tayya.. 
re meydanları, Taymiı manubmda ve Li -
verpool'dıı liman te&isatı, merkezi İngilte· 
re'de tayyare mah:eme fabrikaları bom • 
bardıman edilmiştir. 

Çıkan bir çok yangınlar bu harekitın ne 
kadar müessir olduğunun ıahididirler. 

Bu harekat esnasında cereyan eden şid • 
detli hava muharebelerinde l 16 düşman 

tayyaresi düşUriılmüştilr. İnciliz limanla • 
rına mayn dökülmesine devam edilmiıtir. 

Dün gece İngiliz tayyareleri Ruhr hav • 
zası ve Berlin üzerinde uçarak muhtelif 
mRhallere bombalar atmışlaraa da aı hasar 
yapmışlardır. Bu mahallerin hiç birinde as
keri hedeflere isabet vaki olmamıııtır. 

Tayyare dafi bataryıı\arımız Berlin'e hU -
cum eden düşman tayyarelerinin ,ehir içi
ne bomba atmasına mani olmuşlardır. Bir 
ı;ok bombalar çıplak tarlalara dıişmÜ$tÜr. 

Dün &'Ündüz düşmanın tayyare zayiatı 

133 tlir. Bunlardan 116 ıı hava muharebe -
terinde, Uçü gece tayyare dafi bataryaları· 
mız tarafından, 14 il yerde imha edilmişler
dir. Bunlardan başka 74 balon da tahrip e
dilmiıtir. 

Alman tayyarelerinden 32 ai yoklamada 
bulunmamııtır. 

lngiliz tavzihi 
Londra, 1 a.a. - Salilıiyettar mah

filler alman tebliği hakkında asağıda· 
ki m!ltaleayı yürütmektedirler: Dlinün ha· 
kiki zayiatı rakamları düşürülen 85 alman 
tayyaresi ve tahrip edilen 37 İngiliz tay -
yaresidir. 25 inıiliz pilotu ıai ve 1alim • 
dlr. Bu vaziyet kaf1!ısında Almanya 212 av
cı tayyaresi ve pilotu ve bombardıman tayl 
yareleri mürettebatı kaybetmiı demektir. 
İngilizler ise 12 pilot kaybetmiılerdir. 
Almanların talim görmliı tayyarecileri 

yenilemek için marus kaldıkları müıkillta. 
göre bu fark büyük bir ehemiyeti haizdir. 

1 talyan resmi tebliği 
İtalya'da bir mahal, 1 ı.a. - İtalyan or· 

dusu umumt kararılhının 8& ıncı tebliii: 
Şarki Akdenizde refakatli bir düıman ka
filesi bir hava filomuı tarafından bombar· 
dıman edilmiıtir. Bir ıemiye laabet olmuı 

\ 1 a.L - İngiliz Umumi karar ve remi hasarı uğramııtır. 
'ti : Müstemleke kıtaatımız, Moyaleye PO ki· 

\e zikre değer bir hareket yok • 
lometre mesafede ve Kenya'nın mlihim bir 

celerle ihale -. 
ıi. (5116) 

'Cuğun babası benim. Bu çocuk, 

'lır. Öbilrgiln vafti.ı yapacaklar. 

onun da ismi VilmoJ olacak. 

..... ~ 

benim 

Artık, 

Kilçük 

~ ,~u~I • . 
'"~nt tafö ı ılk defa bır sükQnet duydu. Kalbın· 

dtı, • na bir ferahlık yayıldı. Artık her ıey 
1 eo,u.<C(t. A"I yo una 5 ~ ı. ı e ve çocuk sahibi olmuJtu. Bun· 

ULUS 

Eskişehi r şeker fabrikası 
tam randımanla çahşıyor 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Elbise, palto ve kasket 
diktirilecek 

Dt!Vln Demiryolları lkjncı 1slctme Art· 
turna ve Eksiltme Komisyonundan: 

(Başı 1• inci sayfada) ı İklnel lıletme memur ve müstahdemini 

Vekil fabrikanın hatıra defterine Ma a rı· f ne umumi idare merkez daireleri hademe· 
leri için kum~ı. astarı, ve telası idarece 

şu yazıyı yazmıştır: verllmek ve numune ayarında d!lğme, sır· 
" ı. 9. 940 da Eskişehir fabrikasını , ma, alAmetl fflrika vesalr harçları mUte· 

t . . r l ahhlt ta.rafından temin edilmek üzere dik· 
gezdim. şlerin bılgıli ve gayret ı e - v k • ı • tirilecek takriben 1065 tııkım elbise, 4::?0 
!erde olduğu intıbaını hasıl ettim. Şe e 1 1 adet palto ve 1095 adet kasketin lmallyeai 
ker fabrikaları 939 kampanyasında işt kapalı zart usuliyle ekıılltmeye çıkarıl· 

mııtır. 
geçen senelere kıyas edilemiyecek • • d ıo eylUl 940 tarihine ra.sthyan sah gü-
bir istihsal ıeviyesine varmıştır. 1940 lzmir'de köy Enstitüsün e ve nU Mat 15 te Anks.ra istasyonunda ikinci 
kampanyasının da bu derece etrafın· işletme bin&Bında toplanacak komisyonda 

Eft 'fm k d ihalesi yapılacaktır. 
da olması beklenir. Esasen şeker ııana- tııl en UFSUn a İdareden verilecek kum~ ve harç be-
yiinden beklenen bu vazifenin ifası- del! dahil mecmuunun muhammen ~deıt . . . f ff. I de b I nd (35570,24) ve muvakkat teminatı (2667,77) 
nın, memleket ıhtıyacının harıçten te- e ıı er u u u liradır. 
mini güçleştiği senelere tesadüf et-) Bu işe girmek tsUyenlcrln kanun ve 
mesi bilhassa kıymetini artınnı"'tır. İzmir, 1 a.a. - Maarif Vekili Ha- şartnamenin tayin ettiği vesaikle muvak-

, -s Al· y·· ı f k · d ı · F kat teminatlarını ve tekltflerlnl aynı gün 
Bu hususta çalıp.n arkadaşları tebrik san - ı uce . re a atın e v~ ı uat 1 saat He kadar komisyon reisliğine ver. 

d • Tuksal ve maarıf erkanı oldugu halde melerl Ifı.%ımdır. e erım • ., 1 j 1 _, Ank 
Kızılçullu'daki köy enstitüsünü ve Şartnnme ve mukave e pro e en &-

Vekil öğle yemeğini fabrikada ye· -· • . ra, İzmir ve Sirkeci veznelerinden (178) 
miş ve 12,50 de istasyona giderek To· egıtmenler kursunu gezmış ve tetkı- kuruş mukabilinde satılmaktadır. 

katta bulunmuştur. Vekil enstitüde (4819) 14890 
ros ekspresine bağlanan vagonu ile sınıfları, atölyeleri, yatakhaneleri ve ' 
Karaköy'e hareket etmiştir. İktısat 5 ton donyag"ı alınarak talebe tarafından yeni inşa edilen pav 
Vekili Karaköy'den Bursa'ya geçe- yonları gezmiş ve talebe ile görüşmüş 
rek Sümer bank müesseselerini tetkik 

k . ili~ 
ve teftiş edece tır. Hasan - Ali Yücel dün akşam Fuar 

Haber verildiğine göre, Eskişehir gazinosunda parti tarafından şerefi
şeker fabrikası bu sene azami randı- ı;e verilen ziyafette hazır bulunmuş
manla çalışmaktadır. Fabrika günde tur. 
2000 ton pancar işlemekte ve buna 
mukabil 280-300 ton arasında şeker is 
tihsal etmektedir. 

Cenubi Afrika 
Almanya ve l talya ile 

sulh yapmıyor! 

Harp başka 

kıtalara da mı yayılıyor? 
Londra, ı a.a. - (B. B. C.) Dün Mos· 

kova radyosu spikeri, harbın yeni kıtalara 
yayılacağını ve uzun sureceğini söylemiş· 

tir. 

Bu kış açlık olursa . .. 

Devlet Demir Yo11arrndan : 

Muhammen bedeli 2SOO (iki bin beş yüz) 
lira olan beş ton don yağı 10-9-1940 salı 
günü saat 15 de açık eksiltme nsuliyle An-
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu i$e rirmek isteyenlerin 187 ,SO (yüz 
seksen yedi lira elli kura$) liralık muvak· 
kat teminat ile kanunun tayin ettiği ve • 
sikaları hamilen eksiltme saatine kadar ko-
misyonda isbatı vücut etmeleri Ihımdır. 
Şartname Ankarada malzeme dairesinde 

görülebilir. 
(4817) 14-998) 

Muhtelif kollektör mikalan 
satın alınacak 

D. D. Yollan Satın Alma Ko. dan: 

(_R_A_D _Y o_) 
TÜRKİYE 

(Radyo D!tUzyon Postaları) 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyoaa 

(Dalga Uzunluğu) 
182 Kcs.! 120 Kw. 1648 m. 

81.7 m. 
19.7• m. 

9465 Kca./ 20 Kw. T. A. P. 
15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 
PAZARTESİ: 2.9.19~0 

7.30 Program, ve memleket ıaat 
7.35 Müzik: hafif program (Pl.) . 
8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kadını • yemek lis~esi. 
8.20/ 8.30 Müzik: plaklarla hafif 

programının devamı. 

ayarı. 

mus·lct 

12.30 Program, ve memleket saat ayarı. 

12.35 Müzik. 
1 - Sel Pınar - kurdili H. ıarkır 
(Aıkınla yanan göı~lüme), 
3 - Refik Fersan • nihavent ıarkır 
(Kız sen geldin Çerkeş'den). 

4 - Sel. Pmar • nihavent ıarkı: 
(Hill yaşıyor). 

12.SO Ajanı haberleri. 
13.05 Müzik. 

1 - Hicazkir tUrk!i: (Bir ylr sev
dim Kuıadalı). 
2 - Hicazkir sas semaisi. 
3 - Sadettin Kaynak: - hüseyni tül"
kü: (Batnma taı baaaydım). 
4 - M. Celi.lettin Pı. - hü9eyni 1&1"
kı: (Sevdiğim cemalin s;ünkü ıöre
mem). 

13.20/ 14.00 Müzik: karııık program (Pi.). 
18.00 Program, ve memleket aaat ayan. 
18.45 Müzik: oda müziii (Pl.). 
18.40 Müzik: radyo en orkeatr111 (İbra

him Özgür idaresinde). 
19.10 Müzik., 

l - Şevki bey • uşşak prkı: (Be 
dehrin germü aerdinden). 
2 - •••• - unak türkü: (Menekı• 
kokulu ylrim). 
3 - Oyun havası. 
4 - Yusuf • suzinlk prkı: (Neı'e
yab etmekte). 
5 - Arif bey • ıeglh ıarkı: (01 • 
maz iliç ıinei sadplreme). 
6 - Refik Fcrsan • hicaz ıari:ı: 

(Geçti rüya cibi). 
Londra, 1 a a. - (B. B. C.) Kap'tan bil

dirilyor: Cenubi Afrika birliği parla -
mentosu Almanya ve İtalya ile sulh yapıl • 
ması içfn derhal tedabir alınmasını istiyen 
Hertzog teklifini 6S reye karşı 83 reyle 
reddetmiıtir. 

Nevyork. 1 a.a. - Amerikan efkarı umu· 
miye enstitüsü tarafından yapılan müra
caat üzerine rey veren butıin milletin yüz· 
de 62 si bu kı5 açlık olduğu takdirde, Al· 
manya'nrn tahakkümü altında bulunen mil· 
!etlere Amerika gemileriyle yiyecek gön
derilmesinin ıiddctle aleyhinde rey ver • 
miılerdir. 

Muhammen bedeli 3000 (üc; bin ) lira 
olan 7 kalem muhtelif kalınlıkta kollek -
tör mikaları 11. 10. 15140 cuma gunü saat 
saat ıs de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 19.'4S 

7 - S. Kaynak • hicaz tUrkii: (Eli 
gozlerine kurban oldutum). 
Memleket saat ayarı, ve ajans ha
berleri. 

Meclis, H ertzog sulh teklifini reddeden 
27 reyi meclisin teyit ettiğini bildiren ge • 
neral Smuts'un tadil teklifini 6S reye karşı 
83 reyle kabul etmi~tir. 

Smuts'un teklifi, inıiliz Commonvealth'i 
ile birlikte teşriki mesaiye devam hakkın· 
da 4 eylülde ittihaz edilen mukarrercta 
merbut kalmak için cenubi Afrika ittiha· 
dınm tayin •e kararını keza tekrar teyit 
etmlıtlr. 

merlı:ezl olan Buna'yı itral etmiılerdir. 
Trabluıgarpte bir müsademe esnasmda 

yedi ölü ve 10 yaralı vardır. 

Orta Afrikada ölülerimi:r ve bq yara • 
lımız vardır. 

Cazban hava llma.nma düıman hava ku· 
vetlerinln yaptıiı hücumda kumandanlık 

sarayının bir köıesine bomba isabet etmie 
ve yerde iki tayyaremi:ı ha.ara utramrıtır. 

Ölli ve yaralı yoktur. 

Lontlra ıelahiyetli mahfillerine 
göre 

Londra, ı LL
0 

- Londra selAhlyettar 
maha!illnde bugünkü italyan tebliği hak • 
kında qağıdald beyanat yapılmııtır : 

İtalyanların ıarkl Akdenizde bir lngtltz 
gemi kafilesine hUcum ettikleri iddialan 
tngllterenln Akdenlzl ve SUV'eYI kanalını 
kullanmaktan lclz olduğuna dair ltaıyan 
tefahUrlerinl doğrudan doğruya ret ve cer
hetmektedlr. 

Bundan bqka, ltalyanlann bir tek lngtllz 
gemisini hasara uğra.ttıklan iddlala.rı in -
glllz filosunun kafilelere mensup olan ge· 
mUerl himaye etmek kudretini hıw: oldu -
tunu blr defa daha labat etmektedir. 

İtalyanlara göre ingiliz ticaret 
gemisi zayiatı 

Roma, 1 a.a. - Stefani ajansından: 
Gazeteler, İngiltere'nin harbin ilk 12 
ayı zarfında bir milyon 158.762 ton 
hacminde ticaret gemiıi kaybctmiı 
olduğunu tebarüz ettirmektedirler. 

Bu netice, Bilyilk Britanya'nın res
mt tebligatından istihraç edilmiı ha
kikaten kaybolmuş olan miktarın yüı
de altmııını göstermektedir. 

ULUS 
Bugün 

Sinemasında 
2 Film birden 

14.30 - 19 ve 21 de 

Seviştiğimiz geceler 
16 - 17.30 da 

Tabanca kanunu 
Gece 21 de 

Sevittiğimiz Geceler 
veMIKl 

Bu işe girmek istiyenlerin 225 ( ikiyüz 
yirmibe$ ) liralık muvakkat teminat ile 20.00 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif- 2'0 .30 
terini aynı gün saat 14 de kadar komisyon 120 45 reisliğin" VC'rmelerl Uızımdır. · 

Müzik: fasıl heyeti. 
JÇ,onuşma. 

