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Sıtma mücadelesinin iyi neticeleri 
Geçen sene 2.675.441 kişi muayene edildi IAmerika'nın 

\ hazırlı ki arı 
1939 senesinde parasız olarak 

8.425 kilo kinin tevzi olundu 
Kurutulan llataklıklann 1935te 131.769.238 kare 

metre olan mesahası, gün geçtikçe artıyor 

Bataklıklar kurutulurken 

Araziden islif ade imkanını 

lemin eden yüz binlerce metre 
uzunluğunda kanallar a~lldı 

Yurdumuzda, bugünkü cümhuriyet idaresinden 
evci, tamamiyle tabiatin keyfine bırakılmıJ i~lcrdcn 
biriıi de, hiç tüphcsiz, halkın sağlığını koruma dl· 
vası idi. 17 yıl cvcl kavuıtuğumuz halk idaresi, dilt-
man çizmelerinden halb ettiği aziz yurdu, sıhat ha· 
kımından koruyacak tedbirleri ilk günden itibaren 
ele almağı en eıaslı umdclcri arasına koymuıtu. Halka 
doğru gitmek, ve memleketin hakiki efendisi olan 

1 

köylilyil birçok bölgelerde kasıp kavuran hastalıklar· Bir atma mücadele heyeti, kurutulmakta olan bir 
dan kurtarmak yolunda hiç bir fedakarlıktan çekinil· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~---- medi. Bu vazifeyi kanunen ifaya m~ 
bataklığın üzerindeki köprüde 

1
-- • - - - - - - - • • • • - - - • mur edilen Sıhat ve lrtimat Muave-

M k• k• ur -awıwwv - - - .. xrv :ı a ine mnfo"' f ımya net Vekaleti, cUmhuriyet tee111Ua ct-
r ,, , Pasif korunma t!kten sonra, dai~a ve ımkln ni•~e-

mücadelesi 
H. SAMI 
Urla Mebusu 

İngiliz İmparatorluğu için, bizzat impa • 
ratorluğUn mevcudlyctln1 ortaya koyan 
ınuazzam mUcadelelere hazırlıksız glrlg • 
mek mecburiyetinde kalıg adetA bir anane 
haline gelmlattr denllebmr. İngiltere, 1914 
harbine tamamen hazırlıksız olarak atıl • 
mıstı '!:'Al<•• ---*~.ı;n~c.ı~ :urıo DC'ln • .am 
cıe havsalft.mn güçlUkle kabul edebileceği 
geni§ lmkAnlar ortasında, tesllhat ve mU • 
hlmmat bolluğu içinde katı zaferle bitir • 
mlııtL 

tınde bu sahada bırçok başarılar gos-

ta tb İ katı te~~rk milletinin sağlığını koruma 

Alôrm düdükleri bugün 

12 de çaldırılacak 
Ankara Valiliğinden : Pasif 

korunma tatbikatından olmak Ü· 
_,..-A..nıiienesattakiler de dahil ol
duğu halde Alarm diıClu1den bu· 
gün saat 12 de tekr~ çaldınla
caktır. Sayın halka ilan olunur. 

yolunda alınan tedbirler arasında hu
talıklarla mücadele de mühim bir yer 
tutmaktadır. Sıhat ve içtimai muave
net vekllcti mücadele tc1kllltına hu
ıusl bir ehemiyet atfetmiJ, icabında 
kurduğu mUcadele teıekküllerini ka· 
nunt mUeyyedelerle kuvctlcndirınit
tir. 

Elde edilen netlceler-'"'olr ~eldir 
ve ıftihara de etek mahiyettedir. 
Bunlar arasında mesela "ııtma müca· 
delesi" başlı başına bir mevzu teıkil 

(Sonu S. inci sayfada) 
Geçen cihan harbinin ilk yılının on gU

nU (191-i) muharip tngillz orduları bnşku • 
mandanı General Frcnch İngiliz Harbiye 
Nezaretıne gu menldc bir mUracantta bu • --------------------------------
lunmuştu : 

cTopçumuzun cephane ikmali o derece· 
ede eksllk ve kl!ayetslzdlr ki her hangi 
eblr taarruz hareketi en mıılıdut bir 
emlkyastıı dnhl bahle mevzuu bile oln
emaz. Son tecrUbel rlmlz !ebat etml§tlr 
eki elimizin altındaki mühimmat mev • 
ccudu d lşman ccpheelnln gayet dar bir 
ebölgesinl bile nncalt bir saat müddetle 
cbombardımnn etmlye kifayet edebilecek 
cblr miktardadır. Böyle bir topçu ateşin· 
eden sonra dUşmnnın her hnngt mukabil 
cblr hücumunu 6nlcyebllccek en ufak 
eblr topçu cephane ihtiyatı dahi knlmı -
eyacaktır. Glrl~tlğlmlz ve istikbalde gt. 
•rlşeceğ'lmlz hareketlerin mahiyetini 
egöz önünde tutarak diyebilirim ki top. 
ccu cephanemizin ikmali mUcadele mev· 
ezuuna M.klm en esaslı bir A.mtldlr. 
eİstıkbalde, lnglllz ordularımn hareka,. 
ctı bu ikmal ı11ıne bağlıdır.> 

Transilvanya
1

nın 
işgaline karşı 

MUHALEFET 

TEHLİKELİ BİR 

TARZDA ARTTI l 

Bir batcıhlığın kurutma ameliyesine baglanırken 

Ziraat Vekilimiz Yozgat'ta 
............... ırıı111ruut1tt1ııı111111ıt•••••••UtttUUUUlfUllll ..................... 

Maarif Vekili İstanbul' da 
lise İmtihanlarında bulundu 

Maliye Vekilimiz de İzmir' de 
muhtelif müesseseleri ziyaret etti 

Maaril Vekili lıtanbul'da 
İstanbul, S (Telefonla) - Maarif Veki· 

ll dUn geç vakit İzmlr'den İstanbul'& gel· 
dl. BugUn maarif mUdUr1Uğ1.lnde bir müd· 
det meşgul olduktan sonra lise imtihanla.· 
nnda bulundu ve talebenin imtih&n vazı. 
yetleri hakkında alakadarlardan izahat al· 
dı. 

Maliye Vekilimizin lzmir'dek; 
tetkikleri 

Yozgat, 3 a.a. - Dün Kırıchirden 
Boğazlıyana gelen Ziraat Vekili Muh
lis Erkmen kendisine müllki olan va· 
limizle birlikte köylerde zclzel~ mın
takaaı olan Peyik nahiyesinde tetkik
lerde bulunduktan sonra Yozgat'a gel· 
miıtir. Ziraat Vekili bugün Halkevin· 
de teıekkUller mümessilleri ve villyet 
crkAnı ile görUşmelcrde bulunmuı ve 
ıehir atelyesini gezmiş ve bu atel.y~ İzmir, S a.a. - Şehrimizde bulu -
nin ziraat makinelerini tamir edecek nan Maliye Vekili Fuat Ağralı dün 
bir dereeeye eetlrilmeai için icabeden şehirde bazı tetkikler yapmış, garaj 
yardımlarda bulunmayı vldctmi§tir. santralı ve çocuk'hastanasini gezmiJ-

Muhlia Erkmen, müteakiben, gehrl· tir. Fuat Ağralı akşam üzeri de v!H.· 
mizden ayrılmıı. mebualarımızla vi· yeti, belediyeyi, Partiyi ve defterdar· 
tlyet crk!nı tarafından uğurlanmııtır. lığı ziyaret eylemiştir. 

Londra üzerinde 

DÜN DE 23 
ALMAN 

TAYYARESİ 
düşürüldü 

Hava harbi Almanlann 
mağlubiyetiyle sona erdi 

Londra, 3 a.a. - Dün rece ve bu sabah 
mUnferlt alman tayyareleri, İngiltere'n!n 
muhtelif mmtakalan üzerinden u~mu,lar· 
dır. Yüklek infilllı: kabiliyetli bombalarla 
Yangın bombaları hafif buarat husule ge • 
tirmiıtlr. Bombardıman kurbanlamım a.de. 
di nisbeten azdır. 

Londra mıntakasının meskun bir nabiye
ıinde bazı evlere bu sabah iki Kili bomba 
düsmüs ise de bu evlerde bulunanlar sıtı
naklara iltica etmiı oldutundan. Kimseye 
bir ıey olrnamııtır. 

lngiltere b~ı;ckili B. Çörçil 

B. Çörçi 1 yarın 

askeri 
izah 

vaziyeti 
edecek 

İngiliz ordulnn yrunız cephane ve mil· 
hhnmııt darlığından istlrap çekmiyordu. 
MeselA. almanların 0 devrin muharebe mey
danlarında hayret ve tel~ uyandıran ha.fit 
ve ~'lr obUıı bnte.ryıılıı.rının yüksek lnfi • 
lll.kh taneleri kargısında, İngiliz Harbiye 
Nezareti bir garapnel teranesi tutturmuş, 
cephelerden gelen ikaz nldruarına kulakla· 
rını kapamıştı. 

İngtltz İmparatorluğu, domlnyonlariYle 
birlikte muazzam bir silft.h ve mühimmat 
fabrlknııı haline gelmekte zaman kaybettik· 
<: bu yüzden çok insan da kaybediyordu. 

Köylüler kazma 

kürekle mukavemete 

hazırlanıyor 

Londra c:lvarına da yangın bombalariyle Londra, 3 a.a. - Başvekil B. ÇörçH'in 

Romanya baıvekili 8. 

yüksek infilak kabiliyetli bombalar dilımüı perıembe &ilnü avam kamarasınm toplan • 
ve ehemiyetıiz bazı yangınlar çıkmıştır. t11mda askeri vaziyet hakkında beyanatta 

Gigurtıı 1 Alman tayyareleri, tngiltere'nin cenubu \bulunacağı teeyyüt etmiştir. 
·---------·---- (Sonu 5. ıncı sayfada) 

DUnyanın en ileri ve kudretli sanayi 
- ınemleketlerı arasında bulunan İngiltere 

de, İnglllz Harbiye Nezaret! mazinin gö • 
reneklerlne sımsıkı bağlanmış, adetft. mistik 
denilebilecek bir eednkat ve vefnkdrlık 
ile geçmişse yapışmıştı. Bu yüzden harp sa· 
navıını bir tUr!U muharebe meydanlannın 
icaplarına, taleplerine göre A.yıırlıyamıyor -
du Hem n hemen bUtun mllU istihsal haya
tında mutll'lk bir sclO.hlyctle !ermıınferma 
olmayı arzu ed rkcn, malzeme ve mtlhlm • 
tnat tstlh alinde lznhı cidden mUşkUI olan 
ı:ı clkm"l r. nolcsnnlıklar, hnttl'l kargaşalık· 
lar lçlncl yUzUyordu fptidnt, verimsiz usul 
lrr ar sında, yaratıcı: ant. beklenmedik zor 
luklarn çare bulnbll n keşfedici zckAlnra, 
t ş hb Is hlın r ve marifet s:ıhlbl llyaketle· 
re hizmet hsıkkkı v rllmlyordu .. Blıtlln te-
2:'lhllrl rd n anıa.ııılıyordu ki İngiltere, ma· 
k n<>. mot!Sr. kim~ mllcadelest karşısında 
b ıhındu nu h nUz tıırltcdememiştl. Par • 
l!lm nto ve bllh ıı Avam. Ka.marnsı ise 
h r ıst nllen tahsisat ve sellhlyetl taha • 
lUkle v rmekte ve vt>rmeye de dalma Amade 
bulundut.'Unu her vesile ile izhar etmekte 
idi 

Fakat bir s.n geldi "Harp malzemesi ve 
lnlllümmat istihsali mevzuundnld göze ba-

(Sozıu S. inci sayfada) 

Cluj'da harp 
havası esi}'or ! 
Bükreş, 3 a. a. - Rador ajanın bil· 

diriyor : 
. Başvekil B. Gigurtu, Transilvanya· 
nın terkini protesto eden ve memle . 
ketin hudutlarını müdafaa azimleri . 
ni izhar eyliyen romenlere hitaben, 
bunları sükunete, makuliyete, vekara 
ve çalışmaya davet eden bir beyanna
me neşretmiştir. 

Başvekil B. Gigurtu, bu beyanna· 
mcsinde ezcümle diyor ki : 

!:; -

" Mihver devletleri, anlıyamadığı • 
mız sebepler dolayisiyle yabancı hük
mü altına girmek mecburiyetinde 
kalan romen milletinin hüriyctlerini 
garanti etmektedirler. Istırabımız ne l 

(Sonu 1, iizıcu ş17fada) lnııiJiz •ahillerimle diifürülen bir alman tayyarui 

Mecburi askerlik 
kanun layihası 

1 S güne kadar 
hazırlanacak 

1940 sonuna kadar 
Tayyare imalôtı 

yüzde 50 artacak: 

8. Ruzı;elt 
Nevyork, S a.a. - Gazeteler, B. Rıu

velt'in milli muhafızlardan ilk 60.000 kiıl.
nin ıil&.h altına çağrılmasını tebarüz etti• 
rerek, sulh halinde böyle bir hareketin ~ 
hemiyetini iıarct ediyorlar. 

Vaşington'dan alınan telgraflara göre, 
müdafaa plinına mütedair kanun llyihası
mn müzakereleri tesri edilerek, kon&"reniıı 
teşrinlevel bidayetinde iki ay ic;in istiraha· 
te girmesi temin edilecektir. Mecburi aa
kerlik mükellefiyet kan.un Ulyihası, on beı 
c{lne kadar ihzar edilerek reisin imzasma 
arzedilecektlr. 