ıluzik : dinleyici istekleri. 
Şartnameler p:ırruıı~ olarak Ankarada 21.10 

mal:eme dairesinden, Haydarpaşa'da te -
sellUm ve sevk ıefllıtlnde dağılacaktır. 21.30 

21.4S 
22.30 

Müzik: saksafon ve akordeon sı:ı'o-
lan - Şükrü Sarıpınar. 

Radyo gazetesi. 
(4881) !5028 

Açık eksiltme ile soğuk hava 
dolabı alınacak 

D. D. Yollarından: 
27. 8. 19•0 tarihinde &(ık ekalltmeat ya

pılaca#J iJA.n edilen 4 adet sotuk hava do· 
tabının fenni ıartnamesl görülen lüzum tl· 
zerine tAdU edildiğinden mezkt\T eksilt
me !eshedlJmtıUr. 

(2080) iki bin otuz lira muhammen be· 
deli olan bu dört adet soğuk hava dolabı· 
nın alınması lc;tn 11. 9. 940 çarıamba ~U 
saat 15 te Ankarada idare binasında yeni· 
den acık eksiltme yapılacaktır. 

Bu tıe girmek isUyenlerln (152.25) yllz 
eııı iki lira yirmi bet kuruşluk muvakkat 
teminat ne kanunun tayin ettiği veslkalan 
hAmllen aynı jf1Jıı ekMltme aaatfne kadar 
komisyonda isbatı vtlcı.ıt etmeleri llı.%ımdır. 

Şart.nameler Anks.ra.da ma.ıume daire· 
sinde görUlebmr. (5031) 15034 

Süpersiman aahn almacak 
D~vl~t demiryollarrndın: 

Mubammm bedeli 9000 lira olan 450 ton 
süpersima.n 1219/ 940 perıembe s{in!i saat 
lS.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İ· 
dare binasında aatm alınacaktır. 

Bu iıe ıirmek iıtlyenlerin 675 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiii 
vesikaları ve tekliflerini aynı ıiln saat 
14.30 A kadar komisyon reisliğine vermele· 
ri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada 

malzeme dairesinden. Haydarpaşada tesel· 
lUm ve sevk ıeiliğinden dağıtılacaktır. 

(5030) 1S067 

Müzik: salon radyo orkestrası. 
Memleket saat ayarı, ajanı hıbel"-

leri; ziraat, esham - tahvillt, kambi
yo - nukut borsası (fiyat). 

22.45 Müzik: dans müziği (PJ.). 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve k&Pl.nl\ 

••• 
İ R A N 

Tahran Radyo.su 
Tahran radyoıunun haberleri saat 11.30 

dan 14 e kadar, kın dalp. 19 aı. 87 dalp 
uzuıılUğu üzerinden, 17.13 den 20.15 kadar 
30 m. 99 dalga uzunluğu üzerinden aa.at 
20.SO dan 23.30 a kadar •8 m. 7• dalp 
uzunluğu üzerinden ne,redilmektedir. 

Un alma.cak 
2 Jlüstıl:il Seyyar ]andırma Tabura 

Komutanlılından: 
Erzakın cinai 

Un 
Tahmin bedeli 

L1. Kr. 

7260 00 
Eksiltme usulü 

Kikdan ldloça.m 

50000 
Muvakkat teınlıı&t 

Ll. Kr. 

5" 50 
İhale gün ve aaaU 

Kapalı zart Cumartesi H . 9. 9.0 
1 - Tunceli Nazımiye kıuıabasındald 

seyyar 3. kıta.sının ihtiyacı olan elli bin 
klJo una alt malO.mat yukarıda yazılmıt· 
br. 

2 - Şartname Nazımlye'de satın alma 
komisyonunda görüleblllr. 

3 - İstekUlerln kanun! vaaıflan hcı.iz ol· 
malan ihale gfuı ve saatten evel teklif 
mektuplariyle muvakkat teminatlarını 
komisyona "Vermeleri. (~12.t) 15098 

Şimdi niçin yemekten bahsediyorsun? Ne ga

ripsin. 

d&rı ıonr:ı abat, rahat çalı§abilirdi. Bir • dakikaııını 
boı geçirm~esi. lizımdı. Oğlunun, günün birinde 
itte benim ba~ budur, diye iftihar edebilmeıi i· 
~in geceyi gUndü.ıt katarak çalıımalıydı. 

Yaz:an: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôROMKONEY -92-

- Affedersin, sen git. Ben de hemen geliyorum. 

Vilmoı, arzudan yanarak öteki odaya geçti. Mu· 

mu yaktı. Şamdanı, karyolanın baıı ucundaki ko
modinin üzerine koydu. Uzandı. Kendi kendine, ka
rımı bekliyorum, karımı bekliyorum, diye tekrarla

dı. Karım güzel ve caziptir. İstediğim zaman öper. 
severim. Üniversitedeki arkadaşlarım her halde ha

lime gıbta ediyorlardır. Biraz bir ıeye benziyen bir 
kadın elde etmek için zavallıların analarından em-

dikleri ıüt burunlarından geliyor. Ya, bir de baldı

zımı görseler. Daha doğrusu, Mıaria'nın baldızım ol
duğunu öğrenseler, kıskançlıklarından çıldırırlar ... 

Yalnız, bir tilrlü kavrıyamadığım bir ıey var! ... 

Maria'yı fevkalade mesut eden hadise nedir? ••• Adam 

sende •.. Bana ne? ... Ne olursa, olsun •• Dünyanın bil· 
tün kadınlariyle alakadar olacak değilim ya! ..• Evet 

Maria'nın ondan daha güzel olduğunda tilphe edile

mez. Fakat, ben Gizella'yı ıeviyorum .•• Taze süt ko
kulu Gizella'yı ••• Ne kadar da gecikti? 

Sen hiç merak ettne oğlum, babanla ift ihar ede
Ctkıin 1 

Gizella'nın ıesi1le it\tildi: 

- Çocuğun batında ne yapıyoraun? 
VilmoJ, karısının elini tuttu. Gözlerinin içint 

bakarak sitemle ıöyledi: 
_ Gizella, neden benim her hareketimi kontrol 

ediyorsun? Yoksa çocuğumuzu benden mi kııkanı· 
yorsun? Yavrumuzu ıeyrediyornuın. Hoıuma gid i

yor. 
- Biru yavaı konuı, uyanma11n. Beğeniyor m u. 

ıun? 

- Çok. 

- Ah ne kadar mesudum. Seviyorıtıt\ defil mi? 

- Tabii. 
- Ama, beni? 

Vilmoı. yanağını okşadı: 

- Bundan şüphe mi ediyorsun? Dlinyada en çok 

ıeni seviyorum. Fakat, ıenin aklın daima çocukta ... 

Ben. ikinci plana düştilm. 

- Çocuksun Vilmoı I 
- Annenle ne konuıtun? 

- Sonra ıöylerim. 

- Benden gizli mi? 

- Hayır. 

- Öyleyse, timdi anlatt 

Vilmoı, maıayla pencert arasındaki ıezlonıa u-

zandı. Gözlerini yumdu. Kıaa bir zaman sarfında ba
tından geçen hadiseleri dütündü. Bu dakikada ken· 

dini ağır bir yükün altından kurtulmuı kadar hafif 

hissediyordu .•• Hele, son günlerde ne buhranlar ge· 

çinnitti. Kimsenin yüzUne bakamaz olmuıtu. Ne ta
rafa dönse, dargın ve çatkın bir çehreyle kartılaıı

yordu. Sanki; koca bir dünya aleyhine ayaklanmıt· 

tı. Şimdi, hemen herkeıin gönlü olmuıtu. Çocuk u· 

yuyor, anneler memnun, babalar aıağı yukarı barış· 

mıı vaıiyette idiler. Madam Burinka, kiracılarından 
dolayı, artık mahcup olmak endişesinden kurtul • 

muıtu ... - asabiyetle gillümsedi - bilyük aktris 
Maria da Paris'te fevkalade mesuttu... Her halde 

Gizella da hayatından memnundu! •.• 
G özlerini açtı. Karısını yanına çağırdı. Heyecan

lı bir sesle konupnağa batladı: 
- Sen ne dütilnüyoraun, onu bilmiyorum. Ben, 

kendi hesabıma baıkalarını taklit etmediğimizden 
ve evliliğimizin ilk gününü de bu evde geçirdiğimiz· 
den dolayı memnunum. Hemen her çift, belediye da
ireıinden ayrılır ayrılmaz. balayı ıeyahatine çıkar. 
Günlerce, trenlerde, vapurlarda, tanımadıkları ıehir
lerin otel odalarında dolqırlar. Nihayet, yorgun ve 
bitap bir halde ve ekseriyet1e biriliirlerini kanıksa· 

nuı olarak yuvalarına dönerler. O n lar, yuvalarına 

döndükleri zaman her §eyi bitirmiılerdir. Biz, yuva· 

mııa, sağlam vücut, sağlam dimağ ve yekdiğerimize 

kartı coıkun arzularla döndük. Seyahat 1 Tabit aı-

rası gelince bunu da yapacağız. Bütün dünyayı do

laıacağız. Bir çok inııanların hiç bir zaman göremi

yecekleri yerlere gideceğiz. Amerika'yı, Japonya'yı, 

Çini, Aarabistanı altı üstüne getireceğiz. Bizi her 
yerde alakayla karıılıyacaklar. Dünyaca meşhur bir 

muharrirle karısı gelmiı diye halk yollara döküle
cek. Şerefimize parlak ziyafetler verecekler ... 

Gizella, kocasına biraz daha yaklaştı. Yilzünü yü

züne ıürdü. Saçlarını okşadı. Vilmoı'un, kalbi çarp· 

mağa başladı. Bütün vücudunu hoı bir uyuşukluk 
kapladı. Burnuna bayıltıcı bir koku çarptı. Tatlı bir 

ıüt kokusu L. İhtiraııla genç kadının dudaklarına 
kapandı. Elleri titriyerek büluzunun diiğmelerini 

çözmeğe uğraşıyordu. Gizella, yarı baygın bir halde 

gözlerini yummuştu. Erkeğin eli göğsüne değince 
birden kendini topladı: 

- Olmaz, VilmO§... Burada olmaz ... 
- Niçin? 

Yüzil kızardı. Gözlerini süzdü. Mahcup bir sesle 
fısıldadı: • 

- Öteki odaya git. Ben de arkandan gelirim. 

Vilmo§, müstehzi bir kahkaha attı. 

- Çocuktan mı utanıyorsun? 

- Uyanır. Sana, öteki odaya git diyorum. 

- Çok bekletmiyeceksin değil mi? 

- Ne kadar sual ıoruyoraun, Vilmoı? Hem daha 

•'tam yemefini de yemedik. Karnın acıkmadı mı? 

L(. 

... ..ımrleı 

Gizella, kapıdan göründii. VilmO§, batını kaldırdı. 
Mumun ıolgun, titrek ııığında ha;.-ranlıkla onu seyre 

daldı. Sırtında uzun beyaz bir gecelik vardı. Saçlarını 
taramıı. itina ile toplamıştı. Yürilrken, dolgun kalça

larının tatlı inhinaları seziliyordu. Bu kadın, eski· 

sinden bir kere daha cazip ve güzelliğe aahip olmut
tu. Vilmoı, bütün kanının beynine hilcum ettiğini 

duydu. Heyecandan kısılmış bir ıeıle fısıldadı: 
- Bu ne tuvalet, ne ııklık? .•. Baloya mı hazırlan· 

dın? ..• 

Gizella, boğuk bir kahkaha attı. Ağır adımlarla 
yaklaıtı. Karyolanın kenanna oturdu. Elini, kocası
nın yanan alnına koydu. Sarı ell gözlerini süzerek 

baktı. Vilmoı. ıuOrunu kaybctmiı bir halde karısına 
saldırdı. Dudaklariyle dudaklarını aradı. Gizella, er

keği ihtirastan kendini kaybettiğini görünce kork

tu. Şiddetli bir hareketle kollarından kurtuldu: 

(Sonu var) 
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Harbin yıldönümü 

Yann Almanya ile müttefik dev
letler araınndaki muharebe birinci 
yılmı bitirerek ikinci yılına basa· 
caktır. ikinci yılın e,iğinde harbin 
mesuliyeti daha sağlam olarak Al
manya'mn omuzlan Üzerinde yük
lenmit bulunuyor. Esasen 1939 se
nesi eylülünde de Almanya'nın bu 
noktadaki meııuliyeti barizdi. On iki 
aydanberi, Almanya bu mesuliyeti 
kar,ı tarafa yükletmek için çaJıı
maktadır: kendisi bir "beyaz kitap" 
çıkardı. Varıova'da eline geçirdiği 
vesikaları neıretti. Fransa'dan mü
tareke §artlariyle aldığı bir takım 
gizli evrakı aynı mak&atla kullandı. 
Fakat bunların hiç biri, me$uliyet 
bahsi hakkında 1939 senesi eylülün
de bildiklerimize yeni bir teY ilave 
etmedi. Binaenaleyh meııuliyetin yü
kü olduğu yerde duruyor. 

Askeri harekatın bilançosuna ge
lince; bu, bir takım safhalara ayn-
111': 

1 - Eveli. Polonya harekatı ge
lir. Bu, 1939 seneai sonbaharında 
yıldınm harbiyle nihayetlendi. Ha
rekatın sonuna doğru Sovyetler Bir
Jiiinin de müdahalesiyle Polonya 
parçalanarak ıarkta muharebe ni
hayetleniyor. 

2 - Bu hareki.tın akibinde Al
manya sulh taarruzuna geçti. Po
lonya'da ihdas ettiği emrivakiin ta
nınması ,artiyle sulh yapmıya hazır 
olduğunu bildirdi. Demokrat devlet
ler böyle bir teklifi kabul edemez
lerdi. Çünkü Avrupa'yı Almanya
nın hegemonyasına terketmek de
mek olacağı gibi, bu fedakarlığa 
katlanmayı göze almı§ obalar bile, 
devamlı bir aulh te~in edilemiye
cekti. Teklifinin reddedildiğini gö
ren Almanya, Fransa'ya ve lngilte
re'ye kar§ı taarruza geçmek için 
hazırlığa ba§ladı. Bu hazırlık bütün 
kı§ devam etti. Fakat bir taraftan 
hazırlanırken, diğer taraftan da ln
giltere'nin ve Fransa'nm harbi ge
nİ§letmek niyetinde olduklarını i§ae 
ediyordu. Halbuki ilkbahardaki ha
diseler, harekatı geniıletmek iati
yen devletin Almanya olduğunu is
pat etti. Filhakika Almanya hazır· 
Jıklannı tamamladıktan şonra nİsft· 
nın onunda Norveç'e kartı harekata 
geçti. Norveç, harekat baılamazdan 
evel içinden fethedilmiıti. Danimar
ka mukavemet etmedi. Ve birkaç 
gün içinde bu iki küçük memleket 
Almanya'nın istilaıı altma alındı. 
Norveç'in istilası ile harbin ikinci 
aafhaaı nihayetleniyor. 