B. Ruzı;elt, vaziyeti tehditkar 
görüyor 

Vaıinıton. S a.a. - Stefani: Ruzvel'
(Sonu 1 llncü şıylıdı) 

111111111111 

lngiltere'nin verdiği 

Askeri üslere 
mukabil 

Birleşik devletler 

İngiltere' ye 

50 destroyer 
verecek 

Vaıington, 3 ıı..a. - Bugijn, B. Ruzvel 
Amerika Birl~ik devletleri ile lngilter 
arasında bir anlaşmıı yapıldığını ve bu an 
laşma mucibince. Amerika birleştik dev 
!etlerinin Atlantik Okyanosunun •imalind 
ve cenubunda kfıin İngiliz müstemlekele 
rindeki deniz ve hava uslerini kiralamış v 
buna mukabil lngilterc'yc hizmet müddeti 
ni doldurmuı elli torpido muhribi vermek 
te bulunmu~ olduğunu kongreye bildirmi 
tir. 

B. Ruzvclt'in verdiği tafsilata ıörc, A 
merika birlestik devletlerinin elde ettiğ 
usler. Terrc • N ev' de Berrnudcıı adaları 
da Bıhama'da Jamaik'de. Sainte • Lucie'd 
Trinitede Antigyada ve İngiliz Güyanm 
dadır. 

Terre • Nev'de ve Berrudes adalarında 
ki iisler hediye olarak verilmiş ve memn 
niyetle karşılanmıştır. 
Diğer iısler, hizmet müddetini doldurmu 

elli torpido muhrıbıne mukabil elde edil 
mistir. 

Ayan meclisi bugun toplantı halinde bu 
lunmadığı için, B. Ruzvelt, İngiliz • amcri 
kan anlaımu1 hakkındaki mesajını. mc 
burt aakert hizmet kanunu projcsinı mü 

(Sonu J üncü ny/ıda) 
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Keraııl ONAL bölgeleri arasında oldqu ıibi bir de : kuvetlendiriniz. : 
Hüına Atıl KUYUCAK 

Karacabey arasında (1) Marmara ıraba 

-2-

• 
Mannara grubu lrlrek .-npiyoaaaı \11111111ıeı111111111ı .. 111111111111nıt' 

Uç yatu• X..acabt71i IC•im w .,alaıü iler 1ılri cUDllne ve • tertip etmiıtir. Bir çift, iki ~ift Ye Almaya ile 25 temmuzda imzala• le ile ve tu ıaretle hWba olunabillrı 
825 kilodur. 1200 kiloya kadar çıka· ğırlığına göre tayin edDen - fakat ge- dört kürekli kikler arasında tmılt,te • • 'd "" ' nan ticari anlaflD& BUytlk Millet Bise olan ehemmiyetleri derecesine 
cak. ne aaf olan • bir miktar aütle büyür- yapılacak bu müsabakalar için 15 ey- 1zm1 f e YQ Q m U fU n Meclisince taadik olunmuı ve 10 a· göre ııralanmıt 21,400,000 liralık Al· 

Bunun harada modem ~ ahtrlan !er. 1111 tarihi aeçilmittir. "" 

1 
ğustosta Rum! pzetede intipr et • man emtiaıının, Almanlara göre eh .. 

anündeki yeJillikte gevit getiren Karacabey hana Trakya ile garbi Balgeler her hafta birinci n ikin- • yaptlgl ZQfQr Qr mittir. Bu anlatma, tamamiyle huau- miyetleri dereceaine tekabül eden ay-
genç bir damızklr -oı•uğunu tahmin An*Ia'ya llola ,.tlldrir. Ziraat ellili kuanmıı ikiter tekne ile Jllrıt- ıt bir mahiyet arzetmekte ye beynel• nı kıymette Türk mallariyle milbade-
etmitsinizdir. Bir muharririmizin VekDlm llnt7' tütiJiade ftriJea ._ lara ittldk eclecıeklerdir. Yarıp Jto. İzmir, 3 a.a. - Yağmur dün de fa· milel ticaret esasının malı malla mil· leai. 
muhatapları için tıetcib etti&i adı bu zahlllla &lre ı-...1 hlllrelerle klyJe.. caeli b51cnince ~llecek uhada ft ıılalarla yağmakta devam etmiıtir. badele olduğu keyfiyetini bir defa Birinci (A) listesindeki TUrk mal· 
damızlığa çobanlar vermittir. Neden- rin ' shk bola üaM için bütçe- 2000 metre dila hat üzerine yapılacak- Mülhakatta da yağmur yağmaktadır. daha tebarüz ettirmektedir. Filhakika lan mukabilinde (A, 1) liıteaindeld 
1e bunlar arasında Necmiye, Veaile terine ko,.tuk)an miktar iki yb bin tır. İki 1Un8en beri yağan Jaimmlana beynelmilel mllabdelelerln bu haldkl Alman matları gelecektir. Bunlar her 
gibi adim' da ,,.u. liradır. Hara bu lateli tamamen kar- zeytin imlinlüne faydalı oldulu Jıra.. veçheıf bllhaua harp lkti•dında ken- iki taraf için de en ehemiyetlf telalı:kl 
Demlryohı i1ta910nlanMD çotwn•a ıılı~ lla)Hn kadrolu " 1 dar •ergide buhınan Ualm Ye incirle- dini g&termtı Ye her hangi bir da.la olunan te1lerdir. Metell arpa. dan. 

tek katlı oldukça geniı kar gir an bar- uırıar mttını.c.ktar. . sta n bul' da C. H. P. re zarar verdiği tahakkuk etmekte • mukabilinde ma1 satmaktan ziyade ih· zeytinyağı gibi madde terden 9,230,ooo 
lar ~ardar. iiirme kapılı. biraz ünten 1 Kancabey'de Merinoe itJerıne de dir. Yatmunm m.beten daha fula tiyaç duyulan malları almak mnelnl liralık nrllecek ft mubblllnde Mld 
pencerea, llanilya kiremitleriyle büyik ~emiyet ~rilece~. tahmin ocak kongreleri yağdığı Maniaa'da oldukça zarar bu. mühim olmuştur. Mesela Romanya'- mukavelelerle teallrtıl taahhOt olu· 
kaplı olan bu binaları hayalinizde Uç edeninız. Ttırki~ de llennot koyan- lunduğu gibi Kemalpata'da mahsulün ya pamuk verip mukabilinde petrol nan lokomotif, ngon. fabrika tnbata 
dört defa matırm, iı\e Karacalıley ha- larımn yerJewmeaUU: tabii " iktıudl devam ediyor üçte bhi ve Genaencik'te incir mlh. aldığımız 1ibi Alillanya ile yapılan bu gibi ehemiyetli ıeyler alınacaktır. 
raaında .ıu •e sığırlar için yapalan şartlar daha misait olmadıpndan ıulüniln içte blrl aalanmııtır. Kuru yeni anlapna ile de 21.400.000 liralık (B) lilteainde ti1ttin, peynir, llalık. 
yeni ahırlar. Hepsinin de zemini be· Bu~·- ~dılı ~tırJardadır. ....~.el~:~ meyve IJll'amtçdar birlilf bu vaziyet tilrk mah1tılatı mubbitlnde kıymet Jcepek n küsbe ıibi maddeler, (C) Ha 
ton. lçerde uzunluğuna iki tarafa böl- Mermoa ythı ıplill fabriamnın Bur- at koasrelertne dOn ele deTam ohmm_.. kargısında ihraç fiyatlarını biru yük- üzerinden miktarları ve cinıleri tea - tesinde iae ceviz, fındık, üzüm ve in· 
meler yapalm-... Atlarda bu bölme- aa'da bnalUfUnd• da blyle bir miina- DUn abalı Yetllll67 Jıenuna t&M olaa aeltmeja karar nrmlftlr. Uzam'" in- bit edllmlt 21.400.000 Hrahk alman cir bulunmaktadır. Her iki llltedeki 

ır-- bet ._... __ ._ .__._,_ Jmas laJl1 Halkalı 'Ye 8lıfrak07 ocaldanma k...,.... cir piyaaalarının da açılma .zamanları A ~ 1 k b TU k 11 k"' 12 mil Jer bir kıaım duvar bir kısım da de- ae ti! ,......_a ,_wa 0 - r1 yapıJ.ınıttır. Olledelt __.. n ..,._ d9 mamulcıt ve masnuatı a ma tayız. u r ma arının ye unu yon 
mir parmaklıktır. Kapılar hep sürme. ru. • gene Yetllk07de wıras. .bbarlı, A.ftlllır, henüz taayyiln etaıemiftir. Umumi iktisadi buhrandan ıonra lira olduğu halde bunlar mukabilinde 
Sıiırlar•a. ihtimal bu hayvanlar da- ıca.:d t• M1le lam "yarım =~-~=~~== harici ticaret milnasebetJeri yeni ıe • Almanya'dan alınacak tell•t Ye mal· 
ha u ........ elduludm - binmeler kan merinosfmr ftf. Btmlmm lrirli " cıkadln ocaıının n l!:yOpte Petnücır. ft. İsfanbul'da ftrlllla ye killer aldığı sıralarda yani ıo ağustos zemenin yekQnu yine eaki mukavele-
kaldırılmıı ıayılıı. Ancak onların da kısa görünen yünlerini ıırtından bir tlhte Çırçır, YaJovada Kfmmlye, Çallıca. 1933 te Almanya ile de ldirlq eu· lere ait olmak llaerı 4 milyon kadd-

k . l . . KUHtı ye K11bak1ı köyleri ocalllarımn kon- A d 
batlan lindderle kendi aı1na bıfı _ yer~en ellerinizin a~t enarları~ e ıtıp grelert yarılmı,tır. Buırtın de Bakırköy ve yağmurun yapll~• basarlar aına milstenit bir anJaıma yapılmııtı. dır. ra akl fark yani 8 milyon içia 
ym etiket altına bailaamııtıı. Zen. derıye kadar açabitınenfz vitrınlerde Betiktaf, Çatalca, Emlnllntı. Eyüp, Patth iP Bu anlatmadan sonra bu memleketle ithal edilecek malların ayrı ayn u .. 
ciı1er ıı.,-a u çok llarellet 9e1t>e .. girdüğü?iiz ipek &ibi Örmelerin floı- : ~:ıu::ı:.a.:ı;ı.=:~ellt ocaklar· İ.ltanbUI, I (Telefoala) _ DUakU 'lal· olan ticaretimizde mühim bir inklpf teai yapılmamıt yalnıs bizce ltlnm 
tiıi veriyor. Sığır ahırlarının ortala - tarın litıf lnwun1anaı billur, olqa- ---- mur ve fırtınanın şehirde az çok basarat g<Srüldü. Ticaret muvuenemiz bida • c6rillecek doku. grup 1anayi ıubeıln• 
nnıla ......U atlan yatak otlan ı. mak duypnu&U nptedemeaainia. yaptığı bugün tesblt edllebllmııur. Haydar- yette aktif bulunurken 1939 da 60 den muhtelif miktarlarda mal.ithall 
ııyw.. ••ı. abırlann çatıları,.._ Merinoı iyi ve kıymetli damızlık:. Kirayı arhrai1 ev =~:.-:::;,r:ı:.:a~11::~1~~~ milyon liralık idhalita mukabil 47.5 kabul olunmuıtur. Bu mıayi ıruplan 
yaı.. .. wm dam. tan hna wre- larla üretiliyor. Avnapa'daıı nihayet na akıntıya kapılarak kaybolmue, henüz milyonluk ihracatla paaif bir vulyet araıında mekanik, optik ve kimyevi 
cek tir .:rupudir. . birkaç pft retirllip RDlana ildnd ve sahibi mahkemede bulunamamııtır. Bu mavnanın. taytaslyle aldı. aanayi mevcut oldulu slbi turih e. 

9lrpk memleketler mpdan et w üçüncü batındaki halia kanları da· =~~lkte batmıt olmasından korkulmakta- JdalQmdur ki iki memleket aruın· dllmeyenler için de 330 bin liralık bir 

.üt _._,_• ,,._,_ -1-ati _ -u
1111 

mızlık olarak yayılıyor. Ancak mrafem- tıtaabul, 3 (Telefonla) - Madam Ra - Defllde• JıömOr 70kfYl• plen IU mo- daki ticari milnaaebetleri tanzim eden pay bıralnlmıtır. 
~ ~ ;ıı;u 1 - _.ııu_ doWç lımind• bir laMbra Siraaervilvdcld • t t 

1ar Türkiye i in de lekette Jleriaom çabuk ve U mat - ....tniD lri1'd11b 08 bet llr8du on clobtl ~ Ulr Şile açıklarında karaya 0 urmuı ay- asıl anlaşmalar ticaret anlatmalan - GarUlUyor 1d yeni anlqmaya mle-
Te,.: = ~ Am:akç yete- la iiretmenin tek yolu ıunt ilkahtır. nıl'8 çıkarmak 1Uretiyle ihtiklr 7apmalrtan fu~:ı•:1~anndan :vatmur ıce- dır. Kliring anJaımalan tediye tekil- teniden Almanya•ya ihraç olanvılr 
:!:'-r.ı.n ~..._,.;. dallık ,_.. Bu. yol ile bir damızlığın aıılama ku- ıuçla olarak •lbe yedinci ceza mülreme- =~ aatm etmil, mqdmlar • 11•.dobmll- Jerlni tesblt eder. İşte bu ıuretle Al- 21 ldlsilr milyon liralık mal mabbl-
l * sinat itleri ber lliıda vetı, tabi! Ukala auaran hayret edi- a1 .. nrilmlttir. Dünlll ceıa.ide Udise'li manya ile aramızdaki ticart milnue- llnde alınacak malların ıs ktlılr mil• 
~ Kaldı ki ~ sinatl ııı. lecek miktarda artmıt oluyor. Pren- ihbar eden madamm eski kiracııı Nuri din- betlerde esas teşkil eden vealka da 25 yon liralılı e1&1en harpten nel AJ. · 
n Adtlk · !erde~ defi- aip bir defada ehi• edileo tobwnlan ı ... ittir. Kahve fiyatının artıımı önlemek temmuz 1938 tarihli ticaret anlqmau man flrmalarıyle yapılan anakaftJ .. 

1.u. .__.~ ...__ yapmt___ ilkaba yetecek kemiyetlere parçala- Nuri, mad•nnn kendi otttraC91r ....._ için tedbirler idi. Halbuki bu anlaşma son maddeıı tere mU.teniden teıllml icabeden ..ı-
ız. ----• •PllB ft aa&..a• _.__, _....._ L--ıt ~- si•le ktnclisial ndea çıkar.dıinu, biliban ı bl ..._ _.__ il -Lı-a.n -~-" ._ _ _._f 0._._,_ L... yıp m- aa w. •nwn• .... u..a ıııu 1 hUkmOne göre 31 ağustos 1939 da ~ arın r &111D1uu-. lltebald ..... 

5• ~- IKUC WIA -- ameli ile "-k Bu o.....a. BulııMmck pl.qm Zühtll lam.in- l.tmlbul.. (T9lllfcıDI&) - Kahve fiyat- • mil la da nlllr ~:_; kadar mncatJa. ye yerıne -,.- br. an de birine m on doru liraya kiraJadıinu lanmn ertıtına ın1n1 olmak 0ııere cOmrtık- riyetten çıktı. Bu sebeple 1 eylül 1939 yon muhtelif IUl&yi ınapJ. 
ona_.,......,. bu tarzda yapılan 111aıhta da lkis ,,..- teki bhnlertn oıanımua bnı1aftınldı. da yani yeni Avrupa harbının batla- rından lüzum ...x..terlltcek maddeler n -. ....... t-te Karacabey S. öirenlnce, ZilhtUdeD ke7fiyeti tahkik edip •"• r-·- · ., rular oluyor. Bunun lçin k8yltı çok dıx.. tarihte Abnanya ile ticaretimb ge?ecektlr. 11 .. MI-Alo alnn ft -n.1erce damD- doirululbna aDladıktan ıonra P'rncbldr po- a .. 
_,_ ,._. vakit 1-a •yyar memurlarından çift Ilı karakohuıa mDracaat ederek ~fl,,etl filen durmuı bulunuyordu. Tatbikı için bir muhtelit kamlaJOll 

lılt. •ınw.tla ba ihti,açlarmah ~ va-u' o'--na ,,.,.-tini rica eder. ~-\ Hava Kurumuna B . him 1 L... 1 __ ._ 1 ba 1 --·-ı..a.t Wr imla -!!- ı .. uua•• .. ~ i1ıbar eıutbtl beyan etti. Ke7f17eda B. u vazıyet üç mü meae e mey- auru a~ o an an •l'""••n -
u,... ,...... ..... Karacabey harasında ıuni ilkah, ZIDrtil'den tahlrlWne karar •4ırlı..- ma • dana çıkardı: bunlardan birincisi ıum bir noktuı da miltek&J>ll ihracat ara• 
tak köylilnlln kendi kendine kolayca ve balreme batb sine lnralı:dmlltır· evlenme yüzüklerini rüklerimize gelmit olup ta anlapna ıında bir buçuk milyon TDrk liruın-

• lcla llolitafon cllllll S:111
"''' muvaffakiyetle yapacafı bir it haline meriyette iken henüz idhal edilmemiı dan fazla bir fark g8rilldUIU.taktlrde 

dBe =-~~ ~~ .. ·=-.~.· ~:ttolıiriJ~rarlr.tilYplealnrızde~~~lzlmea~ ... ~ • veren VGtandaclar olan alman malları, ikinçiıi Almanya alacaklı memleketin ihracatım dar-• - ..... ,,... ı-- • •• w uuu -----""... lslı•ll'M MD m1111llura .,. • lehfncfe Ctlmhurfyet Merkn banka· durmaıa hakkı olmuıdır. 
tenede 2700 ile 5300 litre aruında .Ut 1ert bir vmıta ile Amt aernt gOdtll • Ankara, s LL _ Bugün Ankara ve ıında toplanan kliring bakiyesi, U • 25 Temmuzda imıalanan lldncl ... 
vermektedir. Yerli ineklerin bakımlı- mekte olan Mlrilere dalıtalac:ak. Böy- lfflllllft fiyab indirildi l1taabul hava kurqmu merkezlerine çüncilıdl de Tirlriye'dekl daire ve lapa tediye anlaın\aaıdır. Bu anlq. 
lannın yılda bin litreyi veremedifinl lefflrle tek la.hm bir paraya adar htanbul, 1 (Telefonla) _ 1l'l7at 1llllftb. evlenme yüzüklerini veren, para te • müeaaeaelere kartt makine, allt ve le- ma ile iki memleket paralan araıında · 
ltltmlttfk. intHrilebllecelfni llylecliklerl aman 11e ko..,_. baıi•naıtı ~ bw berriiilnde bulunmut olan vatandqlar vuım te.liml tullbl~ slripniı o- ubit bir parite 1ıabul o11llllmlt n bir 
9uı renkteki Plınne cimi ıtlırla • 2000 liradan fula dejerdeki yabmıa ;"ç"'r~o~ =.::-kum8I ~ IUDlardır: lan alman firmalarının bu taahhütle- Türk lirası l.'8 Alman markına mU.. 

nn dt bbfliyetf u la ele hmllrH, !bir damızlltn ftrimlflitine hayret duy ıan ,.._.. 16 IDdlıil41. Nebatı y .. ti~ a. llebmet Sipahi n eti. B. Ali ri. vl olarak alınmııtır. Almanya"daa 
cen9l. kamtkar ve mubvemetll • mamak elden ıelmiyor. Yalnıs yilnil nmn 1::° •=::.: lnıl'U9 ttntm /aaı. JlnWn Kibar 'ft eıi. B. Siyon Falcı • Glmrtıkteld mallar meselesi 10 n mal getiren Türk ithalltçılan bort
bnlr ılft lflerinde kayllntln bilylk delil Meriw d9Jlna ba hayvanla - :~~ 7_.~t oldulu ~dl.• en yel ve qi.Bn. Vafiye Onar, B. Riza 31 kanunusani 1940 da Ankarada teati lannı Tilrk Jiraaı olarak· CUmlıuriyet 
yardımcıaıdır. Hara banJardan bof• nn et bllmmndan da kayltl için fay- Oran, Bn. Sami#>• Orln, B. Sıdıka·O - olunma P.-ktuplarla ve p ıuretle Merke• Bankuına n Tilrkiyedea 
lu üreterek tihk çiftçilinin. topratı clalı. olApma batırlamahyıs. Bakım- lstenJ.1 melJmlmmm ....... ı., na. B. Pehlm Gllven'" qt. B. Ku. hallolundu: ıümrilklerdeki mallann mal ithal eden Almanlar da mark oıa. 
biraz daha derin drmeeine yardam • h bar -mo. JIMU81I bir yapnda 80 de.-am ediyor biddln TUmer ve ql. Bayan Rifat Ta- hepainin iclbaJI n buna mukabil Al - "ak DeutlCbe Verredmunpkuae'ye 
df1or. Bummla benlJer D ırk dem. lrilo pWJIJW. Aaadoha'da lroyma İetanbul, ı (Telefonla) _ htanbul me- dıhan. manya'ya 5.050.000 liralık ttlttln. pa • yatırmak nretiylı ldeyeceklerdlr. 
len bu cinıin ıilt kabiliyeti de ihmal bu 6letl. 1la7U blytldlkten IOllra 1- buları IJlfll 'fe .. Y*" lallllvl81D4e halk· · Diler taraftan B. Kurl de tıtanbul mak, tıoba-. e.em. lndr " 1alre lh- Bu suret!e 21,400,000 llrahk 79Dl bir 
edilmif dettJdlr. Balprı.tanda 1Na • yi illa U. aWııılUr. Bir marinoMm bir la temuı.rı• dftam •ttl••· ffDa Kurumu ıubeaine DUiÜJı biii li- raa takarrlr etti. lrlidns lllteml "fiftil!lnat ba!uı ht.,. 
lardan nUmune halimle dart bin litre- mrvı'eaıt.Jd JIDl7le W.Hnln lçt9 ~ ra teberrU. etm1ftlr. Almanya'nın bLtden alacalı mebla- dır. 
19 bdar ıtlt abmmt olup ltanaMJ- rilll ldecllll 41e çoktar. lıh ı inal' tla laet tnmvay Ye ta ıellnce, 1938 kUring anlaımuın· Almanya'nın eüf h .. pı.rc!aa w 
de de .... ulaplmaktadır. SancabeJ ım..; bir clmbmlyet ~il kuuı .W. dakl bir maddeye göre bu anlapna harpten evelkl 1 tballttan dolaya aJa. 

Harada ıUt wriıaleriain fulalılına emdir. llemlebtha hakild ihd1119- mı~ı:\~~~!;';:1r:! bet ~0~; DUn aldıfnm• terraflar, Ödemit. m&ddetf blttfkten tcmra bir tarafın cafı olan mebalff de kımnen Almaa 
bakarak ıu güzel ve zeki bakı ılı da - lanm sk'P ilmi metotlar l~lnde ban- tramvQ kaaul oldu. Bu kazalar, bet kili- te orta okul iğretmeal lluıbtetem S.. dijednde alacağı kalırsa bu miktar ihracatına mUtef errl mutad tlcart ma. 
nac*'-ul kana bna llf 1tiıt .. - lan pderwle phpn llıtuadl icap- D1ıı yaralamlMIJl• lıltbl••· rıa. Akile Enftr Olıçulu', Hamdi tasfiye edilinclye kadar ticaret bir ta- teferrik maaraflann 8denmeeln .. 
diklerini •annetmeyinb. Onlar niha· lan .. illmll etmlyen bir m&e.eae AJmo,, lleamaae C>r8el. Mehmet Sa- raflı olarak devam eclecakti. Bu ıe- kullanılmak suretiyle eritilmele 11at-
yet doldukları hafta aııalarlyle bit- için ..,..... ... daJllC&lı yalnu hlr- l•sf nbul'd orf ktepl nar ft ep. Arif inan, Zekip lnaa, heple Almanlar, memleketimizden ~acaktır. 
hıp lrabrlar. Yedi atla 9DDn ~ met olaWUr. UJ1e mle•1111lerl 111rt- 1 1 1 me .. S°t'lenme ytldklerlnl birer yardım ol ihracına mUwde olunan maddeler- Anlap>aaın difer Yrfs bir noktam 

tatlara tam-1r dl. fınat balanlar · L I .... lllÜ n.er. haYa kmamana teberrll er- den, tabir mahdut miktarlarda, alma- da tedlyatın hemen klmflen ,..ta 
(1) Biriaci 7,., Z/E~/HO wibli .. • için bir ..Uedlr. Bls Ud yanda bunu ılrecea il luv lemltldlr. ta davam ettiler. e1&11 üzerine yapıJİnuıdır. :rilhakllıa 

71mızd• ,,.,.._.. yapmala phfbk. t.tlmlnıl, 1 ("l'elefcmla) _ cıeo- d oı- ~ SeW;e 1-. lrm'mm, ayn- Bizim bakımum.tan aıl mGhlm Almanya'da n bhde yapılacak tıldl-
dutu sfbl bu 711 da ,ehrl.mlsde ilk ~ ca biıtt• allıa Mh-l1r aıda .,semıp. mesele Alman aanayf fnln te1Hııdnl yeler mallarm rtJmrillrlenmeetndea 
._.. llltlnıl talebeler wnUerlnde orta okul· 'ıq 4 rda .. ~ --..a_ n taahhüt etti~i maddelerdi ld w --- itibaren Uaml bir av arfuıda -'-f _._ _ __ 'buJ 1...-1 ..11. l a.-.1-lı!I_ ı.ra _._,_ mecbur tutu1nmtıantır. = --.•ı- 1t ...... .....- ı ,..., .... 