3 - Almanya Norveç'i istila e
derken, haU\ lngiltere'nin ve Fran
aa•nın askeri harekatı genitletmek 
niyetinde olduklarından bahsediyor
du. Nihayet on mayısta Hollanda'ya 
'H Belçika'ya karıı indirilen darbe, 
kimin harekatı geniıletmek niyetin· 
de olduğunu anlattı, Beşinci kolun 
yardımiyle Hollanda sukut etti. Bi
taraflığını titizlikle muhafaza et
mekte son dakikaya kadar ısrar e· 
den Belçika alman hamlesine mu
kavemet edemedi. Bu küçük devleti 
kurtarmak için demokrat devletler 
tarafından yapılan te,ebbüıte İngi
liz: ve fransız ordulannı mü,kül bir 
vaziyete dÜ§Ürmekten baıka bir ne· 
tice verml!di. Ve bu da Fransa'nm 
mağlUbiyetinde bir amil oldu. 

4 - Haziranın onunda Fransa
ya kar,ı indirilen darbe ile askeri 
harekatın dördüncü safhası baıh· 
yor. İtalya, Almanya'nın müttefiki 
olduğu halde 1939 sonbaharında 
harp dı§ında kalmı§tı. Nisanda Nor
veç harekatı baılayıncıya kadar bu 
harp dıtında kalma vaziyeti daha 
ziyade bitarafhğa yakındı. Fakat 
ilkbaharda Muaolini ile Hitler ara· 
sında yapılan Brenner mülakatın
dan sonra ltalya'nın vaziyetinde ba
riz bir değitiklik husule geldi. İtal
yan gazeteleri, Norveç harbini ken
di mücadeleleri imi§ gitiı bcnimsedi
diler. İtalyanlar yedi aydanberi 
kolladıkları fırsatın gelip çattığına 

inanmıya ba§ladılar. Bununla bera
ber, Musolini ihtiyatlı hareket etti. 
Yalnız Norveç zaferi, ltalya'yı ha
rekete getiremedi. Mayısta başlı
yan ve Hollanda ile Belçika'nın he
zimetiyle neticelenen alman zaferi 
de İtalya için ki.fi gelmedi. Ancak 
Fransa'ya kar§ı ba,lıyan hareket 
muvaffakiyetli bir inki§af safhasına 
ıirince, ltalya kararını verdi. Bel
çika hezimeti, lngiltere ile Fransa 
arasında bir ihtilaf belirtmifti. lngi-

. Jiz:ler, franııız erkanı harbiyesinin ta
biye hatası yüzünden tuzaia düıen 
ordularını kurtardıktan sonra tek
rar Fransa';ya asker yollamakta te
reddüt gösterdiler. Almanya ve İtal
ya kar§ısında yalnız kaldığını gören 
franaızlann mağncviyatlan sarsıl

dı. Bir taraftan askeri laazırlık nok
tasında senelerdenberi ıürüp gelen 
ihmal, diğer taraftan erki.nıharbi
yelerinin tabiye hataları ve nihayet 
İngilizlerle aralannda çıkan ihtilaf 
Fransa'nın alman hamlesi karıısın
da yıkılmasını intaç etmiıtir. 

6 - Franıa'nm imzaladığı mü-

' tngiltere'nin ıimali garblsinde 
TAYYARE 

HÜCUMLARI 
büYük hasarlar yapll 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 

Loml ra üzerinde 

B. MANİU 
Transilvanya 'nın 

işğalolunmasına 

MUHALİF! 

Viyana . 
hakemliğinden 
sonra 

(Başı 1 inci sayfada) 

bir halde kalacağına şüphe yoktur. 

Londra Uzerine yapılan gece hUcu
mu esnasında pıojektörler bir düşman 
tayyaresini• büzmeleri arasına almış 
ve tayyare dafi bataryaları da ateşle
ri ile sarmışlardır. 

Hitler 
kararın 

ve Musolini' den 
iptalini istedi 

(Başı 1. İtlci sayfada) 

Viyana toplantısından istifade e
dilerek Macaristan'daki alman ekal
liyeti meselesi hakkında da bir an
latmıya varılmı§tır. Şimdiye kadar 
Sovyetler Birliğine geçen topraklar· 
daki almanlan ana vatana alıyor· 
tardı. Vaktiyle Tirol almanlarr için 
de aynı usul tatbik edilmiıtir. Maca
ristan'daki almanlar ise gene yerle
rinde kalacaklar, fakat anavatanda 
yaşıyan almanlnrın haklarına sahip 
olacaklardır. 

Tayyare kaçmıştır. Bir alman 
bombardıman tayyar(tıı ile tayyare da
Ii bataryala~ı arasında da bir düello 
olmuştur. Projektör tayyareyi huzme
leri arasına. almı§tır. Tayyare arka to. 
pu ile ve mıtralyözleriyle projektöre 
ate§ açmıştı:-. Frojektörlerden hiç bL i 
sönmemi~tir. Tayyau dafi bataryaları 
ateşlerine devam etmi~lerdir. Düşman 
bombardıman tayyaresi alçalarak uzak 
!aşmıştır. Bu düelloya şahit olan bir 
kimse alman tayyaresinir. projektör
lerin ziyasından kaçmak için büyük 
bir gayret sarfettiğini söylemiştir. 

Dü man tay7aresi Londra mıntakas~

na altı bomoa atmı~tır. Bu bombal.u 
patlarken parl:ık sarı ziyalar çıkarmış
lar ve arkalarından boğuk infilaklaı 
takip etmiştir. 

T aymiı nehri halici üzerinde 
Londra, 1 a.a. - P.oyter: Avcı tay· 

yareleri refak:atind~ olarak külliyet1i 
alman bombardıman tayyareleri bu sa 
hah Taymis halici azerinde uçmuşlar

dır. 

İngiliz avcı tayyarelerinin hücumu. 
na uğrıyan düşman filosu tayyare dafi 
bataryalarımumı §iddetlı baraj ateşiy
le dağılmıştır. Bununla beraber birkaç 
bombardıma:ı tayyarcfinin barajı a~

tıkları ve hasar olduğu zannedilmek , 
tedir. 

Mahzene ıığınanlar 

Lo,ndra, 1 a.a. - Pet§embe akşamı 
İngiltere'nin §imali şarkisinde bir şe· 
hir üzerine yapılan hava hücumund~ 
bir mahzene sığınmış olanlard;n do
kuz kişi ölmti~tür. Bunlar arasında üç 
kardeş bulunmaktadır. 

Büyük kalibrede !:ıir bomba mahze .. 
nin üstünde!<i dükkana dUJmüş ve dı. 
varlar ve mahzen tavanının büyük bir 
kısmı yıkılmıştır. DUkkAn ankada do
lu olduğundan son cesetler ancak bt 
sabah çıkarılabilmiştir. 

Alman tayyarelerine yol 
göıterenler tevkil edilJi 

Londra, 1 a.a. - lıviçre tabasından 
62 yaıında Emil \Virth ve karısı 61 
yaşında Alma Wirth, uçuı halinde bu
lunan dü!man tayyareleri tarafından 
görülmek füere 18 ağuıtoıta elektrik 
meıale9i ile ip.ret vermek suçundan, 
Londra mmtakası polis mahkemesi hıı 
zuruna çıkarılmıılardır. 

Polisin talebi üzerine mahkeme ıe· 
kiz gün sonraya talik edilmi!tir. 

Lonilra'va yeni bir taarru% 
tqeb&iim 

!Amdra, 1 a.a. - BUJ"ün öileden ıonrı 
dUıman tayyuelerl yeniden Londra müda
faasını yarmak tesebbUsilnde bulunmuılar
dır. İngili:ı: avcı tayyare filoları cenubu 
sarki aahillerinden ıe~p payıtahta doiru 
ilerliyen düımana karıı çıkmıılardır. İki 
alman tayyare grupu Londra'nın muhitine 
ıirmlye muvaffak olmuı ve lnglllz hava 
dafi tertibatının rnyet şiddetli ateıine mı· 
ru:ı: kalmıstır. 

Aynı zamanda, dlfer İngiliz avcı tayya
relerl vaka mahalline gelerek on dakika ıU
ren amansız bir müsademe neticesinde al
man tayyareleri gruplarnw dıtıtmıılardır. 
Alman tayyareleri münferiden uçarak ve 
lnglllz avcıları tarafından takip edilerek 
1ahll lıtikamettne doğru ka~mıılardır. 
Londranın bir varoıunda. mitralyözler ve 

zannedilditinc göre almanların hedefleri -
ne varmadan evel atılmıı olan bombaların 
yaptığı lnfil!klar iıitilmiıtir. 

Düıürülen tayyareler 
Londra, 1 a,a. - İngiliz hı va nezaretinin 

bildirdiğine nazaran bugünkü hava muha -
rebelerinde Grcnvleh ıaatiyle 18.30 a ka -
dar düıürülen dliııman tayyareleri 22 dir. 
İngilizler il tayyare kaybetmislerdlr. Pi -
!otlardan beş! ni ve ıalimdir. 

bu anda romen devletinin mevcudiyeti için 
hayati bir manayı haiz bulunmaktadır. 

Hudutlarımızı temin eden bu garanti sa
yesinde, Romanya, derhal terhislere ba11h
yarak dahilde yeniden normal hayata ge. 
çebilecektir. 

Hakem kararının neticesi bizim için ne 
kadar 11tırap verici olursa olsun, bu kati 
c!akikaıla nazarı dikkate alınması li:ı:ım 

gelen ıey, devletin mevcudiyetinin idame
&i ve devleti temıil eden ve eier bu ol· 
mazsa lıtikbal hakkında büyük ümitler 
beslenemiyecek olan taht etrafında mütte
hit tesanüttür. 

Romanya'da tiyatro. ainema ve 
konserlerden macla ıpor tezahür .. 

leri Je menedildi 
Bükre~. 1 a.a. - Alakadar Romanya ma

kamları, tiyatro, ıinema ve konserlerden 
başka, bütiın ıpor tezahürlerini menetmİ&· 
tir. Ezcumle Kronistadt otomobil yarışı 
da yapılmıyacnktır. 

Romen hariciye nazırının 
beyanatı 

Bükreı. ı a.a. - Rador ajansı bildiriyor: 
DUn Viyanadan dönen hariciye na:ı:ırı 

Viyana hakem toplnntısının bir 
sürprizi de geriye kalan Romanya 
arazisi hudutlarının mihver tarafın· 
dan garanti altına alınını§ olması
dır. Tuna yeni kanallarla Karadc
niz'i §İmal denizine bağlamıştır. Ve 
Avusturya'nın ilhakından sonra bu 
nehir bilhnssa bir alman nehri ol
muıtur. Almanya için, Tuna nehrini 
ıimal denizinden Karadeniz'e kadar 
emniyet altında tutmak, başlıca ga
yelerden biridir. Garanti hadisesi
ni, Romanya'nın alman iktısadi sa
hası içinde olduğuna dair Moskova
ya bir nota verilmiş olduğu hakkın
daki rivnyetler takip etti. Tass a· 
jansı bu rivayetlerin Moskova'da 
tekzip edilmemekte olduğunu bil· 
dirmİ§tir. Sovyetler Birliği ve Al
manya hııdudundaki tahşidat riva· 
yellerinin de bir asla istinat edip 
etmediği hakkında. bir ıey söylene· 

B . .Manolleııco radyoda sByledlgl bir hita - mez. 
bede ezcllmle demiştir ki : ı · 

"- Avrupa ıılyasl vaziyetindeki inhidam Mihver anlaşmasında ita yan nım 
ve hAdiselerl kar§ılamasını bilmeyen dev - resmi gazeteleri, alman nüfuz ve 
ıet adamlarının alyasetl hesaba katılmıa ce menfaat sahalarının, Balkanlardan 
reyan eden şey mukaddt>rdl. Bir hakem ka· • . . . . 
ran taraflarca nıUnaka;,a edilemez. Bu ka· §arka dogru bınbırıne dokunmnksı-
ldeye riayet edilerek bu k~W: karşısında I zın pekala inki,af edebileceğini 
romen milletinin duyduğu bliyUk bir lzU • yazmı .. Jardır. Yunanistan hakkında-
rab1 bUtUn cihana aöylemekliğimlze mUsa· " . . • . 
ade edilsin. ki son neşrıyat, ıtalyan ınkışafının 

Şimali garbi hududumuzda, Trnruıllvan • Arnavutluk ,.e §İmali Yunanistan 
yalı macarlara mahsus ve lmklln dah!llnde üstünden Adalar denizine doğru, al
bulunan arazı terkine istinat eden o.hail mu 
badeleslnl temin etmek hususundaki :!lklr- man inki,afmrn da Macariııtan Üs-
lerimizi Salzburg ve Roma g1irüşmelerl tünden Karadeniz:'e doğru seyrede
yaptığımız beyanatta izah etmiştik. Viya. ceg~ini gösteriyor. Fakat büyük da
na kararı başka eeaelarn istinaden veril -
mletır. Viyıı.ııada yalnız hakemliğe mu - va, yani İngiliz harp davası halle
va!akat meselesi ve hakemliğin mukaddem dilmedikçe bu inkiıaf ın ancak sezi
tıeraiU üzerinde görU§tUk. Delegasyonlar lir mahiyette kalıı.cag~ı ve ihtilaflara 
tezlerini mUcJataa için söz alamadılar. A· 
razı tahdidi meselesinde ırk pren.9iplerlnin sebep olabi1ir tezahürat gösteremi
eaaıı olarak evelA ne.zan ttlbare alınma.ııı yeceği zannolnnabilir. 
mesele ini hakemler maattessUf reddetti -
ıer. Hakem karan derhal ittihaz edilmek 
icap etU. 

Romanya'nın elde edebüiliği 
ıeyler 

Haflfleteblleceğlmlz fakat değlştlreml -
yeeeğlmlz blr facia karoıııında idik. Bu • 
nunln beraber ekaJllyetlerin hakkına alt 
bir prensip aıılaşmaeı elde ettik. Hariciye 
nazırları vamtaıılyle mihver devletleri Ma
carlatandekt romen ekall!yet!nin iyi mua
mele göreceği ve bu meselenin kendi öz 
dAvalan olcJuğı.I hakkında katı teminat 
verdiler. 

Diier mühim vakıa da rumen arazisinin 
tamamiyeti ve tecavüzden masuniyeti hak
kında Almanya ve İtalya tarafından yazı 
ile resmen verilen prantidir. Bu Avrupa 
hldiaeııl tarihi ehemiyettedir. Ciinkil Al -
manya'nın komsusu küçük bir memleket o
lan Slovakya'dan maada ılmdiye kadar 
mihver devletleri böyle bir ııranti verme
mişlerdir. 

Garantinin kati, kayıtsız ve kimseyi iı -
tihdaf etmiyen ve yalnız cenubu fi&rki Av -
rupasında sulhu ve Romanya'nın tamami -
yetini muhafazayı 'tar:ammun eden vasıfta 
olduğunu ıureti mahau11da iıaret etmek 
isterim. Kom$ulanna karıı karı~ık hareket
ler yaparak Romanya hükümeti bu garanti
yi hiç bir zaman kullanmıyacaktır. Rumen 
mllletinin de bu garantiyi komşu devletre
rt kareı tecavlizl bir mina vermemesini lı
tly~z. Alman ve ltalyan garantisi derhal 
tatbik edileceğine ha.ret etmeliyim. Çünkli 
bu garanti çok lı:uvetli iki memleket tara
fından vcrilmlıtir. 

Romen ordum terhiı ediliyor 
Garantinin mlnuı Romanya arazisinin 

tamamiyetine karıı yapılacak en ufak bir 
tecavüz kııf1ısında almıı.n ordusunun mU -
dahale edecetidir. 

B. Manoilesco ordunun gelecek hafta 
derhal terhlı edilecetlni bildirmiıtir. 

B. Manoiluco son ıü~lerde cereyan e -
den Turnu Severin ve Viyana müzakere • 
]erinde rumen delegasyonunun Macaristan 
lehinde hiç bir araz:i terki teklifinde bu -
lunmıı.dığını ve bu meseıenln hakemlere 
tevdi edildiğine lıaret ctmiııtir. 

B. Manoiluco alman devlet adamlarının 
rumen ıiyaset adamlarının vaktiyle Alman
ya'ya Jcarıı dostluktan gayri bir vaziyet al
maları yli:ı:linden bugün Romanya'nın mı -
ruz kaldıtı 11tıraptan doğan bliyük teessür
lerini bildirdiklerini ıöylemiıtlr. 

B. Manoilesco nutkunun sonunda mem· 
lekete hitap ederek istikbalde milliyet mcf
kQresinde blrlliU idame ve siyasetine bütün 
ümitlerini ba.iladığı mihvere doğru tek is· 
tikamette devam etmesini lıtemiı ve "ru -
men milleti son zamıuılarda bıı.rdaiından a
cı ıeyler içmiıtir. Fakat aynı bardaktan 
ümit ve sevinç içkisi içeceii gün ıelecek • 
tir,. demietir. 

B. Maniu Viyana karanna 
muhal il 

Falih Rıfkı ATAY 

rihi milli meclis tarafından ittihaz e
dilen Transilvanya komitesinin eski 
reisi sıfatiyle, Transilyanyadaki Ma
car ekalJiyeti ile beraber Romen ek -
seriyetinin de macaristana veren mih 
verin hakemliğini romen milleti na
mına bütün ruhumla protesto ederim. 
Bu karar milliyet prensiplerini ve en 
ibtidai adalet mefhumlarını reddet -
mekte ve daimi müşkülat kaynağı o
lacak karışıklıklar yuvası yaratmak -
tadır. 

Ekselansınızdan bu kararın iptali
ni diler ve bu ricamı bir muhtıra ile 
teyit edeceğimi arzederim. 

Transilvanya eyaleti ve Romen 
milleti muvafakatimiz olmadan hiç 
birzaman bu karan kabul etmiyecek
lerdir.11 

Trcfnıilvanya ıehirlerinde 
nümayi1ler 

Budapeşte, 1 a.a. - Bükreş'te ve 
Orafea Mare'de aynı zamanda Maca
ristana geçen diğer şehirlerde nüma
yişler yapılmaktadır.Nümayişçiler ara 
ıındn kışlalarına dönmek istemiycn 
asker de olduğu haber verilmektedir. 

Rumen propagandası rumen mille
tine Viyanada ittihaz edilen kararın 
anlaşılması zaruretini izah etmek il· 
zere büyük bir faaliyete geçmişlerdir. 
Bükreş radyosu vaziyet hakkında 

tef irlerde bulunurken birçok devlet
ler orıadan kalktığı halde Romanya
nın böyle bir felakete kurban gitme
diğini ve bugün her zamandan ziyade 
rumen devletinin mevcudiyetini ve 
tamamiyetlni resmen garanti etmiş o· 
lan Almanya ve İtalya'nın yanında bir 
siyaset takip etmek zarureti hasıl ol
duğunu bilha11Sa tebarüz ettirmekte. 
dir. 

Ordinea gazetesi, Romanya kuvetli 
ve muntazam bir devlet halinde mev
cut olduğu müddetçe ortada kaybol -
muş hiç bir §ey olmadığını yazmakta
dır. 

Kont Ciano Ronıa'ya döndü 

Roma, l a.a. - D .N.B. bildiriyor: 
İtalya hariciye nazırı Kont Ciano sa
at 17 de Viyana'dan tayyare ile dön
mÜ§tUr. Aynı tayyare ile alman sefiri 
B. von Mackenzen de Roma'ya gel. 
miştir. 

tareke ile harbin dördüncü safhaı 
nihayetleniyor. Ve bugün İçinde bu· 
lunduğumuz beıinci safhası baılı
yor. Bu be§İnci safhada lngiltere 
Avrupa kıtasına hakim olan Alman
ya ile yalnız ba§ına kartı karııya
dır. Denizlere hakim olan bir dev· 
letin karaya hakim olan devletle 
kartı kar,ıya kaldığı tarihte birkaç 
defa görülmüıtür. İngiltere bir de
fa Franıa ile bir defa da Almanya 
ile aynı vaziyette kalmı~tır. Filha
kika iki aydanberi devam eden mü
cadele, tarihte örneklerine ıahit ol
duğumuz: mücadelelerin bütün hu· 
susiyetini haizdir. Büyük kara dev
leti mücadelenin ilk safhalarmda 
daima kıtaya hakim oluyor. Fakat 
bu hakimiyet kurulur kurulmaz, 
harbin gidiıinde dönüm noktaaı ı•· 
lir. ikinci yılın e,iğine basar.ken, 
1939 hartii de böyle bir dönüm nok
tasına gelmiı gibi görünüyor. 

Bükreş, ı a.a. - B. Maniu, B. Hit
ler ve Musoliniye birer telgraf çeke
rek Transilvenya'yı Macaristan'a ve
ren Viyana mukarreatına Romen hü
kümetinin gösterdiği inkıyada muha
lefetini bildirmittir. B. Maniu mesa
jında diyor ki: 

Silah allına alınan Macarlar 
terhiı ediliyor 

BudapeıJte, 1 a.a. - Macar ajansı bildi· 
riyor: Transilvanya'nın yeniden Maca • 
riıtan'a dönmesi milnasebetiyle, kıral nai
bi amiral Horthy, kont Telekiye bir mek
tup göndererek ba;ıvekile sulh yolu ile ta
dil için 22 sene sarfettiği kıymetli faali
yetten dolayı teıekkür etmiııtir. Kıral nai-A. Ş. ESMER •• 1010 de Albajulia da toplanan ta 

• 
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• 
Yeni Sabah 
Romanya'nm hesabı 

Hilseyin Cahit Yalçın, yukardaki bat
lık altında yazdığı makalede diyor ki: 
"Romanya'nın hesabı görüldü. Kendi

sine bırakılan 1912 hudutları içinde mül
ki tamamiyeti temin edildiği söyleniyor. 
Mihver devletlerinin Balkanlarda yeni 
nizama uydurdukları Hk devlet Roman
ya oldu. Ve yeni nizam bu ise, baııka 
memleketlerin hiç birinde memnuniyet 
ve yeni nizama uymak için heves uyan
dıracak bir mahiyet arzetmiyor." 

,. Fransa'nın inhillilinden ııonra Roman
yıı.'nın ıiyaset ddi!!.itirmekte gösterdiği 
isticali kaydeden mt.harrir, İngiliz ga
rantisinden vazgeçmek ve İngiltere'ye 
karşı gayri dostane hareket etmek su
retiyle mihver devletlerine yaranmağa ça
lışan Romanya'nın ıovyet, macar ve bul
gar taleplerini tamamen tervice mecbur 
edildığini ve buna mukabil "mülki ta
mamiyetini" garanti ettirmeğe muvaffak 
olduğunu kaydederek diyor ki: 
"Romanya'nın biribirini müteakip ağır 

darbelerden hissettigi teessür üzerinde 
bu temin:ıtın nasıl bir teselli teşkil ede
ceği pek anlaşılmaz. Romanya komşu· 
lnrı tarafından artık hiç bir talebe ve 
tecavüze maruz kalmamak icap eder, 
Çünkü bütün bulgar talepleri terviç O• 

lunmuıı ve macarlnr hemen bütün iste· 
diklerini elde etmişlerdir. O halde Ro
manya hangi tecaviıze kıırııı himaye o
lunuyor 1 Mevcut olmıyan bir tecaviız 

ihtimaline karıı Romanya'ya garanti 
vermenin ne manası ve ne faydası ola-
bilirl" 

Hüseyin Cahit, romenlerin macarlır 
ve bulgarlardan gelecek her hangi bir 
tecavüze kendi kuvetleriyle karıı koya
cak iktidarda olduğuna iıaretle diyor 
ki: 

"Hiç ihtimal verilmiyecek böyle taar
ruzlar şayet vuku bulursa, Romanya, İ

talyan ve alman yardımına ihtiyn~ duy
maz. Bu ihtiyaç ve lüzum ancak bir 
ıovyet tecavuzü . takdirinde kendisini 
hissettirir. Fakat İtalya ile Almanya 
Romanya'yı müdafaa için Sovyetler bir
liii aleyhine harbı göze alabilirler mi? 
Ve böyle bir gaye uğrunda açıktan açığa 
bir teahhüde ıtlriııebilirler mi?" 

Muharrir bu garantinin romanyah 
dostlarımızda bir itimat hissi uyandıra
bilirse sevinebileceğimizi, fakat bunun 
bizde nahoıı bir tesir uyandırdığını kay
dederek diyor ki: 
"Romanyalı dostlarımıza maruz kal

dıkları 'l!ğır muamelelerden dolayı tees
ıürlerimizi ve sempatilerimizi ifade et
meği vazife biliriz. Bütün romen mille
tinin ıu knranlık dakikalarda çok acı duy. 
duğunu ve bir matem havasiyle muhat 

• a. (Matbuat servısı) 

lan Romanya ve Macaristan'ın akibetinl 
artık tahmin edebilirsiniz." 

Muharrir Balkanların mihver devlet
lerine teslim oluşlarından bahisle dıyor 
kl: 
"Şu halde, mihver devletleri, ıilih at

maksızın, harp etmeğe mecbur olmak
sızın Balkan antantını parçalamıığa, 

Balkan devletlerini birer birer ele geçir
meğe ve Balkanlara bakım olmağa mu
vaffak olmuılardır. 

Hakikat acıdır, fakat budur." 

VATAN 
Romanya 'ya ikinci bir 
cerrahi ameliyat 

Bu başlık altındaki yazısında Ahme1. 
Emin Yalman diyor ki: 

"Dost ve kardeıı Romanya, bu saniye
de hiç şüphe yok ki teessür ve matem l
çindedır. Bu teessüre ortak olmak ister
dik. Fakat olamıyoruz. Çünkü yapılan 

işin neticede Romanya'nın lehine ve 
hayrına çıkacağına inanıyoruz. Romen 
milleti sırf bu yüzden zil.fi uğramıya
cak, aksine olarak bir kısım harici tU• 
yıklerden ve devamlı hu:ı:ursuzluklarda ıı 
kurtulacaktır. Bir memleketin umunt 
nufusunun yüzde 28 i nısbetinde yaban
cı unsurları zorla idaresi altında tut· 
ması büyük bir yüktür. Bu kadar büyük 
blr harict cisim bir bünyede daima 
hıısta kalmnga mahkOmdur." 

Romanyıı'nın son ameliyata harici taz
yilr hr'S'Sında muvafakat ettiğini söyll
yen ınu}\nrrır diyor ki: 

D•>r:rusu aranırsa Romanya Macarls
tan'dan aldığı topraklardan ancak bir 
kısmmm, )ani romenlerle meskOn oluı 
yerlerin meırO sahibi idi. Geri kalan 
yerler Fransa'nın umumi harpten ıonra 
takip ettiği harici ittifak sisteminin ica
bı olarnk Romanya'ya fuzuli pelikeı çe
kilmiş, memleket zorla ıiıirilmiıti." 

Viyana konferansında alman ve ital • 
yan hnriciye nazırlarının söyledikleri 
gıizel ııözlerle Avrupa için yep yeni bir 
istiklliı ve hakka riayet nizamının kuru
lac3C':na inanmak kabil olup olamıyaca
ğını araştıran muharrir diyor ki: 

"Viyana konferansında Almanya ile 1-
talya'nın hakem ıııfatiyle verdikleri ka
rara nazari bir ölçii ile bakılırsa Bat. 
kanların &ulhune ve ahengine hiz:net o
ıfer yolda bir karar olduğunu itiraf et
mt'k lazım gelir." 

Muharrir, mihver devletlerinin 1n& 
Eözleıi fili garantilerle teyit etmesi ll
z:m geldiğini tebarüz ettirerek diyor ki ı 

"Şimdilik buna inanmak için hi~ bir 
sebep yoktur. Almanyı'nın ve İtalya'• 
nm bugüne kadar olan hareket tarzı, 
Viyana'dan kulağımıza gelen tatlı söz
lere taban tabana aykırıdır." 

kaldıiını takdir ederiz. Fakat ceıur, me- ..-------
tin ve çalı~kan romcn dostlarımız feli
ket karfısında canlanacak yeni bir ıay
ret ve tesanüt ile çalııarak Balkanlar
daki ehemiyetli mevkilerini ıüphcsiz ki 
muhafazaya kadir olacaklardır." 

TAN 

Balkanlar mihver devlet
lerinin eline geçmiştir 

M. Zekeriya Sertel, bu b~lık altında
ki yanımda, romen • macar ihtilifmın 
Viyana'da 24 saatte ve maearların ar
zusu dahilinde halledildiğini ve 1914 har
binde latil&ya uğrıyan Romanya'nın 
müttefiklerin ralebesi üzerine naıııl 
mukifatlandırıldıysa, ıimdi de uğradı

ğı haksızlıkları telifi için, İngilizlerin 

galebesine ümit bağlıyacağını izah et • 
tikten sonra sözü ılmanların macarlar 
ve romenler ile imzaladıkları yeni pro
tokolle bu iki memleketi bir nevi kapitü
lbyona razı ettiklerine getirerek diyor 
ki: 

"Bir memlekette acnçlik ve spor fa
aliyetlerinin, nazi fikirlerini yayan pro
paganda teşkilatının bulunması ne de -
mektir biliyoruz. Romanya ve Macaris
tan'da serbestçe çalı~acak olan nu:i a
janları bu memleketler gençliğini elde 
edecek, ordularına girecek ve onu nazi
leıtireceklerdir. Zaten si)•asetini mihver 
devletlerinin ıiyasetine uydurmak, ikti
sadiyatını alman iktısadiyatını tamam)ı. 
yacak §ekle ıokmak mecburiyetinde ka-

bl, hariciye nazırı kon Csaky'ye de bir 
mektup göndererek kendisine milletin en 
hararetli minnettarlığını bildirmlı ve hı· 
rlciye nazırına macar liyakat nisanının 
bilytik ha~ını vermiııtir. 
Nazırlar heyeti, dün sabah başvekil kont 

Telekl'nin riyasetinde toplanmıştır. Bııı -
vekil ve hariciye nazırı, heyete Viyana ha. 
kem kararlarını ve hadisenin eve]iyatını 
bildirmiılerdir. 