™ ı::ıı•l&J• 'ft'Da. nuiid;ie'ide aJdnD lluJ tlldllat 1111111- Blyoer Ollb n'-~Ha laıma MI meaeleyi. lu11ne1ı olsun, hal- mıt bulunacaktır. 
itlerini tanzim edecelı -. ,.. Jıatl Ullteler dlla Wmdl ıa _.. ya Km • ~. letmlf baJ11nmaktaclır. . Her iki anlatma da llrltlerln tadili 

htanbul, ı (Telefonla) - Beled17981D ..,._.. ana ~ teblll olumıUI- • ....._ ..... llMa KanmaaM 25 Temmuzda Almanya ile iki an- keyfiyetini birbirlerine teblll ettik • 

Antakya, 3 a.a _ Hatay köylerin_ halde eoo ldtl. adam lftılunaınmnak 7flstln. Yardımcı poHs kunlen ama flWa • w a..clıl lenf otla iMi oluaıuıtur. Anl..-lardan birin- le cart olacaktır. • 
temtsmr ..... Uıılra. ııeo idil ~ tur. ıF•• ... ı•ı ._ ...,...._ IBley • lapna fmzalaıımıı Ye bazı llıteler ka- Jerl tarihten itibaren bir aene ......_ 

de 8 emdca mektep açmak we ,al den çaJııtınlamamalrt&dır. Beledfıe uuıı · ı.tanbul. a (Telefonla) - aetertıerHlr 100 llıa mlldl •ı ,.,ttıl ..,.,.nmnt· dal tlcart mUlıadelelerı mütedair hu- Vuiyet, umumiyet ltibarlylı tu ... 
mektep blnalan yapmak için, ...... • ~~ =-==·kldtwww tan-~ poU. bn1an acmata lanhr. (&&) ıuıl anlaimadır. Bunun e1Uı bir cUm- retle hUI ... olunablllr. Bu yeni aalq. 

mıı olan çalııınalar bütün hızı ile de- iiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii maile eüfden Alman flrmalarfyle ya. nm etmektedir. Dün de Boziiyilk kö 111111111ntınının11111u11111na1111111111111111111111111ın1111111111111111111111111111111ı11nt11ı•a n1111111111111111111111u111111111111111111111111 pıJmıı olan mukavelelerin mOhlm bir 
Jilnde temel atma meraiml yapılan rlm. kımıımn yerine r•tirlmeel temin •• 

mektep binası ile bu ay ikinci bir mek KDflük ! '#;~N I~ l iL R Bir_,mall••SD1-,_,.•ı•n· dflmit ve bunlara Uheten 7-11 mllyOI& 
tebln lnınına bqlanımı balwnmk - T •rkl~llla • ,.,.,,.,.. .,_ • diye mersiye yazacak hdu yulb liralık kadar da yeni bir ticaret hacmi 
tiıdır. Temel atma merufmine chtar yilrekli ltU ,ur dul Oıbaa Velı"'y• açılmıt bulunmaktadır. Bu blıkıtndaa 
kövlerden binlerce halk f-+fdlr et - ruru otarma, 78 aylanııtfa alnından bıçak yarası Wmak ve aon- anlapn•yı eau itibariyle bir talfl,. 

1 
s• yola lstaıılnzl"a dBpn lpm.11, p ani•-•• -·" d ~. ld &.. L-.a--ııniı ve vaJlvf temsilen vflivet mek • ı· al ta vesikalı yit sabıbi olmayı, bil • -r-- 1a,, ...... o .... o u .... --

--. 1 1 •eteci, mııbudr. Hİr ve rt'ısam, bir- tarifi "ilama tHmmal,, olan lel(lfl- tana ı'delitl vardu : ,ınar tı ve veni ticari t 1,_1 __ 
tupçusu bulunmuıtur. Bu mnnaıebet· - mem. yakılfJrdınıa nu 1 ı emu " an_,._._. ft a.- de/a s-..ııa o 6'Jpll ye ı., I~ .tomısm1• ,,,. ba J:a1ın ,.. hbn ,,..,1ıa1. . . . • inki-flara bi LK ril -·'- ta --· ı. matuklar aöylenmit ve bu arada ~ •ı-- .,,,,. .-- ır.ı111r, kalıv.ı Jwi, lCllllJr. mec - s- r •vP .. ,._ llilll .. 

aoitaım afnmuıa olma. Otm - amleleri •• mbalt pnllr. Soan : .,. dlr 
lsöyHl bir toe11k timdir• kadar mek 4,,~,,,,. -~ ........... arkası Bqa • Bantla Ulm ~ «lebipt ı.ı- • Detllbdııd• ı.ı aılamm aıılaılı- mll&Sı gazel: laht yine eskilere 6/r · .._ ..a.ıı ..a.-;-n kö...a .. dimburi - 5• _,__ .ıJJi az baA nnml: lfzı• : __ ..,arın ~~ iki iıdkamet ve hedeften .._. 
-r T- av•WAı- ,._. Zıt camlsillla _ ..... dınrlUJm .... r.ı.1. ~-. ıarib .. • ,. ııdlllda bir ...ı -U .., nnlır.. r--' ~..:-: .:-.L-LJruL ed iinl LJ-
- lıttlldimetinin ft bilyillderimbin O ...... mahalle kahvesine devamı tlolru ol- aa.uun ~ a ece tıNAe la. 1
-· dqamr; mpe•ef• plltlllce 6lr 6Uedea dabtl •cad•r. IMlde ICuu- .-.. "•1aa. 6lr p. ca1r tatbik n fili- _._tenoa ..... -

röıterdiği alaka aayeainde bugün bir ,,._ J bW ..ı.. Barm 8ıınt11.._ ..... _._,I • mn n -·lral ile falll bir e/ihı mrqo1. ı•• r- 5'U°• 
nOr " irfan oca""... kavu-•ndan afıs ppıttısı ._ •,_. ım ,.- ·-ı- a· •- •-· ,_, . 

.... - r---- _ .. -an-•• -ı...-•ar nrtlır. 1'• .ıwtm bir ı.mıf.•• .,._,__ litlell."'1111•, _.._,• -. bir y-:ı-.-.ı ıs-!:- / tay halkının duydufu ımnç ve min- 1 -- ı-·._ • 1--- • •- -. ,,. 5 • , .... , ı- ., • ..,....or oe llWftl •1'1 m.... fı _. flillwf • ,.._ - Bram ,,,_,.. a...,. .... • ,._, .,.._ • ç.ımütadlr. 
nettarhk dı.tyıulanna terceman ol - l• pıtJııa. .......... r•ıt •,.ı-.. .._ .. ili/Ü _, tle ..._ a ~- - ıı•• ,,.a iyi tamdı 
1m11tur. si .ı.a p~ lıir ı... ı.. .... ..ıri 799 ..,,. da.~ ..,,,.. ,_ lb, *1" da,..,,.,...: lu-

Maarif müdürleri arumda 
yapılan nakiller 

Siirt murifr mUdtlrlqilııe Guia
yintap ilk tedrisat milf ettiılerindeıı 
8 B. Zeki Ulke, Ka}'aef'l IDMfif mi -
clllrHlfilne lıtant.aJ maarif mW. mu 
mm Maftffak u,._ır. BrAnm 
taurif mthltlrllllne S-118 im .. 
ta mıkttıbl ..ıDrtl Ali Opaman ta
Jiıı edllmltlerdlr. 

~yle l.ı.le, mqoloJI, ta mada ~ •sar .. ıider 1 diJe a. tll ballm•. ,,.,,, n aüia Jılr pııç 
dit n etl9'78f ......... ,_,.. yıllautlı. olaa Orbaa Vell • Tdatttr ... -
boaı•ıa ... FJled. lal hhwt ,.. ~ 6lr taıtlıfm Jıa 7f'lda .... lıfı altmtla p piri JDITW I 
onalıkta .,.,... 9...- .t.1.. 7111 .......... bdJa ..., ....... tll-
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•YqilaY- cılu lstanbaTda 6/r ıe
zlat.J 7apmı1 ve bunda a.am nya 
i'miflerl 

Acaba buna neden ıazam giJrda
lerl Jlevslmde yiyecek yemlı ve 1-
'ec:.k prht mi yoktui' 
Şaraba "asam kızı"' denlldlline 

gire a.am suyu da omın kaçtık br· 
dt!fİ sayılmaz mıl 
YeıJlaycılu bir defa o sılJrlytJtl 

kurdaktu sonra arbnndan, Akın 
lteil Aı.nm akraba n. tanrpı.t.i n
raıı ı•lmesiııl 

T. 1 

Zlrlll Blnhsı Shelerli 
bir • 1111 

Sinrelr, 3 La. - Tflrklye Ctmhurl
yetl Ziraat Bankasının bıl'bız mer • 
kezinde tnla ettifl ajanlıfın açılıt tl
nnl, 1-tta kaymakam olmak tlsen 
bllttln memurin n kalabelık bir ballı 
ktltleıinfn lttirllriyle yapılmıpır. ·---

S........ beledi1e reialili 
.sam.un belediye medilinca he1e • 

diye relallline leÇUmit olan B. U. 
._ lleelrt'an nilllli ,W.k tllcllkt 
iktiran *''1tir. 
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Dr. Funk'un nutku 
Alman iktısat vekili doktor Funk, 

Viyana fuarının açılması münasebe
tiyle ehemiyetli bir nutuk irat et· 
miştir. Doktor Funk'un nutku iki 
kısma ayrılır: 

1 - Eveliı iktısat nazın alman 
h arp ekonomisinin kuvetini tebarüz 
cttirmiı ve Almanya'yı iktısadi ab-
1 uka ile rnağlUp etmenin imkansız
lığını ispat etmeğe çalışmııtır. 

2- Bundan sonra müstakbel Av· 
rupa nizamına geçerek bu nizamın 
tabi olacağı şartları anlatmı§tır. 

Bugün"kü alman harp ekonomisi· 
nin, 1914 harbine nazaran daha iyi 
vaziyette olduğuna şüphe yoktur. 
Almanya, 1914 harbine askeri nok· 
tada büyük hazırlıktan sonra ba§la· 
lnı§, halbuki harbin iktısadi hazırlı· 
ğmı ihmal elmiıti. Belki de alman· 
lar yirmi beı sene evel çok kısa sÜ· 
recek bir harbi göze almıılar ve he
saplar y~nlış çıkınca, tazyıkı gittik
çe artan ıkhsadi zorluklar içine atıl
mışlardı. Filhakika almanlar 1914 
h b. • ' 

ar ını, askeri :mağlUbiyet netice· 
•İnde değil, iktısadi sahadaki İm· 
kansızlıklar dolayuıiyle kaybetmiş· 
lerdi. • 

Hitler Almanyası, daha hesaplı 
hareket ehniıtir. H rbe ba§lamaz· 
dan evel büyük atoklar toplamıı ve 
askeri harekô.tm seri inkiıafı da Al
nı~n!a 'ya bu noktada yardım et· 
mııtır. Gıda ve hububat bakımından 
Almanya'nın herhangi bir zorluk 
karıısında kalmıyacağı muhakkak
tır. Alman devlet adamları, açlık
tan tek bir almanın ölmiyeceğini 
söylerken, bir hakikat ifade etmiı 
oluyorlar. Almanya yalnız nebati 
ve hayvan yağı bakımından müıkü
lata miıruz kalabilir. Fakat bu dn 
tasarrufla önlenebilecek bir zorluk
tur. Diğer taraftan Almanya'nın İs· 
tilasına uğrıyan memleketler hak· 
kında aynı §ey söylenemez. Alman
ya bu memleketlerin ia§cai mesuli
Yetini Üzerine almak istemiyor. Bu 
memleketlere gidecek olan gıda 
~addelerinin İngiliz ablukasına ta
bı olmamasını talep etmektedir. 
Halbuki Ingiltere, Almanya ile Al
rnanya'nın istilasına uğrıyan memle
ketler arasında bir fark görmemek
tedir. Binaenaleyh önümüzdeki kıt 
zarfında alman istilô.ınna maruz ka
lan memleketlerden bazılarının aç 
kalması mümkündür. Fakat bu, Al
~~~a'nm harp potansiyeli Üzerine 
kuçuk ölçüde bile müessir olmıya
c:aktır. 

Almanya'nın harp potanaiyeli Ü· 
terine müessir olacak bir amil, pet· 
rol, rnakina ya wı ve bir dereceye ka· 
dar da çelik imalind kullanılan ba
aı ınaddelerdir. 

Almanya zengin demir mağden
lerini eline geçirmiıtir. Fakat çelik 
imali için lazımgelen maddeleri ha
l'İçten celbetmeğe mecburdur. Diğer 
taraftan hava harbinin ıiddctlenme· 
•i neticesinde istihlaki Dek ,;s•ada 
..... _ •• ycuuıun temini daha müşkül 
olacaktır. Geçenlerde İngiliz tayya· 
releri Almanya'nın en büyük istih· 
•al kaynaklarından biri olan Leuna 
auni. petrol tesisatını tahrip etmiş· 
l~rdır. Bunun Almanya için büyiik 
hır darbe teıkil ettiğine ıüphe yok· 
tur. 

Bununla beraber, lngiltere Al-rn , , 
anya yı yalnız abluka ile mağlup 

etmeii düşünmüyor. Geçenlerde İn
giliz harp ekonomisi nazırı Balton 
beyanatta bulunarak demiıtir ki: 

- Yalnız bluka ile bu harbi ka
zanmayı düıünmüyoruz. Fakat ab
luka, harbi kazanmak için aldığımız 
tedbirlere büyük ölçüde yardım et
J:nektedir. 

Avrupa'nın ve bilhassa ıarki Av. 
rupa'nın müstakbel nizamı hakkın
da, doktor Funk tarafından eöyle
ııen aözl re g lince; birkaç ay evel 
bu bahiate söylenen sözlere nazaran 
bu def aki beyanatta bir ricat eseri 
görınemck mümkün değildir. Hatır· 
lardadır ki doktor Funk, Fransa'nın 
hezinıcti akabinde söylediği nutukta 
Almanya'yı Avrupa'nm endüstri 
nıerkezi olarak göstenniı ve Sovyet 
lnemleketleri dahil olduğu halde 
f~rki. Avrupa'yı da alman endüstri· 
•ıne ıptidai madde yetiıtiren mınta· 
ta olar k tcshit etmi§ti. Filhakika 
.,u tel·L:ki, Almnnya'nın me§hur 
d hayat sahası'' nazariyesine uygun· 

u. Bu defa doktor Funk daha ihtİ· 
Ya!Iı davranıyor. Hatta §arki Avru
pa ?1n Alrnanya'ya iptidai madde 
Yctı••r 

Y ıren bir mmtnka olarak ayrıl· 
rna~~ aısla bahis mevzuu olmadığını 
sarı olarak söylüyor. lktrsat nazı· 
rına .. 
1 

. gore, Almanya, hu memleket· 

1 ~:. ıle ticaret sahasında sıkı itbir
,!~1nden ba§ka bir t y düıünmüyor. 

u hlemlcketlerin dahilinde mev· 
cl ut. olan esasata müteallik endüstri· 
erınin y "d .. d 1 • . enı en vucu a ge mesıne 

ve ınk' , •ıııfına mimi olmak" Alman-
~a nın Programı dahilinde değildir. 
oatt" ı ı.. a doktor Funk'a göre, bu mem· 

<" etler Almanyn'dan baıka her 
~enıleketle ticaret yapmakta ser• 

est olacaklardır. lktısat nazırı de· 

işgalden evel iki senelik 
yiyeceği olduğu ha ide 

AÇ KALAN 
BELÇiKA'DA 

Endüstri de felce uaradı 
Londra, 3 a.a. - Lizbon'dan gel -

miş olan Daily Ekspres gueteıinin 
muhabiri "aç kalan Belçika,, başlığı 
altında bir makalede şunları anlat • 
maktadır: 

Almanların Belçikayı istila etme· 
terinden bir gün evci, Belçikanın i · 
aşe kontrolörlerinden B. Lambilite, 
bana şu sözleri söyledir: 

"Belçikanın iki senelik gıda mad -
deleri ihtiyatı mevcut bulunmakta -
dır.,. 

Halbuki dün Belçika'dan almış ol-
duğum ve sansürden geçmemiı bu -
lunan bir mektupta yiyecek maddele
rinin azlığından bahsedilmekte idi. 
Şu halde muazzam stoklar ne oldu ? 
Belçikada kimse hakiki bir açlıktan 
mustarip bulunmamaktadır Fakat 
stok yapmış olanlar müstesna olmak 
üzere, bir çok kimseler yiyeceksiz 
kalmaktadır. 

Eskiden o kadar faal olan belçika
da, endüstri felce uğramıştır. Bu ise 
alman planına uymaktadır. Kanaatım 
ca alınanların iktısadi gayeleri ziraa· 
ti teşvik ederek bazı endüsVileri or
tadan kaldırmaktır. Belçika kendini 
besliyecek hemen her şey istihsal e -
debilir. Muhtemel fazlası da Almanya 
ya gidebilir. Bu toprağa avdet keyfi
yeti belçikada hayat standardını çok 
düşürmüş olur. 

Bulgar - Rumen görüımeleri 
neticelenmek üzere 

Sofya, 3 a.a. - Krajova'dan müza
kereler hakkında alınan haberler ye
niden çok nikbindir. İki baş delege -
nin pazartesi akşamı yaptıkları görüş 
me, mahsus bir yaklaşma getirmiştir. 

Utro gazetesinin bildirdiğine göre, 
mali tazminat hakkında romenlerin 
yaptığı yeni teklif, belki de hakeme 
müracaata lüzum kalmadan bir anlaş
maya varılmasını mümkün kılacaktır. 
Romen heyeti, işgal tarihi meselesin· 
de de bazı fedakarlıklar yapmıştır. 
Bulgar heyeti, Sofyadan yeni talimat 
beklemektedir. Bulgar başvekili B. 
Filof, dün kırat Boris tarafından ka
bul edilmiştir. 

Güçlükler neden ileri geliyor ? 

Sof ya; 3. a.a. - Stdani ajansınd~ : 
Başvekil B. Filof, dün akJ&Dl cenu

bi Dobruca'nm Bulgariatan'a iadesı. 
hakkında bulgarlarla rumenler arasın· 
da yapılmakta olan milzakerelere mil· 
teallik olarak yapmış olduğu beyanat. 
ta bu bapta tesadüf c:-lunan müşkül! • 
tın cenubi Dobruca·nın işgali tarihi • 
nin tesbitine müteallik olduğunu v-e 
uu16 ... ı.ua.u--• - .-me.tlnin..bu bgal 
tarihinin Transilvanya'nın macarlar 
tarafından işgaline müsadif olmasını 
istemekte olduklarım söylemiştir. 

Bununla beraber, bu müşkülün de 
iktiham olunacağı ümit edilmektedir. 

Heniiz bir itıl~f elde edilıp.emi~ olan 
diğer bir nokta daha vardır ki, o d~ 
meselenin mal! tarafıdır. 

Be§vekil, netice olarak. müzakerele· 
rin devam etmekte olduğunu ıöyle • 

miştir. 

mittir ki: - Almanya cenubi Avnı· 
pa'yı sırf bir iptidai madde üasü o· 
larak kullJınmayı hiç bir zaman dü· 
ıünmemİ§lir. 

Eğer vaziyet böyle olsaydı, •arki 
Avrupa memleketlerinin alman ikh· 
aadi programına hiç bir itirazları o
lamazdı. Bu memleketlerin hiç biri, 
Almanya ile ticaret ve iktısat saha
amda en sıkı itbirliğine giritmekten 
çekinmemitlerdir. Bu, filiyat ile de 
ıabit olmuı bir hakikattir. Harp çık
mazdan evci de bu memleketlerin 
Almanya ile yaptıktan ticaretin 
hacmı, harici ticaretlerinin yüzde 
ellisinden yüzde yetmit betine ka· 
dar çıkıyordu. Fakat. Almanya bu· 
nunla da iktifa etmiyerck, bu mem· 
leketlcrde ticaret monopolü kurmı
ya çalı§tı. V c dolayısiyle bu memle
ketleri iktısndi ve aiyasi hegemon· 
yo.sı altına almıya te§ebbüa etti. Bu 
memleketi ri kendi iktıaadiyatmı 
tamamlayıcı birer unsur addettiğini 
bildirdi. Bütün "hayat sahası" naza
riyesi, bir nevi sömürge politikası 
olan bu telakkiye dayanmaktadır. 
Ve bu nazariye birkaç ay evel biz
zat Funk tarafından bit' defa daha 
izah edilmiıti. Acaba §İmdi Alman· 
ya bu "hayat sahası" davasından 
vaz mı geçiyor? Doktor Funk'un Vi0 

yana'da söylediği nutka bakılacak 
oluraa öyle. Fakat Almanya'nm ae· 
nelçrdcnberi saplandığı ve uğrunda 
harp yaptığı bu projeden vaz geçti· 
ğine inanmak için bu memleketlerin 
halkı, b~ kuru sözlerden ba§ka de
liller de gönnek istiyeceklerdir. 

A. Ş. ESMER 

ULUS 

lngiltere'nin verdiği 

Askeri ·· slere 
mukabil 

Birleşik devletler 

İngiltere'ye 
50 destroyer 

verecek 
(Bışı ı. incı nylıda) 

nkero etmekte olan mebusan meclisine 
gönderm.iıtir. 

Reislcilmhur bildirmiştir ki: 
"Bu anlaşma, İngiltere'nin Vaşinı;:-ton 

büyük elçisi Lord Lotthian ile Amerika 
hariciye nazın B. Cordel Hull arasında, 2 
eylillde teati edilen notalarla yapılmıştır. 

Bu anlaşmanın bizim sulh halinde bulun
mamız ile hlç bir suretle imtizaç etmez 
bir tarafı 4 yoktur. Her hangi bir millete 
karşı bir tehdit teşkil etmesi katiyen varit 
olamaz. Bu, dönilm noktası teşkil eden bir 
hidiıedir ve vahim tehlike karsısında kı -
tanın mildafaası hazırlıklarında çok yük -
sek bir ehemiyeti haizdir. Müdafaa hazır
lıklarında bulunmak, hukuku hükümranisi -
ne sahip bir devletin elinden alınamaz hak
kıdır. Ve bugünkü şeraitte bu hükümran • 
lık hakkının icrası sulhumuzun idamesi ve 
el1Uliyetimiz için esaslıdır. 

Bu, Louisiane'in satın alınmasından be
ri, milli müdafaamızın takviyesi için :ya • 
pılmış en milhlm hareketi teşkil eder. Ame
rika birleşik devletleri, ı;:-ec;en asırda yapı

lan satın alma mukav-clesi ile, Napoleon, 
Misisipinin garbinde rüşeym halindeki bü
yük fransız imparatorluğunu elde etmişti. 
O zaman olduğu gibi şimdi de, en esaslı 

düşünceyi, deniz aşırısından gelecek bir 
hücuma karşı emniyet mülllıazalan teşkil 
ediyordu. 

T ransi lvanya1

nı n 
işgal ine karşı 

MUHALEFET 
TEHLİKEL. 

• 

BiR 
TARZDA ARTTI 

(Başı 1 inci say/ada) 
kadar büyük olursa olsun, belki güzel 
olabilecek fakat · bütün memleketin 
çökmesi ile neticelenebilecek bir jest 
için, romen devletinin mevcudiyetini 
riske edemeyiz. Hudutlarımız hak -
kında verilen garanti sayesinde, yeni 
bir esere, Romanya'nın kalkınmasına 
başlıyabiliriz. ,, 

Başvekil, B. Gigurtu, beyannamesi
nin nihayetinde, romenlerden hlikü -
mete itimat etmelorini talep eylemek
tedir. 
Hakem kararına kar§ı muhalefet 

süratle ve tehlikeli bir tarzda 
fazlalaşıyor 

Bükreş, 3 a.a. - Bükreş'te haf ta so
nunda yapılan tezahürlere devam o
lunmamıştır. Fakat Transilvanya'dan 
gelen son haberler, Viyana hakem ka
rarına karşı muhalefetin süratle ve 
tehlikeli bir tarzda fazlalaştığını gös
termektedir Bu haberlere göre, Tran
silvanya'da doğmuş askerler, işgalleri 
altındaki mevzileri tahliyeden imtina 
etmektedirler. Bin !erce köylü, macar 
hududunda romen istihkamlarında ça
lışmak üzere gönüllü gitmek istemek
tedirler. Silah ve mühimmat almağa 
muvaffak olamıyanlar, ellerine orak
larını ve kazma küreklerini alarak 
mukavemete hazırlanmaktadırlar. 

Transilvanya'nın merkezi CJuj'a 
varmış olan B. Maniu, kendisinin ve 
terkedilen araziden gelen iş arkadaş
larının, yeniden macar tahakkümü al
tına girmek ilzere olan 1.300.000 ro· 
menin mukavemetini organize etmek 
üzere Cluj'da ve diğer siyasi ve kül
türel merkez şehirlerinde birleşecek· 
lerini söylemiştir. 

-;i-, ••....•..•.................................. \.. 