Öhenildifine göre, mebuıan ırıecliı;inin 
hariciye encümeni çarşamba günü topla· 
nacaktır. Parlamento da çar§amba günü 
içtima edecektir. 
Diğer taraftan macar genel kurmayının 

bi: teblliine göre, fevkalide talim için 
ııiHih altma çağrılmı:ı olan kıtalar, 2 eylül
den itibaren terhis edilecektir. 

Kali hudut çiziliyor 
Budapeşte, 1 a.a. - Viyana hakem 

kararı neticesi olarak kati hududu çi
zecek ve arazi terkinin teferruatına 

müteallik meseleleri tesviye edecek 
rumen - macar komisyonu bugün öğ
leden sonra Nagyvarad'da .faaliyete 
geçmiştir. 

Liege'de Alman 

ordusuna karşı 

sabotaj vakaları 

Brüksel, 1 a.a. - Alman kontrolü 
altında bulunan Liege vilayetinde ge
çen çarşamba, sabotoj vakaları olmuş
tur. Alman ordusuna ait telgraf tel· 
leri kesilmiştir: Brüksel spikerini y 
söylediğine nazaran, ilk olmıyan f'

vaka üzerine alman makamları mı 
belebilmisil olarak Belçika ordu ,_ 
dan terhis edilen ve bu mıntak 

müikamet eden kimseleri harp eı;r 
rak tevkif etmiştir. Sabotaj • ~una 
keşfedilmediği takdirde yer edıy~r. 
ler yapılması beklenmekte netıce 

ılışır ve mu-
gün geçtikçe 

ilhak edilen n bir sur-.ri-
o Zan"" 

devletleri ve· fortekiz 
Lizbon, 1 a.a. - llariciye nezareti· 

nin bir tebliğinde, Portekiz'in, Eston
ya ve Litua11Ya'nın Sovyetlere ilhakı
nı tanımadığı ve ilhak devam ettiği 
miidde e Portekiz'in bu üç devletle 
akdettiği muahedelerin hepsinin mu
allakta tutulacağı bildirilmektedir. 
Portekiz'le üç Baltık devleti arasında 
siyasi ve konsolosluk münasebetleri 
kesilmiştir. 

Kanoda bahriye nazın 

silôhlarınuzın sayısını 

çoğaltacağız diyor 
Londra, l a.n. - (B. B. C.) Kanada 

bahriye nazırı, dün, Kanada'nm çalışmak 
için şiar edindiği harp gayretinin seviye
sinde olmaları için, Kanada ordusunu, bah
riyeslni ve havacılığını kuvetlendireceği

ni ilin etmlstir. 
Nazır &öyle demi$tlr: 
"G emilerimlzln, tanklarımızın, topları

mızın ve bütiln diğer si!Ahlarımızın sa· 
yısını çoialtacağız." 

Ş. Karııhisar'da zelzele 

Şarkikarahisar, 1 a.a. - Bu sabah 
saat sekiz 15 te burada orta şiddette 
bir sarsıntı olmuştur. Hasar yoktur. 
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MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Gaz idrofil alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. : 
Yerli fabrikalar mamillatından ve be

her metresine t ahmin edilen fiyatı 24 ku
ruş olan beş yüz bin metre gaz idrofil 4 
eylül 940 çarşamba günü saat 11 de Anka
ra'da M . M . V. satın alma Ko. da kapalı 
zarf usul iyle ihale edileceğinden isteklile
rin 7250 liralık ilk teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatmdan beheme 
hal b ir s aat evetine kadar mezkur Ko. reis
liğine vermeleri şartname ve evsafı 600 
kuruş mukabilinde adı geçen Ko. dan alı-
nır. (4722) 14756 

Çağ torbası alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 
·Beherine tahmin edilen fiyatı: 175 ku

ru~ olan 20.000 - 30.000 adet cağ tot"bası 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Ek
siltmesi: 7. 9. 940 cumartesi günü saat 11 
dedir. İlk teminatı: 3750 lira olup şartna
mesi 2,5 liraya komisyondan almır. Talip
lerin muayyen vakitten bir saat evetine 
kadar zarflarını M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (4830) 14824 

Demir karyola. alınacak 

M . M. Vekaleti Satrn Alma Ko.: 
Beherine tahmin edilen fiyatı (40) lira 

olan (400) adet alth üstlü demir karyola 
pazarlıkla münakasaya konmuştur. İhale

si 7. 9. 940 cumartesi saat 11 dedir. Kati 
teminat 1200 bin iki yüz liradır. Evsaf ve 
ıartnamesi M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınabilir. İ steklilerin kanunun 
emrettiğ

0

i belgelerle ihale saatmda komis-
:rona gelmeleri. (4782) 14844 

Er pavyonu yaptırılacak 

M . M. Vek§1eti Hava Satrn Alma Ko.: 
1 - İki adet er pavyonu kapalı zarfla ek 

ıiltmeye konulmuştur. Keşif be leli 
60090,52 lira olup ilk teminat miktarı 4255 
liradır. Kapah zarfla eksiltmesi 9. 9. 940 
pazartesi günü saat 11 de Hava satrn alma 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif evrakı 
her gün öğleden sonra 305 kuruş mukabi-
linde alınabilir. İsteklilerin kanunun ikin
ci ve üçüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını 
muayyen saatten bir saat evet:ne kadar ko 
misyona makbuz mukabili verm!leri. 

(48!!7) 14895 

Battaniye satın alrnaca:k 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyon~n

dan : 
Beherine tahmin ed,ilen fiyatı (950) ku -

ruş olan yirmi beş bin adet battaniye pa • 
zarlıkla münakasaya konmuştur. İhale 
519/ 94-0 perşembe günü saat 14 dedir. Kati 
teminatt (26.250) liradır. Evsaf ve şartna
mesi 11.90 lira mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. İsteklile -
rin kanunun emrettiği belgelerle ihale saa-
tinde komisyona gelmeleri. (5072) 

15194 

Kaşağı satın alınacak 

M. M. Velı:Bleti Satın Alma Komisyonun
ifan : 

Beherine tahmin edilen fiyatı (44) ku-
• ruı olan yirmi beş bin adet kaşağı pazar

lıkla münakasaya konmuıtur. 
İhalesi 5/ 9/ 940 perşembe günü saat 15 

dedir. Katt teminatı (1650) liradır. Evsaf 
\l'e şartnamesi M. M. V. satın alma komitı
Yonundan alınabilir. İsteklilerin kanunun 
ınrettiği belgelerle ihale saatinden komis-
yona gelmeleri. (5073) 15195 

Kıhflrk kuma! alrnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis;yonuı:ı-

tl•n : • 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(290) kurus olan (50.000) metre matra kı
hflığı kumaş pazarlıkla münakasaya kon -
znuştur. İhalesi 6/ 9/ 940 cuma günü ııaat 15 
dedir. Kati teminat (17.000) liradır. Ev -
saf ve ııartnamesi M. M. V. satın alma ko -
nıisyonundan (72'5) kuruş mukabilinde alı
tıabilir. 1ıteklilerin kanunun emrettiği bel
gelerle ihale saatinde komisyona ır;elmele-
ri. (5116) 15197) 

Nalbant takımı almaca.ık 
14. 14. Vekaleti Satın Alma Komlsyonun

dan ı 
Beher takımına tahmin edilen fiyatı Yir

:ı:n.1 &eklz lira olan (300) adet nalbant takı
mı Pazarlıkla münakasa..va gonmuııtur. İha
leai 6-9-19•0 cuma gUnU saat 14 dedir. Katı 
tenıınat (1260 ı liradır. Evsaf ve eartna- -
nıesı M.M.V. satın alma komisyonunda g6-
tU1ebllir. isteklilerin kanunun emrettiği 
belgelerle ihale eaatında komisyona gelme
leri. 

(5117) 15198 

Beton inşaat yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonun

dan : 
Ke§if bedel 8.792 Ura fi4 kurnş olan iki 

beton inşaat paazrlıkla yaptırılacaktır. Pa
zıı.rlığı 9-9-1940 pazarteııl g1.lnU saat 11 de
dir. Kau tcmlno.tı 1310 lira. olup keşif ve 
tllrtna.mesl 45 kuruşa komisyondan alınır. 
Taliplerin muayyen vnkitte M.M.V. satın 
&lnıa Ko.da bulunmaları. 

(51~) 15202 

Buğday satın alınacak 
d 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis;yonun-
aıı • 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı al,tı 

buçuk kuruş olan 600 ton yumu~ak ve 400 
t~.tı sert buğday 5/ eylQl/940 perşembe gü
nu saat 10,30 da Ankara'da M.M.V. satm 
~lnıa Xo. da pazarlıkla satın alınacağından 
ı~teklilcrin 9000 lirlık kati te"minatları ile 

J~':ı;~~ pawbk gün vo '"''•'< m"""' 
~bulunmaları. (5206) 15210 

MALiYE VEKALETi 

Mi.isa.bak3. ile daktilo alınacak 
Maliyi! Vekaletinden : 

d \Teki.Jet merkez dairelerinde münhal 
1;ktilotuk!ara alınacakların intihabı için 
a 191940 salı &ünü bir müsabaka imtihanı 
Çılacaktır. 
ldiiaabakaya kabul olunabilmek için me-

murin kanununun 5. inci maddesindeki ıe
raiti haiz olmak kafidir. 

Tevdii icap eden vesikalar: 
1 - Fotoğraflı nüfus tezkeresi veya 

tasdikli sureti. 
2 - Memurin kanununun 5. inci madde

sinde ya7.ılı olduğu veçhile mahkt1miyeti 
olmndığına dair mütemtkkin olduğu ma • 
hal cümhuriyet müddeiumumitiğinden a • 
lınmııı vesika. 

3 - Aynı mahal idari makamlarından 

alınmıs hüsnühal kağıdı. 
4 - Mevcut olduğu takdirde tahsil de

recesini gösterir vesika. 
5 - Askerliğini yapmıı,ı olduğunu veya 

halen hükmü meri milecceliyetinl göste -
rir vesika. 

6 - 4.5x6 ebadında iki adet fotoğraf. 
Taliplerin bu vesikaları nihayet 9/ 9/ 940 

pazartesi gilnü çalışma saati ııtlnuna kadar 
vek6.let müracaat klemine vererek birer 
kart almalarr lazımdır. Vesikal;ınnı muay
ven vakte kadar tamamen venniyenlerin 
kayıtları yapılmaz ve müsabakaya kabul 
edilmezler. 15167 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Komür alınacak 
Eskişehir Mrntaka Satın Alma Komis

yonundan: 
Eskiııehlr garnizonundaki kıtaat ihti

yacı için 25:i0 ton sömikok veya Karabük 
kömUrU kapalı zart uaullyle ekıılltmeı>i 3 ey 
lill 940 salı günll saat 16 da Eııktşehlr mın
taka komutanlığı satın alma komisyonun
da yapıla<'aktır. 

Sömlk kun tahmin bedeli 70890 liradır. 
Muval<kat terolnatı 4794 lira 50 kuruştur. 
Karabük kömllrUnlln tahmin bedeli 75225 
liradır. Muval<kat teminatı 5011 lira 25 
kuruştur. İflteklllerin kanunda yazılı vesa
ik ve teminat makbuzlarını havi tekli! 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evel 
korniAyon riyasetine vermiş olacaklardır. 

(4783) 14748 

Sadeyağı satın alnacak 
Kars As. Sa. Al. Ko.dan : 

Ayn, ayrı, birliklerin ihtiyaçları ıçın 
66, 24, 30 ton sade yağına talip çıkmadI -
ğından yeniden. kapalı zarfta münakasaya 
konmuştur. 

Her üçünün bir kilosuna tahmin edilen 
fiyat yüz kuruştur. 

66 tonun ilk teminatı 4550, ve 30 tonun 
2250, ve 24 tonun 1800 lira olup ihaleleleri 
12-9-1940 perıem~e günü saat 15 dedir. 

66 tonun ııartnamesi 330 ve 30 tonun şart 
namesi 153 kuruşa satılır. Diğerleri para
sız verilir. 

Münakasatara ıireceklerin ilk teminat -
lariyle birlikte teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evel Kars Askeri 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(5016) 15021 . 
Ekmek alınacak 

Kütahya Tayyare Birlikleri Satın :Alma 
komisyonundan : 

1 - Kütahya tayyare birlikleri ihtiyac~ 
için 140000 kilo birinci nevi ekmek ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi kapalı zarf usuliyledir. 
3 - Eksiltme 16.9.1940 pazartesi gilnü 

saat 15 de Kütahya merkez komutanlığı 

satın alma komisyonu binasında yapıla -
caktır. 

• 4 - Muhammen bedel 14 bin lira ve 
muvakkat teminatı 1050 liradır. 

5 - Şartnamesini görmek isteyenler her 
gün, ihaleye girecek olanlar kanunun icap 
ettirdiği vesaik ile birlikte teklif mektUP.
larmı ihale günü saat 14 de kadar makbuz 
mukabilinde komisyon başkanlığına verme
leri, 15155 

Semer satılin alınacak 

!zmir Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan : 

Pazarlıkla 2000 adet mekkari tevhit se -
meri satın alrnacaktır. Pazarlık S/eylQl/940 
perıembe günü saat on beşte kışlada İzmir 
Lv. lmirliii ııatın alma komisyonunda ya -
pılacakhr. Tahmin edilen tutarı 60.000 1i -
radır. Teminatı muvakkate akçesi 4260 lira
dır. Şartnamesi her gün komisyonda görü
lebilir. İstekliler ticaret od~sında kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek mecbu
riyetindedirler. Pazarlığa iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde yazılı vesikaları ve teminatı mu
vakkateleriyle birlikte ihale saatinden evel 
komisyona müracaatları. (5201) 15205 

Arpa, buğday yulaf aatm 
alınacak 

Balıkesir As. Sa. Al. Ko. Rs. den 

1000 ton arpa: 1000 ton buğday, 1000 ton 
yulaf 4/9/ 940 çarşamba giinü ııaat 16 da 
Balıkesir Aı. aatm alma komisyonunda pa
:z:arlıkla satın almacaktır. !,bu üç kalem ia
şe maddesi toptan veya ayn ~e her cins 
parça parça ihale edilebilir. Şartnamesini 
görmek istiyenler komisyonda ı()rebilider. 
Pazarlığa iştirak edeceklerin o gün ve sa
atte komisyona gelmeleri. (5202) 15206 

Arpa aaıtın alınacak 

Erzurum As. Satrn Alma Ko. Rs. den: 
1 - 500 ton çuvallı arpa satın almacak

tır. Bunun hepsinin birden veya küçük kü
çük partiler halinde vereceklere de ihale 
edilebilir. 