• D 'U N K 'U : 
~ •..............................•. , ...•.....• --
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TAN 
Şimdi ltalya'ya dikkat 

'M. ZEKERİYA SERTEL, bu başlık 
altında diyor ki: 

"Vi)ruın konferansı Balkan meselesini 
değil, Tun:ı devletleri arwıındakl lhtilô.fı 
halletmiştir. Daha ortad:ı Macarlarla 
Yugoslavlar arasındaki hudut 1httla.tı 
vardır. Bulgartstan'ın .Akdenlz'e çıkmak 
iddiası m \cuttur. Ve bunların hepsinin 
UstUnde ttalyn nın, gOya Arnavutluk na
mına, ortayn attı ı meııele bulunmııkta
dır. Bu itibarla Homnn)a lılndcn sonra 
Yugoslavya vo Yunanistan meselelerine 
gcı;llmesj lhtlmallnl Hözden uzak tutma
mak lAzımdır.,, · 

Yeni Sabah 
Harp karşısında Türk siyaseti ! 

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, bu b:JD
hk altında dl)Or ki: 

"Biz sulh ve elikO.n taraftarlığından bir 
ıı.n bile a;>rılmıı.ı d ğlllz. İngiltere ve 
Fransa ile ittifakımız bizi hiç bir dev
letle dlışman ve muharip olmağa zorla
maz. Bu ltUtak yalnız tedntilldlr. İlk gU· 
nlı fld.n ettiğimiz bu hattı harekeU bir 
eenelık hattı hareketimizle lııte iabat et
miş bulunuyonız ... 

SözU alman matbuatının hııkkımızda
kl neşrl;ı:ntına getiren muharrir makale· 
elnln sonunda. diyor ki: 

"Tlırkfyenln ve türk matbuaunın hat
tı hareketinden rıikAyct eden Almanya 
bunıı iptida kendisinin böyle lstemııı ol
duğunu unutmamalıdır. TUrklyeyl tea
kin etmek ve e ki normal mlınasebeUcrl 
iade eylemek için yegt'ıne çarenin dUnya
yı UrkUten !stil~ ve tahnkktlm pollUkıı.
aına sözle değil, flllyat ile nihayet ver
mekten ibaret olacağını bilmelidir.,, 

İKDAM 
Harp devam ederse Avrupa 
kıtlığa mahkfundur : 
ABİDİN DAVER, bu b93hk altında 

diyor ki: • 
''Buğdayının yUzde altmıııını denlzaaı

rı memlck tlerden geUren A vrupa'yıı ab
luka yUzUndcn la.şe maddeleri ithal edlle
r .receğl için Avrupa.'nın alman lggall 
a.ıtındakl memleketleri, kıııın aç kalacak· 
la.rdır . ., 

a •· (Matbuat servisi) 

VAKİT 

Viyana karan ve mihver 
devletleri : 

ASbI US, bu ba,,hk altında, kararın 
Romanyada tevlit ettiği hol#Ilutsuzluğu 
kaydettikten ııonra, bu karar ile Mac.'.lr • 
Romen lhtUA.tının halledilecek yerde 
teklinin değiştiğinden bahisle diyor ki: 

"Bundan daha mUhlm olarak hem Ma
cartııtan•da, hem d Romanya'da şimdi· 
ye kadar mevcut olmıyıın bir alman e
kalllyet meselesi icat etti. Almanya'nuı 
hakemlik vazltesl multabillnde hem Ro
nuuıya'ya, hem do Macıırlııte.ıı'a imzalattı
ğı birer mukavele ile bu memleketlerde 
bulunan lllmanlar huımsı bir ekalliyet re
jimine tabi olncaklnr ve almanıara mnh
ıus olan ırkt huaualyotlerln muh:ıtaza.
sındruı Romanya ve Macaristan hUkU· 
melleri mcsul tutulacaklardır ... 

Tasviriefkar 

İngilizlerin mukavemeti de, 
mukabelesi de artmış gibi 
görünüyor: 
EBUZZİYA ZADE VELİD, diyor kir 
"1ngtllzler iki, iki buçuk aylık acele 

hazırlıklardan sonra bu kadar mukave
met göstereblldlklerlne göre ise, zaman 
geçtikçe bu mukavemetin daha ziyade 
artacağı da ta.bildir. Şu halde almanla.
rın kııtan evci İngiltcre'yl istllA hakkın
daki tasavvurları vo plAnlan için nrtık 
tatbll( kabtllyetl kalmamı§tır denilebi
lir. İhraç ve istila. hareketi bu ecne yapı
Jrunayınca da onun gelecek sene yapılma.
sı hemen hemen bUsbUtUn lmktın harici
ne çıkar.,. 

VATAN 
Y armm sakladığı ihtimaller : 

AHMET EMİN YALMA , bu baalık 
altında diyor ki: 

"Hiç bir dakika unutmamak lfızım ge
len bir hakikat vardır ki, o dıı ııudurı 
dUnyB asay1ıten ml\hnım blr yerdir. Yur
dunu, bekasını, ııereflnl, lstlklO.llnl sonu
na kadar konım&ğa ve mUcıataa etmeto 
azmctmlı bir mlllet, hiç bir muvakko.t 
ııUk1llı manzarasına kapılmımıı.ya, yarı
nın sııkla.dığı her tUrlU ihtimallere karoı 
dalma tetikte bcklemeğe mecburdur . ., 

Bu emniyet ileri karakollarının garp nı
sıf küresi için kıymetine paha biçilmez. Bu 
karakollara sahip olmak lüzumu, biz.im ka 
ra ve deniz milli müdııfaamn:ı takviye et
mek ve organize eylemek vazifeai ile doğ
rudan doğruya mükellef olanlar tarafından 
çoktanberi kabul edilmist.ir. Bu karakol -
lar, Panama kanalının, merkezi Amerika
nın ve cenubi Amerikanın şimal kısmının 
Antillerin, Kanada'nın, Mekaikıının ve biz
ktıt bizim Meksika körfezinde ve şarktaki 
sahillerimizin himayesi için çok esaslıdır. 

Bu eebeplet- dolayısiyle, bugün bu üsleri 
elde etmek imkanından istifade ettim." 

Universul gazetesinin dün tevkif e
dilen direktörü B. Logosianu, dün ak
şam serbest bırakılmıştır. Univenul'
un tirajı, Viyana hakem kararına 1 
karşı tutmuş olduğu tiddetli hattı ha
reket d~ayısiyl~ aon üç gün iç~de ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Reis!cümhur B. Ruzvelt mesajına melfuf 
olarak başmüddeiumumtn!n, bu anla$mayı 
icra mevkiine koymak salahiyeti h!ı.kkm -
da %7 aıtuıtoa tarihli bir tezkeresini de 
göndermi&ıir. BaşmUddciumuml bu tes.Jre
resinde, bu anlaıımanın icra mevkiino kon
ması için koncrenln tnııvibine llıtiyaç ol • 
madığını bildirmektedir. 

Amerika1nın 
hazı rh kları 

(Başı 1. inci sayladı) 

Tenncssee ile Nortb - Qı.rol!na arasmda 
bir nutuk söylemlııtlr. 

'Pa' ıkUınbur J>9nelmlle mU'.,tln A. -

merika için tchlmklr oiCfukunu söylemi& 
ve vakit geçmeden müdafaayı hazırlamak 
için "tek bir amerikan cephesl" kurulma -
sını tavsiye etmiııtlr. 

Silah imalatı ve stoklar artıyor 
Va:ılncton, S a.a. - Amerikan milli mil

dafu komisyonu "endüstriyel hazırlrk 
programında pek bilyük bir faaliyet mev • 
cut" olduğuna dair bir beyanname nqret -
miıtlr. Beyannamede ıunlar da mevcut bu· 
lunınaktadır: 

"Yenl fabrikalar lnp edilmekte ve en • 
dlistride amele alınmalan ııilratle fazlalat
maktadır. Tayyare lmalltı 1940 ıonuna ka
dar ,.Uzde elli çoğalacaktır. Ordu Te do -
oanınanm taleplerini koordone etmek n 
karıııklıklara meydan vermiyerek latih -
salltı sUratlendinnek ilserıc, &imdiden t«1 -
birler alınmaktadır. Milli müdafaa balet -
mından hayati kıymetleııi olan iptidai mad
delerin stoklıınnda büyük e.rt:n::lar vücu -
de getirilmektedir. 180.000 ton olan kau -
çuk ihtiyat ıtoklarını 416.000 tona iblii 
etmek için tedbirler ittihaz edilmiştir. A-.. 
kert bakımdan kıymetleri olan sair maddo
ler memlekete getirilmekte ve ahvali fev
kalide ıuhurunda memleketin bunlardan 
mahrum kalmasınıı meydan verilmemekte
dir." 

'' infiratçılık deliliktir ! ,, 
Madrid, S a.a. - National Broadcastine 

Corporation of America radyo ııirketinin 

reis vekili B. John Royal, Nevyork'a ırit • 
mN: üzere Ma.drld'i terketmedcn evcl Roy
ter ajansının muhabirine ııu beyanatta bu
lunmuştur: 

"- Avrupa'ya yapacağı bir ziyaret, her 
kimi olursa olsun infiratçılığın bir cinnet 
olduğuna. ikna edecektir. Transatlantik 
Cllppcr ile ynpacağrm bir kaç ıaatllk bir 
uçuwtan ıonra Birle11ik Amcrika'ya inece
ğim ve ıazctecilere: "tecrit edilmesi ica
bedenlerln bizzat infiratçıların" olduğunu 
ıöyllyeoeğim. . 

Bahriye nazın telti§e çıkıyor 
Vqington, S a.a. - Amerika Birle~k 

devletlcııi bahriye nazırı Albny Kno:ıt, A • 
mcrd.ka filosunun manevralarında hazır bu
lunmak ve Havay ve garp Uslerini tcftig 
etmek ~ere tayyare ile Havay adalarına 
hareket edeceğini bildirmektedir. B. Kno:ıt 
yanında İngiltue'de huıuıt vazifesinden 
dönen albay Donavan oldu~u halde cuma 
rünll Pearl llnuıllll18 vnnıcalrtır. 

çok fırlamıştır. 
Dün, Universul gazetesi şöyle yazı

yordu: 
Bize yüz binlerce insanın hayatına 

mal olan Transilvanya'nın yarısını 

JnÜcadelesiz kaybediyoruz. Ve bunu, 
malik olmadığımı~ sulh adına, bize 
verilmekten imtina olunan adiilet a -
dına, gelecek senelerde bitmez tüken
mez karğaşalıklara kaynak olacak ye
ni nizam adına kaybediyoruz. Bütiln 
rornen milleti, bunu unutmıyacak ve 
aynı zamanda affetmiyecektir. 

.Alınan ve italyan makamları, bu 
makalenin ne~rini protesto etmişler -
dir. 

Hariciye nazırı Viyana konleran
ıt hakkında mufassal izahat verd~ 
Bükreş, 3 a.a. - DNB. Romen na

zı~lar heyeti, diln akşam, başvekil B. 
Gıgurtu riyasetinde toplanmıştır. 

Bu toplantı hakkında neşredilen 
resmt tebliğe göre, hariciye nazırı B. 
Manoilescu, Viyana konferansı hak • 
kında mufassal izahat vermiş ve bunu 
mUteakip, nazırlar heyeti, Macaris
tan'a dönen bölgelerin tahliyesi ile a
lakadar alınacak muhtelif idari ted • 
birleri görüşmüştilr. 

Proteıto nümayi§leri devam 
ediyor 

Culj, 3 a.a. - Transilvanya Royter 
ajansından: Tranailvanya'nın üçte 
ikisinin Macaristan'a terki aleyhinde 
nUmayi§ler yapılmasının bükümet ta· 
rafından men edilmiş olmasına rağ -
men burada bir çok protesto nilmayiş
leri yapılmıştır. Buna mukabil Ma -
carlar da bir takım nümayi§ler yap -
mıılardır. Bu mukabil nümaşiyleri 
yapanlar dağıtılmıı ve 100 Macar tev 
kif edilmiştir. 

Cluj'da bir harp havası hilkilm sür 
ınektedir. Sokaklarda ne otomobile, 
ne de otobüse tesadüf edilmektedir. 
Biltiln dilkk!nlar kapalıdır. 

Satumare'den gelen bir mesajda 
ınUsella.b macarlardan mürekkep bir 
grupun bu şehrin bankalarına hücilm 
etmiş ve 9 romen jandarmasının öl -
mUş olduğu bildirilmektedir. 

Perşembe gilnU başlıyacak olan ma
car işgalinin ciddi kargaşalıklar vu
ku• gelmeksizin yapılmasına ihtimal 
verilmemektedir. 

Traneilvanya'daki bazı rumen kıta
atının daha ~imdiden bulundukları 
mevzilerden çekilmekten imtina et· 
mi' oldukları ve general Antonesco
nun rumen kıtaatını tahliye için Bük
reş'ten gönderilmiş olduğu bildiril

mektedir. 
il 

Köylü fırkası lideri Dr. Maniu, 
Cluj'da teşkil edilmiş olan "mukave
met komitesi" reisliğine tayin edil· 
miştir. 

Dr. Maniu, Reuter ajansının muha
biri ile yapmıı olduğu bir görüşme es
nasında Transllvan>:a'nın taksimi a-

Kanada' a İngiliz (Otuklarını 
götürür en bahn1an vapuru 

a ar ''biz 

b tır ık,, 
• 
ıyor ar 

Berlin, 3 a.a. - Stcfani ajansından: D. 
N.B. ajansı, Londra'dan verilen ""C bir al
man tnhtclbahirinin İngiltere'den tahliye e
dilmiıı ,ocukları Amerika'ya nakletmekte 
olan bir ge:n!yl batırmıı olduğunu bildiren 
haberi, kati ırorette tekzip etmektedir. 

Esasen ing!lizler, torpillenmiş olan re
minin ne ismini, ne de mevkiini bildirmiı 
değildirler. 

Bcrlin'de liBylc deniliyor: 
~ayet r;ocuk yüklü bir gemi batmış ise 

herhalde !ngll!z zimamdarlarının rrocuklıı,. 

rm tahllyeıinden mütevellit mesuliyettcn 
tebcrri ı,ın telmih etmekte oldukları mayn 
lardan birine r;arparok batmıştır. 

Belçika' da da yahudi 

aleyhtarlığı başladı 
Brilksel, 3 a.a. - Stefani ajansın· 

dan: Anvers'in genç avukatları a
samblesi, Fransa'ya iltica etmiş olduk 
!arından dolayı Limoges toplantısın