2 - Toplu tutarı 30.000 lira ve ilk teıni
natı 2250 liradır. 

3 - İhalesi 4/ eylul/940 çarşamba günü 
saat 10 da Erzurum satın alma komisyo _ 
nunda yapılacaktır. Arpanın evsaf ve şart
namesi tekmil garnizonlarda vardır. Ve ta
mamen aynıdır. 

4 - İstekliler tayin edilen gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları. (5203) 15207 

Arpa veya yulaf satın alınacak 

Isparta As. Satrn Alma Ko. dan : 

720.000 kilo arpa veya yulaf 20/8/ 940 gii
nü yapılan kapalı zarfla eksiltmesinde ta -
lip çıkmadıtındaıf 2018/940 salı gününden 
itibaren bir ay içinde pazarlığa bırakdmış
txr. 

Son pazıı.rlıfı 19/9/940 perıembe ıünü ıaa-

ULUS 

at 15 de yapılacaktır. 
Arpa ve yulafm ııartnamesi komutanlık 

binasındaki satm alma komisyonundadır. 

İstekliler ııartna.meyi komisyonda görebi
lirler. 

Muhtelif erzak ve saire alınacak 
Zonguldak As. Satın Alma Komisyonundan: 

Cin.si Muhammen Fl Mik.darı Tutan Teminatı İhale 
r,ıra Kr. kilo Lira Lira Kr. tarih Glln saat Eksiltme §ekli 

Muhammen tutarı 36.000 liradır, 
İlk teminatı 2700 liradır. 
İsteklilerin 19/ 9/940 perşembe &iinil sa

at 15 de satın alma komisyonunda bulun -
maları. 

Saat ayarı daire saatiyle yapılacaktır, 
(5204) 15208 

Kuru ot satın alınacak 
Isparta As. Sa. Al. Ko. dan : 

540.000 kilo kuru ot 20/ 8/ 940 yapılan ka
palı zarf eksiltmesinde talip çıkmadığından 
20/ 8/ 940 salı gününden itibaren bir ay için
de pazarlığa bırakılmıştır. 

Son pazarlığ ı 19/ 9/ 940 perşembe günü 
saat 17 de yapılacaktır. 

Kurn otun şartnamesi Isparta As. satm 
alma komisyonundadır. İstekliler şartna -
meyi komisyonda görebilirler. 

Muhammen tutarı 29700 liradır. 
İlk teminatı 2227 liradır. 
İsteklilerin 19/ 9/940 perşembe günii sa

at 17 de satın alma komisyonuna miiracaaf
ları. 

Saat ayarı daire uatiyle yapdacaktır. 
(5205) 15209 

ZiRAAT VEKALETi 

Karabük kömürü alınacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyolaji ve Se

roloji Miiessesesl Direktörlüğünden: 

1 - Müessese ihtiyacı için 100 ton Ka
rabük kömürü açık eksiltmeye konulmı.ıır 
tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2700 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 202 lira 50 ku

ruş olup banka mektubu veya vezne mak
buzu ve devletçe kabule şayan hazine tah
vili teminat olarak kabul olunur. 

4 - İhalesi 9. 9. 940 pazartesi günü sa
at 15 tedir. Buna ait şartname müessesden 
bedelsiz olarak verilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı ııartları 
haiz olan isteklilerin tayin edilen gÜn ve 
saatte Ziraat Vekaleti muhasebe direk
törlüğünde toplanacak olan komisyona mü-
racaat etmeleri. (4882) 

14894 

ViLAYETLER 

Kapalı zarf usuliyle ek&iltme 
ilanı 

Kırklareli Daimi Erlcümeninden : 

Kırklareli - Babaeski yolunun 19 + 000 
- 27 + 000 inci kilometreleri arasında 

musaddak (24157) lira 28 kuruşluk ke~

fen müfrez (16000) on altı bin liralık kıs
mm tamiratı esasiyesi işi kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu iıe ait ııartname ve evrak :ıuu
lardır: 

A) Eksiltme ııartnamesi, fenni ve husu
s1 şartname • 

B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık i~leri genel şartnamesi 
E) Keşif ve metraj cetvelleri proje 
!stiyenler bu şartname ve evrakı bilabe--

del Kırklareli Nafıa müdürlüğünden ala
bilir. 

2 - Eksiltme 10 eylül 940 tarihine rast
hyan sah günü saat (15) on beşte Kit"klar
eli daimi encümeninde yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminat (1200) liradır. 

4 - İşbu teminattan maada isteklilerin 
eksiltme gününden sekiz gün evel Kırklar
eli vilayetine müracaat ederek bu iş için 
alacakları mliteahhitlik vesikası ve 2490 
sayılı kanun mucibince verilmesi lazım ge 
len diğer vesaik ibraz etmeleri. 

5 - Teklif mektuplan yukarıda ikinci 
maddede yazılı saatten bir saat eveline 
kadar Kırklareli daimi encümen riyasetine 
makbuz mukabilinde verilecektir, Posta 
ile gönderilecek mektupların ikinci madde
de yazılı saata kadar gelmiş olması ve drş 
zarfın mühtir mumu ile iyice kapatılmış 
bulunması lazımdır. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. 14792 

Şosa inta ettirilecek 

Kocaeli Nafia Müdiirlüğünden : 

İstanbul hudut - İzmit yolunun 
0+300 ila 4+518 ve 11+880 ila 14+ 
880 ci kiloınett"eleri arasındaki 27946 
lira 71 kuruş keşif bedelli şosa inşaatı 
22. 8. 940 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle kapalı eksiltmeye konulmu1. 
tur. 

Bu ite alt mukavele projesi ve sair 
fenni evrak Nafia Müdürlüğünde gö • 
rUlebilir. 

Muvakkat teminat 2096 liradır. 
İsteklilerin ihale tarihinden bir haf

ta eve} müracaatla Nafia Miidürlüğün
den alacakları vesikaya istinaden bir 
fen memuru kullanacaklarına dair ve· 
sika, yeni yıla ait ticaret odaı kağıdı 
ve teklif mektupları ile birlikte 16. 9 
940 pazartesi günü saat 16 ya kadar 
İzmit Nafia Müdürlüğünde müteşek
kil ihale komisyonuna teklif mektup· 
larının verilmiş olması ve mektupla • 
rın 2490 sayılı kanunun tarifatı daire
sinde yazılmı:. bulunması lazımdır 

( 5088) ( 14997 

Mektep tamir ettiril~cek 

Tokat Nafıa Müdürlüğünden : 

Un 12,92 •08240 li27H,60 3887 23 5.9.940 Per§embe 9,30 Kapalı 
Sığır eti 27,5 183000 50325 3i7• 38 5.9.940 perşembe 10,30 kapalı 
Bulgur 14 36500 5110 383 25 5.9.940 Per§embe 11,30 kapalı 
Tosya pirinç 33 86500 12045 903 38 6.9.940 cuma 9,30 kapalı, 
K. fasulye 25 36500 9125 684 38 6.9.940 cuma 10,30 kapalı· 
S. yağ Urfa 40 12000 16800 1260 00 6.9.940 cuma 11,30 kapalı 
Z. yağ 55 3000 1650 123 75 9.9.940 pazartesi 19,30 açık 
K. soğan 07 14500 1015 76 13 9.9.940 pazartesi 9,30 açık 
Tuz 05 11901) 595 44 63 9.9.940 pazartesi 10,30 açık 
Sabun 42 9"ı00 3990 299 25 9.9.940 pazartesi 10,3Q açık 
Yeşil mercimek 16 8000 1280 96 00 9.9.940 pazartesi 11 açık 
Çay 5 M 700 381>0 288 75 10.9.940 salı 9,30 açık 
Kır. biber 50 300 150 11 25 10.9.940 salı 9 30 açık 
Z. tanesi 30 2500 750 56 35 10.9.940 sah 10 açılt 
B. peynir 55 2500 137~ 103 13 10.9.940 salı 10,30 açık 
Kesme makarnıı 25 10000 2500 187 50 10.9.940 salı 1ı açık 
Çekirdeksiz UzUm 25 4500 1125 84 88 11.9.940 çarıamba 9 açık 
K. erik 20 4500 900 67 50 11.9.940 çarşamba 9.30 açık 
Salça 30 8000 2400 180 00 11.9.940 çarşamba 10 açılrı-
Patates 08 10000 800 60 00 11.9.940 çarşamba 10,30 açık 
Gazyağı 22 1500 830 24 'i5 11.9.94.0 Ç8.r§amba 11 açık 
Arpa 05 287000 14360 1076 25 7.9.940 cumartesi 9,80 kapalı 
Kuru ot 06,5 21:1000 13975 1048 13 7.9.940 cumartesi 10 kapalı 
Saman 03,5 124000 4340 325 50 7.9.940 cumartesi 11,SO kapalı 

l - Yukarıda cln11 ve mikdarları yazı 1t ve muhammen fiyatları hizalarında gösterilen 24 kalem erzak, mayi mahrukat ve 
yem hlzalıırı~rla gösterildiği ve<:hlle kapalı ve açık eksiltme suretiyle miina.ka.saya konulmuştur. 

2 - MünakMa her cins erzakın hizasında gösterilen glln ve saatlerde Zon'f!lldak belediye salonunda yapılacaktır. 
S - Kapalı olarak mUnakasaya konulan erzak ve yeme talip olanlar zarflarını en geç !bale saatinden yarım sa.at evel ko

misyona tevdi etmiıı bulunacaklardır. 
4 - MezkQr 24 kalem erzak ve yeme ait ııartnamelerl görmek iııtlyenler levazım da görebilirler. 
'5 - MUnakıısaya ı,tırAk edecek ola..nl ar yukarıda gösterilen muvakkat teminat ak<:elerinl veya buna mukabil bank mek

tuplarını ve yahut istikrazı dahilt tahvillerini mUnakasa gUnl\nden bir gün evel Zonguldak maliyesine yatırarak makbuzl41'lm 
almış olacaklardır. (4933) 14912 

on dörtte Tokat orta okul binasında 
teşekkül edecek komisyon huzuriyle 
yapılacaktır. 

İhaleye gireceklerin ehliyet vesik~
larını ve ticaret odasındaki kayıtlı ve· 
sikasını ve keşif bedeHnin % 7,5 nis· 
betinde teminatı muvakkate yatıra 

ca-ktır. (5118) (15063) 

2 tonluk müstamel kamyon 
aatm alınacak 

Bilecik Vi!Ayeti D::ıim1 Encümenin
den: 

• 

Yol yaptırılacak 
lstanbul Bel~iyesind~n : 

Keşif bedeli İlk teminatı 

26921,06 2019,08 

Şartname 

bedeli 
1,35 

. 
Topkap;r - Maltepe halkalı yolu esaslı ta.o 

miratı 
37812,87 2835,97 0,95 Villyet hudutları dahilindeki şoseler üz .. 

rine birinei defa olarak yapılacak katran 
kaplama iai. 

Vilayet nafıa işlerinde kullanılmak J 
üzere (kısa şase fort veya şevrole) c:.
çık sandık pek az ku11anılmış arızasız 
(2) tonluk b:r kamyon şartnamesi ge
reğince satın alınacaktır. 

Keşif ve tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı i3ler ayn ayn 
kap;ılı zad usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri 
genel , hususi ve fenni ıartnameleri proje keşif hulisaaiyle buna müteferriğ diğer 

evrak hizalarında ıösterilen bedeller üzerinden na.fra müdürlüğünden verilecektir • 
İhale 1719/ 940 salı günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 8 gün evci nafıa müdürlüğüne mil. 
racaatla alacakları fennt ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalıı.n ve imzalı 
ıartname ve saire ile 2490 numaarlı kanun un tarif atı çevresinde hazirlıyacaklan t• 
lif mektuplarını ihale günü saat 14 de kaddar daim! encümene vermeleri lazımdır. 

Muhammen bedeli azami (2500) iki 
bin beş yilz liradır. 

İhale 11. 9. 940 çat"şamba günü saat 
(15) vilayet hilkümet konağında top
lanma odasınd.ı daimi encümence ya· 
pılacaktır. 

İhaleyi müteakip teslim ve tesellüm 
muamelesi yapılacağından muvakkat 
teminata Hizum yoktur. 

Taliplerin ihale günü olan 11. 9. 940 
tarihine kadar vilayet daimi encüme
nine miiracaat etmeJ•ri ilan olunur. 

(5120) (15065) 

inşaat ikmali ilam 

Seyhan Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Adana orta tecim okulu ikmali in
şaatı keşif tutarı olan (20384) lira (23) 
kuruşla kapalı nrf uıuliyle eksiltmeye 
konulmu:;tur. 

2 - Eksiltme 14-9-1940 tarihine müsa-
~dif cumartesi günü sa.at 11 de naha dai
resinde yapılacağından kapalı zarflar en 
geç bu saatten bir saat evetine kadar saat 
onda nafıa müdürlüğüne verilmiıt olacak _ 
tır. 

3 - İsteyenler bu iıe ait mukavelena • 
me, ke&ifname vo ıartnamelerini ıörmek 
için nafıa müdürlüğüne müracaat edebilir
ler. 

4 - İsteklilerin (1528) lira (82) kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve ehliyet ve -
sikası almak üzere bu gibi işleri yaptığı
na dair bonservisleriyle birlikte yukarıda 
yazılı ihale tarihinden &ekiz gün evel vi -
!ayete müracaat etmeleri lazımdır. 

Posta ile gönderilecek mektupların dış
0 

zarfı müh!ir mumu ile iyice kapatılacaktır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(7834-5125) 15115 

Şoaa in~aatr miinakuası 
Erzurıım Valililinden: 

1 - Horasan Sarıkamı§ yolunun muhte
lit kilometreleri arasında '780 metrelik ~o
sa inşa.atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - l23i0 on lkl bin Uç yüz yetnıiş lira 
30 kuru§ keşif bedelll bu l§ln ihalesi 10. 9. 
940 saıı gllnU aaat 15 de vllı\yet makamında 
toplanacak daimt encümen tarafından yap1-
ıacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 927 dokuz yüz 
yirmi yedi lira 77 kuruıtur. 

4 - İsteklilerin ihale giinünden en az 
sekiz gün evet vilı\yete mUraca.atıa ehliyet 
veslka.sı almaları mecburidir. 

5 - Talipler bu işe alt ıaı·tname ve eal
reyl her glin vil~yet dalml enctiman kale· 
ıninde nafıa mlidllrl\iğUnde görebilirler. 

6 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. lincil maddelerinde yazılı veaikalariyle 
birlikte teminat ve teklif mektuplarım 32 
inci madde veçhile ihale saatinden bir saat 
eveline kadar vllıtyet daimt encümeni re
isliği ne vermeleri. Postada vukubulacak 
gecikmeler muteber değildir. 

(51~7) 15132 

Bina inp ettirjlecek 

Kocaeli P. T. T. Müdürlüğünden : 

Adapazarında yapılıl.cak P. T. T. Re
petitör binası inşaatı 29.8.940 dan iti
baren 15 gün muddetk ·açık eksiltme
ye konulmu'}tur. 

Bu inşaatın keşif bedeli 9194 lira 41 
kuruştur. 

Eksiltme ~vrakı : · ı- proje, 2- ölçü 
defteri, 3- lt~şif hül"sası, 4- hususi Vl' 

umumi şartn:tme, 5- mukavelename. 

Bu işe girmek isti}enler eksiltmeye 

(7881/5123) 15199 

Yol yaptırılacak 
!stanbul Belediyesinden : 

Ke:ıif bedeli İlk teminatı Ke'}if ve 

29013,33 2176,00 

109407,00 6720,35 

5artnapıc bed. 
1,45 

5,47 

Abidei Hürriyet • Xlğrtha.ne • Pişeldwı.e 
yolu eae.sh tamiratı. 
Halkalı - Nalbant Ceıme - Hadımköy ilti
sak yolu inşaatı, 

Keşif bedelleriyle jlk teminat miktarları yukarda yazılı inşaat ve tamiret işleri 
2490 numaralı kanunun 46 mcı maddesinin L fıkrasına tevfikan ayrı ayn pazarlıkla 
yaptınlacaktır. 

Mukavtıie eksiltme, baymdırhk işleri genci, hususi ve fennt ,tartnameleri proje lııe
şif hulasasiyla buna müteferriğ diğer evrak yukarda hizalarmda ıösterilen bedeller 
üzerinden nafıa müdürlüğünden verilecektir. İhale 6/9/940 cuma ıünü aa1at 14 de 
daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları nafıa 
müdürlüğüne müracaatla alaeaklan fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesi
kalariyle ihale &iinü muayyen saatte daimt encümende bulunmılan. 

(7923/5127) (15200~ 

Muhtelif mevaddı gıdaiye 
ah nacak satın 

lstanbul 8elediyesirrden : 
Tahmin bedeli İlk teminatı 

17035,70 1271,68 

18401,00 1380,08 

15200,00 \140,00 

Haseki, Ccrrahpaııa, Beyaflu, ve sfihrevlye 
hastalıktan hastahaneleriyle Ze)'llepQınil 

doğumevinin yıllık ihtiyacı için almacak 
kuru erzak. 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve ziilırevt 

hastalıklar hastahaneleriyle Zcynepkamil 
doğumevinin yıllık ihtiyacı için atmacak 
13.200 kilo sade ve 1970 kilo tereyağı. 
Darülaceze müesseseıinin yıllık ihtiyacı i
çin alınacak 17.500 kilo pirinç ve 8000 kilo 
sade yağ. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı mcvaddı gıdaiye ıatm 
alınmak üzere ayrı, ayn kapalı zarf usuliyle eksiltmeye llonulmuıtur. Şartnameler 
zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 17/~/940 salı günii saat 
15 de daimi encümend yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 
ve 940 yılrna ait ticaret odası vesikalariyle 2490 numaarlı kanunun tarifatı çevresin,. 
de hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale giinµ saat 14 de kadar daimi encümene 
vermeleri tazimdır. (792'5/ 5128) 15201 

günü saat 15 de yapılacaktır. 1 günü ııaat 11 de vilbet daim! enclimeııin-
T 1. } · ·y k h ·· de yapılacaktır. 
a.ıp er. e.ıtsı_t~e evr.~ ~-nı··~er g.~n D - Muvakkat temin.at miktarı (1350) 

mesaı saatı dahılındc mudurluge mu • ı lira (56) kuruştur. 
racaatla görebilırler. (5174) 15145 E - İııtekliler paazrhk tarihinden en aa 

8 gün evel müdürlüğe müraeaa.tla bu işi 
yapabileceğine dair ehliyet vesikası alma
ğa mecburdurlar. (3~7/5177) 15164 Yol inşa ettirilecek 

fzmir Turistik. Yollarr Mıntaka Mü.dür. F 
en memuru ve ress'UD aranıyor /üğünden : 

A - 25/8/ 940 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle pazarlığa konulan iş: Mukavele
si feshedilen İzmir turistik yollan inşaa
tından geııi katan Bostanlı - Alsancak yo
lunun Alaybey - Paralrköprü arasında 4+ 
180-11 +282,61 kilometreye kadar olan ııo
senin ikmali inşası keşif bedeli: (42287) 
lira (88) kuruştur. 

B - Keşif evrakım görmek iıtiyenier 
Turistik yollar rnıntaka müdürlüğüne mü
racaat edebilirler. 

C - Pazarlık 12/ eyliil/940 perııembe 
günü saat 11 de vilayet daimi encümenin
de yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat miktarı (3171) 
lira (59) kuruştur. 

E - İstekliler paa.zrlık tarihinden en az 
8 gün evel müdürlüğe müracaatla bu işi 
yanabileceğine dair ehliyet vesikası alma-
ğa mecburdurlar, (3496/ 5176 15163 

Yol inta ett irilecek 
lzmir Turistik Yolları Mrntaka Müdür-

lüiilnden : 

Eskişehir Belediyesinden : 

Eski§ehir belediyesinde 170 lira iicretU 
bir fen memurluğu ile 100 Ura ücretli bir 
desinatörlük açıktır. Taliplerin vcsikalariy 
le müra~atlan. 1496S 

Pamuk çorap ipliği ıatm alınacak 

lstanbul Jandarma Satın Alma Komi• • 
yonundan : 

1 - Jandarma dikim evinde çorap imali 
için yirmi iki bin kilo pamuk çorap ipliği 
Taksim - Ayazpaşada jandarma mmtaka 
komutanlığı binasmdaki komisyonumuzda 
kapalı zarf eksiltmesiyle 18/ey!Ul/940 ta -
rihine rutlıyan çarşamba günü saat oo 
beşte satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel (otu iki bin :vüz 
yirmi) lira ve ilk teminatı (iki bin dört yüa 
dokuz) liradir. 

iştirak etmeıc iuere ihtiyat akçesi olar. A - 26/ 8/940 tarihinden itibaren 15 giin 

3 - Şart kAğıdr ve niimuııe her rün ko • 
misyonumuzda törülebildiği sibi yüz alt • 
mııı bir kuruıı bedel mukabilinde almabi • 
lir. 

Orta okul !:>inasmda 3016 lira 8 ku
ruşluk bedeli keşifli bazı tamirat ya
pılacaktır. 

İşin müstaceliyetine binaen 22.8.940 
tarihinden itibaren on be! gün müd. 
dctle açık eksiltmeye konulmuştur. 

müddetle pazarlığa konulan iş: Mukavele-
689 lira 58 kuruşu P. T. T. veznesine si feshedilen İzmir turistik yollan inşaa-
yatırmış olmaları ve yahut o mikdar tından geri kalan Boıtanlı - Alsancak yo
banka mektubu ibraz etmeleri, eksilt- tunun 0+228--4+180 kilometresine kadar 

olan. ıosenin ikmali inşası, keıif bedeli: 
meden en aş.ığı o gün eve' nafiaya mü . (18007) lira ( 47) kuruıtur. 

4 - İsteklilerin İstanbul levanın !mir
liği veznesine yatıra.c:akla.rt ilk teminat 
makbuz veya banka kefalet mektubu ile 
şart kiğıdında yazıh sair belreleri de ha
vi teklif zarflarını mezlrAr ründe eksiltme 
saatinden birıaaat eveline kadar komisy0. 
numuzda bulundurmaları. (7~l/5179) Eksiltme 6. 9. 940 cuma günü saat 

racaatla ehliyet vesikası almaları mec- B - Keşif evrakıru &örmek istiyenler 
buridir. Ek:;ilt.ne İzmit'te P. T. T. Mt.;. Turistik Yo}l~r mıntaka müdürlüğüne mü-
d .. 1 .. k b" d.J 1., 9 940 b racaat edebılırler. 

ur u ına'lın 4 "'· • perşem e ' C - Pazarlık 12/eyliil/!140 perıembo 152o+ 



Emlôk ve Eytam Bankasından 
Peıin para ve açık artırma ile ıo. 9. 940 salı günü satılacak emlak: 

Eus No. Mevkii ve Cinsi 
Kadastronun 
Ada Parsel 

Miktan 
M2. 

Mukadder Depozitosu 
kıymeti T.L. İzahat 

692 Cebeci Arsa 1853 61 
17 

1006 
151 

70 14 
1031 Nccat;bey M:ıh. Araa 676 906 181,20 Yeniçağ So. 23 Taj. No. lu a

1032 Necatibey Mah. Ana 676 37 

1033 Necatibey Mah. Arsa 676 23 25 

222 

150 

partmanın arka kapısı yanında 
44,40 Kurun S. 3 Taj No. lu evin ya

30 
nında 

Kurun S. 7 Taj No. lu evin ya
nında 

864 Şenyurt Mah. Arsa 707 1 2.59 2072 414,40 Kardeşler S. 6 parsel No. lu 
ara~naın arkasında 

1058 Erzurum Mah. 12/96 His. Ar. 357 25 ıss (tamamı) ss 11,fSO Kule S. 20,22 TaJ No. lu evin 
bahçesine bititik 

Petin para ve açık artırma ile 13.9.940 cuma aünü ıatılacak emlak: 

l 163 Mecidiye evli bal 
1164 Keçiören bo% tarla 

1171 Etlik, Kuyuyazıaı, kayalık 

1174 Apğı Ayvalı bağ yeri 

1175 Yukan incirlik arsa 
1179 Yukan incirlik tarla 
1180 Etlik bağ yeri 

1737 
' 1712 

1763 

1759 

1784 
1783 
1779 

46 
4 

37 

39 

10 
10 
36 

7905 
42f50 

4860 

905 

5150 
1750 
3560 

445 
639 

773 
350 
712 

89 
127,80 

97,20 

27,20 

154,60 
70 

142,40 

Ahçı ismet bağının yanında 
Uzerinde B. İlyas Saminin 50 
No. lu evi vardır. 
Etlikpalas arkasıneaki evlerin 
Uzerindeki kayalık 
Pörnekli Ömcrin bafının dere 
tarafı 

Şükrü ustanın evinin garbinde 
Adilin evinin cenubundadır 
Fatma Araz ile Yahya Naci 
bağlan arasında 

1 - Yukanda mevkileri ve meaahaları yazılı emllk, peıin para ve açık a~ırma ile satılacaktır. 
2 - Artırmıya iştirik edecekler içinde mühür kullananların mUhilrledni Noterden taadik ettirmeleri ve müza

yede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtifi takdirde, taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde tezyi~ 
eylemeleri lbımdır. 

3 - İhale, yukarıdı gösterildiği üzere, birinci kısım için 10. 9. 940 salı gilnU uat on dörtte, ikinci kısım için 
13. 9. 940 cuma günü saat on dörtte Bankamız aatıt komisyonunda yapılacaktır. lateklilerin o gün depozito akçe· 
si ve hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğrafı ile emllk servisine müracaathm. (5035) 15026 

YA TIU • YA TiSiZ - KIZ - ERKEK 

HAYRİYE LİSESİ 
Saraçhanebaıında Horhor Caddesinde Telefon: 20530 

ANA-ILK-ORTA·LISE 
Eald talebenin eylilllln beflııe ka dar velileriyle beraber mOracaat ederek kayıtlarını yenilemeleri llsımdır. Eald ve 

yeni talebenin kayıtlan her gün 11aat 10-1'7 ye kadar yapılır. Yabancı dillere ilk ıınıflardan itibaren bllf}anır. Son aı· 
D1fta fen tubeai de vardır. Talebeler mektebin hU1Uat otobtı.a ve otomoblllyle evlerine nakledilir. 622'7 

Muhtelif fabrika alôtı satılacak 
An.tara Delterdarlığından : 
Lira K. Adet Fi 

10 00 
1 00 

00 50 
8 00 

Cinsi 
40 00 4 
11 00 ll 

1 oe 2 
40 ot 5 

00 20 
1 so 

00 25 

'° 00 5 00 
2 00 

90 00 
12 00 

4 00 
4 00 
1 00 

' 00 6 00 

5 00 
'1 50 
C50 00 

150 00 

1 
l 

00 

1 
1 
1 
4 
3 
2 
l 
1 
2 
l 

1 
l 
15 

4 

Büyük un elefi içinin dolaplariyle 
Tahta kaplık 
Serpin 
Yatar muu (kunaldan ve demir dit

ı leri üzerinde) 
00 50 Yıkama dolabı 
ı 50 Çırpırtma kolu 

60 00 
5 00 
2 00 

?O 00 
4 00 
2 00 
4 00 
8 00 
1 50 
6 00 

Yıkama kaplıktan {miktarı pyri mu
ayyen) beaabasına toptan 
Toa eleti 
Çırpırtma sandıtı ile beraber 
Taı kaldır,,ıa atacı 
Saç su boruıu 
Mehlep eleli 
Elek diJlisi 
Eleği un çıkarması (çıplak) 
Torpin 
Taı kasnağı (sar~ 
Tq (çakmak) 

s 00 Taı (kara) 
l 50 Un ele fi dolabt 

Çini pankosu çini topu çini yemlifi 
çini büyük ditlisi çini silindiri 
Çizgili pankosu 1 çisgili topu 2 çis
gili yem 

5 00 1 5 Yıkama sobası ve ditlisl 
25 00 1 25 Tın yol • 

4 00 1 4 Tatın ditlisi muu üzerine.... 
ı 00 1 1 Yıkama muanı alt kısmı 

529 75 57 YekOn 
Yukarıda cins ve miktarlarlyle kıymeti muhammeneleri yazu. fabrika 

allt ve edevatı 23. 8. 940 tarihinden itibaren 20 giin müddetle müzayede
ye çıkarılmııtır. Talip olanların 11. 9. 940 çarpınba &Unil uat 15 de Tokat 
defterdarlıitnda müteıekkil aatıı komisyonuna müracaattan liiaumu ilin 
olunur. (5183) 15149 

Tıbbi ecza ahnacak 
·Ankara Nüıınınt1 Hastanesinden : 

c: ;&; 

1 e J .. ·;=i 
- ... i5 "·-

o!!= =·ğ ~ j ;1 
u-• :sa ~'9. =il' 
<~ :e~ ~.ö ~:ı::= 

S. 9. 940 aat 15 660 8800 40000 m~tre fU ldrq,fil 
J. 9. 940 saat 15 1091 55 14554 235 kalem eczayı tıbiye 

Ankara NUmune Hastanesinin 940 malt yılı ıu idrofil ve ecsayı tıbbiye 
ihtiyacı kapalı sarf usulile eksiltmeye konulmuı iee de talip suhur etin'! .. 
dilinden pazarlıkla alınacaktır. lıteklilerin muayyen ıün ve uatte A!l
lrara Niimune Hastanesinde milteıekkil komiıyon:1 milrıcaıtlan. 

. 