na iştirak edememiş olan avukatların 
barodan ihraç edilmelerine karar ver
miştir. 

Brüksel barosu da mümasil bir ka
rar ittihaz edecektir. Yahudi avukat
lar .da aynı akıbete uğrıyacaklardır. 

Bütün serbest mesleklerin yahudi
Iere menedileceği hemen hemen mu
hakkak gibidir. 

leyhindeki mücadelesine devam ede· 
ceğini söylemiştir. 

Macar oyan Ve mebusan 
meclisleri toplancyor 

Budapeşte, 3 a.a. - Başvekil Kont 
Teleki, iki meclisin çarşamba gunu 
aktedecekleri fevkalade bir celsede 
beyanatta bulunarak Viyana hakem 
kararının evveliyatını ve neticelerini 
anlatacak ve aynı zamanda Romanya 
tarafından terkedilen arazinin Maca
ristana ilhakı ile nlfikadar meseleleri 
de bahis mevzuu edecektir. 

Hitler Ribbentrop'u kabrJl etti 
Bertin, 3 a.a. - {Stefani) : Hitler, 

dün von Ribbentrop'u kabul etmiştir. 
Von Ribbentrop, Führer'e Viyana 
kongresi hakkında malQmat ve izahat 
vermiştir. 

.İngiltere'nin 
2 5 m·lyon 

askeri var! 
· Londra. 3 a.a. - Reuter'in 1ngilto

re'nin cenup mıntakalarını gezen hu
susi muhabiri anlatıyor: 

Gizli kaynaklardan dökülecek ate§ 
yağmuru, İngiltereyi istilaya kalkışa
cak olanları bekliyor. 

Denizden bakılınca, sahil tıpkı es
kisi gibi manzara arzediyor: iki ta· 
rafta kilçilk tepecikler ve arkada or
manlıkları ile güneşlik bir saha. Di
kenli teller, düşmıo..nın görebileceği 
yegane maniadır. Fakat, alarm verilir, 
verilmez, yaman nişancılar, silahları 

ve mitralyözleri önilnde, gözükmez 
mevzilerinde bulunacaklardır. Mitral· 
yCSz yuvaları, çok mahirane bir suret
te peçclenmi tir. İki mühim şehri el
de etmek için müstevlinin yapabilece 
ğl mıntakaya giden dar yollar, müte
merkiz ateş altındadır. Garbe doğru 
gittikçe yolJar daha ziyade daralmak
ta ve güçleşmektedir. Anavatan mu -
hafız kıtalarına alınmış olan usta bi
niciler, geceleri, tepelerde ve ovalar
da devriye gezmektedir." 

iki buçuk milyonluk ordu 

Londra, 3 a.a. - Reuter'in asked 
muharriri, harbin birinci yılının ha
diselerini gözden geçirerek diyor ki: 

"Seferin sıkıntılı safhalarına ralt
men, bugün denilebilir ki ingiliz or
dusu iki buçuk milyon erden mürek
keptir ve bu ordu mükemmel bir vazi
yettedir. Geçen ene içinde karada as
keri mağlüWyte, büyük bir nispette, 
1939 senesine kadar İngilterenin bir 

kıta ordusu teşkil etmek lüzumunu 
his!!etmemesinden münbais bulunmak 

tadır. Hollanda ve Belçika'nın işgali
ni ve Maginot hattının Meuse üzerin
de yarılmasını takip eden hadiseler, 
İngiliz ordusunun rolü hakkında fa. 
mamiyle yeni bir veçhe elınması neti· 
cesini vermiştir. 

Vaziyetin acil ihtiyaçları, seri su -

rette, yeni insanlar ve yeni usuller 

doğurmuştur, Ve bugün, ingiliz zafer 

kuveti, kalite bakımından müthiş in

kişaflar kaydetmi tir. Karada zaferin 

müstakbel inkiıaf ı evelden tahmin e· 

dilemez. Fakat muhakkak olan bir şey 

varsa o da şudur ki, ingiliz ordusu, 

kendi hatası neticesi olmamakla be
raber pek Umitbah§ bir başlayış yap

mamı§ olmasına rağmen, mühim, bel

ki do kat! bir rol da oynıyabillr." 



ULUS 

( 
................................................................................................ ) 

HAYAT VE SIHAT 
\.. ............................................................................................ .... 

1 Askeri bahisler: 

Muhtelif memleketlerde 

Hava taarruzlar1na 
karşı tedbirler 

Pilic etinin hikmeti 
.J 

Bodur tavuk her dem piliç, der
ler. Fakat öyle piliçin eti yenilmez. 
İyi bir makiyaj yapmıısa, daha zi
yade, seyrcdilmiye yarar. Eti yeni
lecek piliç, yumurtasından çıktığın· 
danberi ancak bet hafta yaşamı§ o
lan piliçtir. Onun kızartması kıvır
cık koyunun külbastısından daha 

yediğinden artırır. 

insan vücudunda gıda işlerini tan 
zim eden mühim bir amil, B 2 vitn· 
minidir. Ana ve baba, bilhassa ba-
ba, bu vitaminden az yerse çocuğun 
tohumunda o vitaminden az buluna
cağı için o tohumdan doğacak çocuk 
ancal kız oluyor. Vitaminler bilgisi 

Yunanistan'da : 

Bu sene Yunanistan'da ilk defa ola
rak memleketin her tarafına şamil u
mumi pasif korunma talimleri yapıl-
mıştır. 

lezzetli olur. Daha genç pilicin eti çocuğun neden kız veya oğlan oldu- 5 t d ba 1 b d 1 • _ . . emmuz a ş ıyan u eneme er-
fazla yumuşak ve tutkal gıbi oldu- gu meselesını, bakınız, ne kadar ba- d . d' k d t tb"k 1 .. 1 •. 

· h ı · · B 2 . . • d e, şım ıye a ar a ı o unan o çu-
ğundan hoşa gitmezse de, beş altı sıt a e getırıyor: vıtamının en 11 d d h .1 · 'd'I · b'lh 

1

. . _ . er en a a ı en gı ı mış ve ı assa 
haftadan sonra da, hatta tavuk ve- az yersenız çocugun kız olması ıh-ıh lk . "k t .1 •1 d" ·ı · ı· k P"l" • . a ın gcnış mı ·yas a ı gı en ırı me-
ya horos olduğu zaman da gene lez- tıma ı ço . ı ıç etındc de bu vıta- . t" 1 t" t" .1 • .. .. . b 1 - • . • sı sure ıy e onun ye ış ırı mesı goz o-
zetle yenilir. Yalnız, iki yaşından mınden u unmadıgı ıçın msanlar, .. d t t 1 t 

d h k k k 
. . k .. nun e u u muş ur. 

sonra kart tavuk olunca artık suyu a a ço ız çocu yetıştırme u- y "k kk d k 
·ı· · -b d" 1 unan yu se uman a ma amı, 

Almanlarm işgali alhnda 
bulunmıyan Fransa' da 

Mektepler büyük 
merasimle açıldı 
Londra, 3 a.a. - Lef ajansı bildiri-

yor: 
Vichy'deki amerikan muhabirleri

ne nazaran, işgal altında bulunmı -
yan Fransada mekteplerin açılması 

büyük merasimle icra edilmiştir. 
Tedrisata başlamadan evel hocalar 

ve ilk mektep mua1limleri talebeyi 
toplıyarak fransanın halihazır vaziye
tini işaret eden ve bütün fransızların 
mem!U bulunmaları tazım gelen vatan 
perver hissiyat hakkında nutuklar söy 
lemişleridir. Mareşal Petain'in rodyo 
ile verilen ve genç mekteplileri feda
karlık hislerine davet eden nutkun-

Ameleye 
tedarik 

ucuz ekmek 
edilecek 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Diln vilayette 
kaymakamlar, belediye iktısat mildilrtl ve 
değirmencilerin iştirakiyle vali ve beledi
ye reiai LQtfi Kırdar'ın riyasetinde bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantida Istanbul 
vilayeti haricinde büyük ıose ve yol in -
ıı.aatında çalışan ameleye mahsus olmak µ. 
:r;ere ucu:r; bir ekmek tipi tesbit edilmesi 
kararlaştırılmıştır. Bu karam göre Top -
rak mahsulleri ofisi bu yel'\lerdcki nmelc
ye gönderilmek üzere değirmenlere ucuz 
buğday verecek, değirmenler de bu buğ • 
daylnn öğüttükten sonra gene ucuz fiyatla 
bu mıntakalara sevkedeceklerdir. 

Cebinde 39 lira ~ıkan dilenci 

(_R _A o __ v_o_J 
TÜRKİYE 

(Radyo Dltuzyon Postalan) 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyol 

1648 rn. 
31.7 m. 
19.7• m. 

(Dalga UzıınlUl;'U ı 
1S2 Kcıı./120 Kw. 

9465 Kes./ 20 Kw. T. A. I 
15195 Kes./ 20 Kw. T. A. ' 

Ç AR Ş A M B A : 4 9/ 1940 

7.30 Program, ve memleket saat ayarı 
7.35 Mıizik: Hafif müzik (Pi.) 
8.00 Ajans haberleri 
8.10/8.20 Ev kadını - Yemek listesi 
8.30 Müzik: Plaklarla hafif musiki pro• 

ramının devamı. 

12.30 Program ve memleket saat ayan 
12.35 Mü:ı:ik: 

1 - Fahri Kopuz - Eviç &ıırkı: (Dl 
tan viran baclıyım) 
2 - -- Evis; türkü: (Şahane rö• 
ler şahane). 
S - Lemi - Hicaz prkı: (Sevcrit 
her &iizeli) 

alınmaktan ba§ka i§e yaramaz. zere pı ıç etıne rag et c ıyor ar. h lk . . f 1 tı:r tl t 
Dünyanın her tarafında piliç eti- Kız çocuğun insan cemiyeti için, ya- ~ t' ıçıDn" mtuk assa a ılma bart~lC:şret- dan evci bir çok kimseler söz söyle • 

. . r . d • k . . mış ır. or ısma ayrı an u a ıma - miştir. 
ni pek severler. Onun gördüğü rağ- nı ınsan nes ı~ı evawm ettırme ıçın, larda, (hava taarruzlarının nasıl ya - C t l' . . 1 . . 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Ahmet adında 
70 yıı.,ıarında bir adam Samatyadıı dilenir
ken yakalanmış ve Uzerfndf!n 39 llrn çık
mıştır. Bunun dalın eveı de ı:-ene dilenir
ken yakalandığı ve o :r;aman da 140 lirası 
bulund ğu anlaşılmıştır. tlçUncU sulh ce
zada muhakemeye aevkedllen Ahmet, pa
raları Kırldarellndekl oğluna götlireeeğlnl 
söylemiştir. Şahitlerin dinlenmesi için mu
hakeme baı;ıka gUne knlmıııtır. 

4 - Suphi Ziya - Hicaz divan 
(Diln gece yeaile). 

12.50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik: betten tavuğa da hisae dÜ§er. ikisi daha kıymetlı oldugunu tekrar an- - . w arno ısesının açı ış merasımın -

1 t d · b .. 1.. •• pıldıgı, bınaların nasıl korunacagı, de bu1unmuş olan N•vyork Herald 1 - Ziya Pap - Nişaburek yüriil 
semai: (Ey gül ne acap ıilsllei milf 
kiterin var). 

de her yerde makbul tutulur. Avru- a mıya a, ta ıı uzum gostcrmez- • . '" 
. . . • . . . . yangına ve şahsı korunmıya daır ted- ı Tribune gazetesinin muhabiri bir ho 

palılar da pılıç elını ve tavuk etını sınız... birler) den bahsedilmiştir Tatbikatın · .. ' 
pek sevmekle beraber onların yiye- Ancak insanlar eski zamanlarda . . . . canın hır an gelerek şoyle haykırdı -

Mısır kabinesinde 
değişiklik yapıldı 

bildikleri yumurtaların bile en taze- erkek çocukları tercih ettikleri hal- netıcelerı hakkında henüz haber alı- ~ını yazıyor: "F~?ns~nın bi~miş ~ldu 
leri bizim Karadeniz kıyılarından de, daha ziyade kız çocuk yetiştir- namamıştır. guna, Fransanın olmuş olduguna ına-

2 - Ziya Paşa - Nipburek prkı 
(Bin zeban söylersin) 

gönderilen yumurtalar olduğu için miye sebep olan piliç etine rağbet nıy~r musunuz? Sesleri derin bir ~e • 
piliç etini pek seyrek görürler. Q. nereden gelmiş, diye düşünebilirsi- Yugoslavya'da : essurle dolu olan talebe, hayır.,, dıye 

3 - Sel. Pınar - Ras Şarkı: (Ay1'1 
geçiyor ıen bana hall relecekıin) 
4 - Lemi. Rast şarkı: (Yok mu~ 
na aşıka hiç ülfetin). nun en çok yenildiği memleket bi- niz: tabiat insanlardan daha pek haykırıyor.,, . , Kahire, 3 a.a. - Geçen hafta bir kabine 

zimki olsa gerektir. Bazı zamanlar- çok akıllı olduğu için piliç etine bü- Yugoslavya pasif korunma makamı, Aynı gazete, B. Pıerre Lava! ın buhranı husule getirmek imkanlarını göa- 13.20/14.00 Müzik: Radyo ulon orkestt9 
ıı: da piliç koyun etinden . daha ucuz yük lezzet vererek insanları 0 etten halkın havaya karşı korunmak için a- Transocean alman ajansı muhabirine teren m~ş~ıi!atın baş~ekil ta~afın~ıı.n .?cr-

ld•w• d I k • . 1 yemeg·e ,•evketmı"•. insanlar, erkek lacağı tedbirler hakkında gazetelerle yapmış olduğu ve alman radyosunun taraf edıldıcı zannedıl'"!1ektedır .. Bı.r ~'!~ • 1 - Humphrieı: Eski zamanlar. 
2 - Moussorgsky: Bir Gözyqr. ge ıgın en et o ması ıstıyen er O• " " f . . ı sek memurun Reuter aıansma bıldırdıgıne 

nu tercih ederler. Daha kolay haz- çocuk kuvetli olur, zahmete kadın· mu assal neşriyat yapmış ve bilhassa neşretmış bulunduğu beyanatı verı • nazaran, kahine<le tadilat yapılarak Sabri 