(4818) 14819 

Nisantaşında karakol karsısında 

YATIU 1 ş 1 K L 1 s E s 1 YATISIZ 

<Eski Fevziye) 

Ana - ilk - Orta • Lise (Kız • Erkek) 

POLiS 

Elbise ve ppka alınacak 
Bir ıaplı:a ile 

Ci.nai Miktan için tahmini fiyat 
takım beher takım elbise 

Si'ril elbiae 
Sivil ppka 

165 
165 

Lira K 
%5 00 

ilk t111Dinat İhale rünll 
Lira Kurut 

SlO 00 3191940 salı (iinll saat 15 

Emniyet Mildürliliiinden : 

Müd!iriyetlmlz ıivil memurlan için yu -
karda cfnı ve miktarı yazılı elbise ve ıap
ka açık ekıiltme ile alınacak ve yaptmla
caktır. Şartname ve mtlhürlü lrumq, mal • 
aewıe numuneleri mlidüriyetimlz heaap ma
amellt memurlaiunda ıorülebilir. 

İsteklilerin ıösterilen ıün ve ıaatte 
Emni,.et Mudürlüğünde to•lanacak lı:o -
ml11ona selmeleri. (4660) 146S4 

Matbaacılara 

Ankara Polis Enstıtasa Madarıa -
ğünden : 

1- Uç ayda bir intiıar etmekte olan 
Polis dergishin basım iti açık eksilt· 
1rıeye konulmuıtur. 

2- Basım 8-15 fonna arasındadır. 
3- Beher formasının 1:.asım ücreti

ne 20 lira fiat tahmin edilmiıtir. 
4- Muvakkat tcmınat 9('1 liradır. 

5- İhale Polis Enstitüsünde mlltt-. 
ıekkil aatınalma komısyonunda yapı -
lacaktır. 

6- Şartnamesi Emtitilden parası:. 
verilir. 

7- İsteklil~rin teminat makbuzu ve· 
ya banka mektubu ve 2490 sayılı ka · 
nunun 2, 3 üncü maddelerinde yazıl• 
belgelerle birlikte 16 Eylül 940 paz:ır
tesi ıünü komisyondil bulunmalıdır. 

(5095) 15089 

ENSTiTÜLER 

Talebe kaydı ilim 
Yiibel: Jlübendi• Mdtebi Jlüdürlülün· 

4•: 
1940 • 1941 ders ıeneıi talebe kayıt mu

ameltai cumarteıi ve çarıambalardan maa
da her (iin ıaat 10-12 ve 13,30-15.30 ıra • 
sında 1apı1mak lizere eylülün birinden bi
rinci teırinin beıinci (iinune kadar devam 
edecektir. 

Tafıilit almak iıteyenler mektep !da -
retıine müracaat edebilirler. 

(7821-5084) 15061 

OKULLAR 

ASKERLiK iŞLERi 

Yoklama ya davet 
Ankara Asker/ık Şubesinden ı 
1 - Ankara nufuıunda ve yerli askerlik 

5ubeıinde kayıtlı bulunan 336 doıumlu ve 
bunlarla muameleye tabi daha yaşlı eratın 
aon yoklamalarına 1 - eyliıl - 1940 da bat
lınılaralı: 15 - eylül - 1940 da ıon verile -
cektir. 

2 - Bu erattan mektepte tahsilde olan
ların oldukları mektepten alacakları fo -
toiraflı tahıil vesikalarını niıfus cuzdan -
lariyle birlikte ya kendileri askerlik mec
lisine ıetirmeleri veya ıöndennelerl. 

3 - Tahsillerine devam etmiyenlerin de 
askerliklerine karar verilmek Uzere yuka
rıda yazılı mllddet zarfında nUfus cüz -
danlariyle birlikte aakerlik meclisine &el
meleri. 

(4958) 14945 

ASKERi F ABRIKALAR 

75 Ton lüleci kili a.lmacak 
Ashri Fabrikalar Umum Mudurlülü 

•erkez Satın Alma Komisyonundan: 
'l'ahmln edilen bedeli ( 7500) lira olan 75 

ton lUleci kili Askeri Fabrikalar Umum mU 
dUrl.Ut{\ merkez satın alma komisyonunca 
19. 9. 9f0 pereembe günil 11aat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname paraaız. 
oluak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (1162) lira (50) kuru~u 
havi teklif mektuplannı mezkQr günde sa
at H de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2f90 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesa1kle koınlayoncu ol
madıklarına ve bu işle al!kadar tUccardan 
olduklarına dair Ticaret Odası veslkastyle 
mezkQr gUn ve saatte komisyona mUraca-
atııırı. (fü31) 15118 

800 ton di>küm kumu alınacak 
Ask~rl Fabrikalar Umum MudürliıRü 

Merk•z Satrn Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (2.S.000) lira olan 

SOO ton dokUm kumu askeri fabrikalar u -
mum miıdıirluiü merkez satın alma komls· 
yonunca 18 9 940 çarıamba gilnü saat 15 
te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
(1) lira (40) kuruı mukabllir.-..!e komis -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (2100) lirayı hav\ teklif mektup -
tarını mezkur siınde saat 14 de kadar ko -
miıyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
veaaikle komiıyoncu olmadıklarına Ye bıı 

işle allkadar tticcırdan olduklarına dair 
ticaret odası ve.ikasiyle meıktlr '!iın ve il· 
atte komisyona müracaatları. (~80) 

15196 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Lavamarin kömürü alınacak 
Ankır.t uvuım Amirlili Satsn Alma 

Komisyonundan : 
1 - 709 ton lavemarin kömürü kapalı 

aaı fla ekıiltmesi 16/ 9/ $140 ıaat 15 de Anka
ra Lv. lmirliii aatln alma komisyonunda 
1apılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12762 Ura ilkte
ıııinatl 957 lira 15 kuruıtur. Şartnamesi ko
miıyonda sörillür. (5100) 15105 

ANKARA BELEDiYESi 

Müteahhit nam ve heAbına 
motörlü pompa alınacak 

Ankara Belediyt!&İnden: 
ı - Su ieleri Cebeci deposuna BU veril

mek lçtn alınacak bir adet elektrik motö
rıu pompa on bet gün mUddetle açık ek -
ılltmeye konulmuıııtur. 
ı - Muhammen bedeli 3100 liradır. 
8 - lıluvakkat teminat 232 lira 50 ku

l'U§tur. 
• - Şartnamealnl görmek Jstlyenlertn 

her gUn encllmen kalemine ve isteklilerin 
de 13. 9. DfO cuma gUnU saat 10,30 da be
lediye encumenlne mllracaatıarı. 

(5028) 15025 
Muhtelif demir ıabn almacak 
An.kara Belediyesinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak 

olan 13650 kilo muhtelif demirler on 
beı gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 3496 liradır. 
3 - Teminat 262 lira 20 kurugtur. 
4 - Şartnamesini görmek istiycnle-

rin her gün encUmen kalemine ve is
teklilerin de 17-9-940 salı günü saat 
on otuzda Belediye encümenine mü-
racaatları. (5173) 15203 

SRO 
Tayyare 
otomobil 

Kamyon 
Mot6r 

ve 
blJCmum 

makine

lerde 
lavıı;re 

mAmQIAtı 

8 R O Rulmanlarını kullanınız. 
Deposu: Galata KaraklSy J>nlıuı hanı 

ka1"1111nda 84 No. İBRAHİM TAŞ· 
ÇIOÖLU ve ORTAKLARI P. K. 

1039, Tell{'l"af: TAŞKOL 

1 - TOrldye'ntn en uld huın.t11I llmeıldir. Lln teclrlaatuıa ilk 11nıflardan 
-lamr ve husu.e! ehemlyet verilir. Kayıt için her sUn mUraeaat olunabt· 
Ur. Tarifname isteyiniz. Telefon: 808'79 

2 - Eald talebenin 115 eylUle kadar kayıtlarını yenllemeet llzımdır. 

Talebe kaydedilecek 

Ankara Ticaret Lisesi MBdürlliğlin
den: 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 68M 

imtiyaz sahibi 
lakender Artun 

Kırtasiyeci aranıyor 
Kırtasiye aatıcıaı yetittirmek O.ere 

iki genç aranıyor. Taliplerin el yuıtU 
U. tecümeihilleriııi ve bir veaika fo-

ını Ankara kutuıu 52 

Mağua devri 
Bir tuUfiye matuuı devren 

utılıktır. Jate1dilerin 119S Telı • 
fon Ro. a mBracutlan. mı 

J - Yeni talebe kaydınıt 2. Eylül 9'40 
pazartesi günü baglanacak, 16. Eylül 
940 puarteai gunü alıcıamı son verile -
cektir. 
ı- Eski talebelerin, aynı tarihleı

aruında, kayıtlanm yeniletmeli mec-

Umumi Neıriyatı ldare Eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaa Fail& FENiK 
KUeueıe KUdOrU: Nqit ULU<l 

ULUS Buımm ANKARA 

2-9-

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllf 111111111tllllllllllllllllllllllllfllllltfl!:. --
Tedavüle konacak ---------

-----------------
• gümüş liralıklar yenı 

--..... ------ --
§Maliye Vekôletinden : - -. --.. _ 

,.. 
:= 3103 numaralı kanun mucibince ikmalen ve Milli ~ef la- ~ 
=: met lnönü'nün büstünü havi olarak bu defa darbedi!me"'! .. -te :: 
=: bulunan yeni gümüt liralıklann 30 Ağustos 940 tarih· ;ı.~;.,n : : 
=: itibaren tedavüle vazedileceği ilin olunur. "5155,, 15130 . ~ - -
"=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll"",: 

Ambar inşaatı 
Toprak mahsulleri ofisinden 

1- Aktehir iıwyonunda yapılacak anbar -ve idare bina
ıiyle sair ifler ıötürü olarak kapalı zarf uaulü ile eluıiltma. 
ye konulmuftur. Ketif bedeli 48351.05" kırk eelds bia it 
yüz elli bir lira bet kuruftur· " 

2-E.kailtme evrakı üç lira mukabilinde Ofia u.._ Ma
dürlüğünden alınabilir. 
3- Eksiltme 9. 9. 940 tarihinde saat 15 de Ankara'da (). 

fis binaımda yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarf -
lar makbuz mukabilinde Ofisin muhaberat servisine tem. 
edilecektir. 
4- Muvakkat teminat mikdarı 3626.33 " üç ~in altı yüz 

yirmi altı lira otuz üç kunııtur.,, 
S- istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil

mek için ihale tarihinden nihayet iki gün evel Ofisten ala-
cakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. "5135,, 15119., 

2 Eylülden 9 Eylüle kadar muhtelif hatlara kalkacak 
vapurl•ın isimleri, kalkış gün ve saatleri ve 

kalka<aldar1 r1htımlar 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Mudanya hattına 

Karablga hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

İ:ıımlrsUrat hattına 

hmlr lllve poetuı 

Salı 12 de (Aksu), pereembe 12 de (Ege), 
ve'pazar 16 da (AD1*'a). Galata :rıhtımın
dan. 
Salı 18 de (Anatarta), cumarteai 18 de 
(Ülgen). Sirkeci Rıhtımından. 
(Not: (Anatarta) vapuru İneboluya kadar 
gidecektir.) 
Salı, perııembe ve pazar 9 30 c1a CUfin'). 
Tophane nhtımından. 
Pazartesi 13, ıa1ı 9.50, çlU'§amba, pe!'lembe 
ve cuma 16 da ve pa:r.ar 8.15 de (Kara.kaz). 
A;>nca cumartesi H de ve pazar 19 da 
(Sus). Galata nhtımından. 
Pa:r.arteııi, llalı , ı;areaıı ba ve cuma 8.15 de 
(Su11). Galata rıhtımından Aynca çarpm
ba 20 de \'e cumartcııl 20 de (Konya). Top
hane rıhtımınd".U· 
Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıh
tımından. 

Pazar 9 da <Bartın) . Tophane nhtımıııdan. 
Çarşamba 15 de (Bursa), cumartesi 15 de 
(Mersin) Sirkeci rıhtımından. 
(Not: Cumarte11i post.Mı İzmire kadar gt. 
decektlr.) 
Salı 11 de (KadPş) ve pazar ıı de (İ:r.mlr) 
Galata rıhtımından. 
Pe1"1embe 13 ~ (TırhaD). Galata nhtımın
dan. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü maJCmat qafıda telefon numaralan yazılı 
acentaıarımızdan öğrenlleblllr. 
Galata bq acentalıfı 

Galata ıube acentah&J 

Sirkeci tube a.centahtı 
(8036} 

Galata nhtunı, limanlar umum 
mUdUrlUtu blnaaı altındL 
Galata nhtımı, mıntaka liman 
relıılitt blnuı altındL 
Sirkeci, yolcu salonu. 

42362 

40133 
22740 
152ll 

Hayvan yemi alınacak 
1'aracabey Merinos Yetiıtirme Çiftliği Müdürlüğilnden: 

Miktarı Beher kiloau Tutlh 
CİNSİ kilo Kuruı S. Lira kurut 

Yulaf 
Arpa 
Mısır 

Bakla 

950.000 
100.000 

43.000 
40.000 

6 
4.50 
4 
5 

51.000 eo 
4.SOO 08 
1.935 80 
2.000 00 

Müessesemiz hayvanatı ihtiyacı için yukarda müfredatı yazılı dört ı... 
lem hayvan yemi kapalı zarf ueuliyle eksiltmeye konm\,lftur. Ebiltmeal 
11 eylül 1940 tarihine tesadüf eden çarpmba günü saat 15 te çiftlik mel'lkes 
binasında yapılacaktır. Muvakkat teminat (4522) liradır. isteklilere prtrıa
mesi (5) lira mukabilinde çiftlik muhasebesinden verilir. Teminat ve teklif 
zarfları eksiltme saatinden bir saat evvel komisyona verilmesi ve poeta ile 
gönderilecek zarfların poetada vaki gecikmesi kabul edilmiyeceii illn olu-
nur. (7514-4915) (14882) 

DAKTİLO KURSU 
74 üncü devresini % 50 teruilltla açtı. Bir aydıa diploma verilir. 

Tahsil aranmaz. Belediye sırası, Hanef Apt. No: 4. Tel: 3714 

(3442) 

ff:===============================================~, 

Yeni Sinema Hılk Sineması Sus Sineması 
Bu ıece 21 de 

Seviştilimbı Gıinl~r 

Saat: 16,30 ıeanımda 
OLGUN KADIN 

Saat: 14 30 ve 18.30 
seansında 

SENORİTA 

Cebeci Y entdotuı 
aineınaaı 

a Palavracılar polia 
Haflyeai 

Türkçe 16slQ 

Buafuı ve Bu Gece 

2 Ftlm Bırden 

1 - Kovbown intikamı 
2 - Ger.e Kılavuzu 

Seanslar 

14 30 - 1630 - 18 30 
ve ıece 21 de 

Saat 12,15 de ucuz 
Halk M a tineai 

Suiistimal Di"Puı 

Bu.,On ve bu ~e~e 

Saat 12 - 16 ve 20 30 
a analarında 
RAM ONA 

Saat: 14 ve 18 ıcınsında 
Mucızeler yaratan adam 

HamamönU Acık Hava 
.ınem&11 

Hacı Resul 
Türkçe IÖlllU 

s 