dTr d" 1 ki • dan daha ziyade dayanır, diye er- şehir halkının seyrekleştirilmesi hak- yor. B. Laval ~unları söylemiştir: paşa ba")vckillikten maada hariciye ve da-

~çe ;e~iri;.:r~~n:d:r ~i~uha:;;~n~~: kek çocukları tercih ettikleri vakit- kında dikkate şayan tavsiyelerde bu· . "- Fransa, ingilterenin, y~_hu~ile- ~~~~cn~~~~:2~~~;ye~t~nd~~~h~ero'~:;1~ş~~~ 
ca piliç suyundan çorba jçirilir has- )erde de tabiate insan neslini devam lunmuştur. rın ve Farmansonların tahakkumu al- lundukları söylenilen Saad partisi meya • 

3 - J. Strauss: Dinamiden (EeTa ı 
rengiz parça) 

t 1 w k h t d • l" 't. ettirmek için kız çocuklar daha Iü- Bu hususta şu tedbirler tavsiye tında yaşadıktan sonra, şimdi zafer· nından scc;ilecel;tir. Veft partisi hariç tu-
a ıgın ne a a evn ge ınce e ı ye- . "d . . r tulmaktadır. Söylendiğine nazaran, yeni 

4 - Mascagni: Kavalleriya Rustf ı 

kana. 
5 - Paul Lincke: Olimpiyat oyuıt' 
larında. dirilir... zumlu olduğundan... olunmaktadır: lerıyle avrupanın ı arcsım e ıne a • kabinenin teşkilinden maksat, müşkül O· 

Piliç etine karşı gösterilen 0 bü- Bununla beraber, erkek çocuklar "Siyasi vaziyetin gerginleşmekte lan almanya ile anlaşmağa çalışıyor. lan harp vaziyetinde azamt neticeleri elde 18.00 
yük rağbet acaba neden? için lüzumsuz denilemiyeccği §Üp- olduğu bir devirde şehirleri terkle İki millet arasında yeni bir harp ihti- etmektir. 

Beslemek bakımından piliç etı' ,. 1• hesizdir. Çocuğunuzun erkek olma- mallerini kökünden söküp atmak için 
18.05 
18.4-0 

Program ve memleket sa.at ayan. 
Müzik: Cazband (Pl.) 
Müzik: 

.. köylere çekilmek faydalıdır. Hemen Al b ı k 
ğır etinden, hele koyun etinden, hiç srnı istediğiniz zaman pastırma yer- Fransız- man arışına ça ışma ye • lstanbul'a gelen J .eh n:ülteciler~ 1 - - Suzin!k prkı: (Zar otdt 

gönül). k 1 ı siniz: onun sarmı•agv ında B 2 vı"ta- her şehirlinin bir köy veya bir kasa- gane gayemdir.,, aşağı ıı mıız. Azot u maddeler sı- " 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Romaııya'daıı 

buraya gelen 1700 Polonyalı mUlteel, bir 
korunmanın bütün safhalarını ve taf- Yunan vnpurlyle Akdenl:ı:'e hareket ettl. 

2 - Mustafa Nafiz - Suzinlk earkıl 
(Sensiz bu sabah). 

sığır etinde yüzde 18, koyunda 17 mini bulunmazsa da sığır etinde pek bada akrabası bulunabileceğinden bu 
olduğu halde piliç etinde 27 ye ka- çoktur. gibi zamanlarda akrabaların yanına 
dar çıkar. Yağlı maddeler de sığır· G. A. gitmek, büyük şehirlerden, demiryol silatını taşım:tktadır. 

3 - Tanburi Ali Ef - Suzidil ağd 
semai: (Kani yadı lebinle). 

da 1 O, koyun etinde ll, fakat piliçte boylarından ve memleket hudutların-
12 dir. Sovyef kıfalar1 manevra yapacak dan uzak yerlerde yaşamak tercih o- Agram_'da mahalli pasif korun-

Vakııı, mağdenler cihetinden pi- Moıkova, 3 a.a. - Krassnaya Svjcsda 
Hindistan Büyük 

4 - --- Suzidil ıarkı: (Her bir ba• 
kı~ında neşe buldum) 
5 - Suzidil saz semaisi 

liç eti haylice yavandır. En lüzum- gazetesinin bildirdiğine gore, son zaman. 
lu on iki mağdenden beş tanesi ek- ı larda Moskova ve garp askeri mıntakala-
.k ld k b k b l nnda olduğu gibi, Siber ve Odcsa mınta-

ıı o u tan 11§ a U unanlan az kalarmda manevralar icra edilecektir. 
nispette çıkar. Piliç taze bir hayvan 
olduğu halde, nesiçlere gençlik ııı
ğı veren manyezyom bile % ancak 
0,006 miligram. Halbuki inegın 

yavrusunda bu mıığdenden 0,028 
miligram bulunur. 

Vitaminler bakımından da piliç eti 
pek yavandır: A vitamininden hiç, 
B 1 den ancak yüzde 50 ölçü, B 2 
vitamininden gene hiç, C vitaminin
den de piliç üç aylık olduğu vakit 
ancak yüzde 4 miligram. 

Fakat piJiç etinin hikmeti tam da 
bu vitamin eksikliğinden çıkıyor. 
Çünkü p:liç eti yiyenlerin çocuklan 
bir oğlana kar§ılık iki kız oluyor. 
Sebebini biraz izah edeyim: 

Herkes bilir ki kadınların meta· 
bolizması yani vücuttaki nesiçlerin 
beslenme i§i erkeklerdekinden da
ha yavaş gider. Bunu unulmuı ol
sanız bile kadınların erkeklerden 
daha az iıtahla daha az yemeleri, 
bununla beraber erkeklerden daha 
semiz olmalan, kadınların vücudu 
daha az gıdaya muhtaç olduğunu 
anlatmıya yetiıir. Kadın vücudu az 
ııarfcttiğinden hem az yer, hem de 

Kiralık bina 
Atatürk Bulvarı lizerinde Sarı köı;k ci -

varında evelce İtalya sefirinin ikamet
gahı olan tekmil konforu havi büyük bina 
bütün müştemilatlyle birlikte kiralıktır. 

Görmek istlyenler, içerisinde bulunan bek
çiye icar hakkında gorü~mek üzere lı Bnn
kasında Hukuk Müşavirliğinde Edip Mel
tem'e müracaat. Telefon: 1372 

ULUS 
Bugün 

Sinemasında 
2 Film birden 

14,30-17,30 ve 21 de 

Seviştiğimiz geceler 
16 ve 19 da 

Tabanca kanunu 
Gece 21 de 

Seviştiğimiz Geceler 
ve MIK1 

lunur. 

Şehirleri terkederken birlikte ah -

nacak eşya; en ehemiyetli ve lüzum

lu şeyler olmalıdır. Zira ancak bun
ların birlikte taşınması kabil olabilir. 

Bu eşya şunlardan ibaret olmalıdır: 

Yağmura mütehammil palto (muşam

ba), lastik veya diğer kaba • ve daya

nıklı bir ayakkabı, battaniye veya sair 
bir örtü, gıdalı ve dayanıklı yol azı
ğı, yol parası (bu para el çan alarm
da değil en emin iç ceplerinde taşın
malı.) 

· Biitün bu eşya, battaniye içine sa -
rıh olarak nrkaya ba~lanabilecek tarz
da hazırlanmalı, ve her ihtimale karşı 
sırtta eller boş bulunmalıdır. ,. 

Yukarıda yaulan bu tavsiyelerin ne 
maksatla yapıldığm:ı dair gazetelerde 
izahat yoktu:-. Görilnüşe nazaran elle. 
rin serbest bıJlurunası tavsiyesi, gaı 
maskesinin derhal takılabi!mesini te • 
min maksadını gUtmektedir. 

Pasif korunma ıeyyar sergisi : _________________ ......, ________ _____ 
Bütün memlekette halka gösterilen 

seyyar bir pasif korunma sergisi evern 
Belgrat ve Agram'da açılmıştır. 

Sergi pasif korunmanın ve askeri 
a:ıurm::; 2 

ma tedbideri: 

Agram pasif korunma komisyonıı 

( ki ayni zamanda pa:ııif korunma işleri 

ni idare eder ) şu kır.ımlara ayrılmı~· 

tır : 

B~itanya'ya 

ham demir 

font ve 
. 

venyor 

6 - Kürdili hlcazkir prkı: (Nesi 
ile geçen ömrümü keder ettin). 
7 - Hicazklr &arkı: (Mestim bu r• 
ce). 
Konuşma (Dış politika hadiseleri) 
Müzik: Fasıl heyeti 

19.15 
19.30 

Simla, 3 aa. - Haber. alındığına 19.45 

1 - Hava haber verme ve alarm , göre, Hindistanın ingiltereye, ayda 
hizmeti kısmı, 50,000 ton teslimat yapılamak üzere 

20.00 

Memleket saat ayarı, ve ajanı ha -
beri eri 
Müzik: Fasıl heyeti proırammın de-

2- Hava kllrunmaııına uygun inşa ı.t 
kısmı, 

3- Gıda maddelerinin temini hiz 
meti kısmı, 

4- İtfaiye hizme•i kısmı, 
5- Tahliye ve seyrekle~tirme hiz -

meti kısmı, 

6- Diğer t~knik hizmetler ( talim 
ve terbiye, pasıf korunma propagan • 
dası, zehirli gaz hizmeti ve malzeme 
tedariki hizmeti gibi ). 

Romanya' da : --------
Bükreş belediye reisi, neşrettiği bit 

emirle, halkı, bodrum katlarının tah • 
liyesi ve buraıarila sıe.ınaklar yapmak
la mükellef tutmakt..ldır. 
Mayıs iptitlasında Bükreş'te ışık -

!arı söndürme ve pasif korunma tat · 
bikatları yapılmıştır. 

Almanca. "Gazschutz 
cbutz" m~cmuasrndan 

und I.ults-

300.000 ton font ve ham demir verme 
si hakkında bir itilaf husule gelmiş -

tir. Ayrıca İngiliz hükümeti lrak, 

yakın şark, Kenya ve Ouganda'nın 

bugünkü çelik ihtiyacatının Hindis -
tanca temin edilebileceğinden de ha
berdar edilmiştir.Bu ihtiyaçlar tatmin 
edildikten sonra Hindistanda bir sene 
için ayda 10.000 ton hakiki çelik ve 
10.000 ton da hurda demir kalacak -
tır ki bunları Büyük Britanyanın em
rine vermi§ bulunmaktadır. 

Kaloriferli kiralık apartman 
Bakanlıklar karııısında Karanfil soka

ğında tekmil konforu haiz Karanfil apart
mıınının daireleri kiralıktır. 

Her zaman görmek ve gezmek kabildir. 
Müracaat mahalli: lıı Bankası binasında 
birlik lktıso.t ı;irkcti. Telefon: 1091 3358 

uu::m 

20.15 
20.30 

20.50 

21.15 

21.30 

21.50 

vnmı. 

Konuşma 

Müzik: 1. Beethoven - 12 Varyas • 
yon (Piyano ve viyolonsel), 2. Gab
riel Faure - Slcilicnnc. 
Çalanlar: Ulvi Cemal Erkin ve ıa: .. 
ıut Cemil. 
Müzik: Geçit Konseri 
Müzik: Eilcnceli müzik (Pl.) 

Radyo ıazetesi 
Müzik: Riyaseticümhur Bandosd 
(Şef: İhsan Künçer) 
1 - C. Ancliffe: The Old Soldier 
(Marş) 

2 - Zichrer: Viyana. kızları (valı) 
3 - G. Farcı: Secret du Maitre Coc 
nille (Uvertür) 
4 - Ma senet: L• NavıırraiH 
(Fantezi) 
S - W. Nehl: Japon serenadı. 

22.30 Memleket saat ayan, ajans haberı .. 
ri: ziraat, esham - tahvillt, kambi • 
yo - nukut borsası (Fiyat). 

22.45 Müzik: Dans müziği (Pi.) 
23.25/23.30 Yannki program ve bparuı. 

!S 

mamak hususunda bu derece israr göstermesinin sebep. 
siz bulunmadığını, bu halin haklı olarak JÜphe doğut• 
duğunu ve kafasında gizli projeler tasarladığının açık 
bir delili bulunduğunu, bütün ricalara rağmen bugüne 
kadar çocuğu dedesine götürmediğini yüzüne çarptı, 
Nihayet anlaştılar. Herkes Ustüne dü§en vazifeyi yapa· 
caktı. Vilmoş, derhal giyindi, üniversiteye gitti. Gi • 

zella, çocuğu Loşansilere götürdü. 

pıya çarptı. Ağlıyarak kalktı. Başını avuçları içine 
aldı. Yandaki odaya geçti. Hıçkırarak, evelce masanın 
üstüne hazırladığı kibriti aradı. Llimbayı yaktı. Ço
cuğunu yatağından kaptı. Bağrına bastı. Yavrucuk, 
annesinin sesini işitir işitmez, derhal sustu. Bu sani
yede, büyük ve korkunç bir tehlikeden kurtulmuş gi
bi sevinçle karışık bir heyecan duyuyordu. Dakikalar 
geçtikçe kalbine bir sükfınet, bir ferahlık yayılıyor
du. Şimdi, öbür odayı bir cehennem. burasını da bir 
cennet olarak tahayyül ediyordu. Cehennemden kur
tulup, cennete kavuşmuştu. Çocuk, bir iki defa daha 
kesik, kesik hıçkırdıktan sonra gözlerini açtı. Sağ e
lini, annesinin yüzüne doğru uzattı. Küçük dudakla
rına tatlı bir tebessüm yayıldı. Gizella, geniş bir ne
fes aldı. Divana oturdu. Üstünü, başını dilzeltti. Yav
rusunu, dizlerinin üstünde sallamağa başladı. Gittik
Ç<' yükselen bir sesle ninni söylüyordu. Sesinin yan
daki odadan, kocası tarafından duyulmasını istiyor
du 

Yazan: Mihaly FOLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TOROMKONEY -94-

Madam Loşansi, torununu görünce çok sevindi. Rl· 
casını yerine getirdiğinden dolayı gelinine teşekkür 
etti. Sonra biraz mahcup bir tavırla : 

- Kızım, dedi. Sen, çocuğu bırak ... 1ki saat aonra 
gelir alırsın • . • İstersen, içeride benim odamda otur 
bekle ..• Kocamın seninle karşılaşmasını istemiyorum 
Belki; kalbini kıracak birşey söyler •.. 

Vilmoş, yatağın köşesine büzüldü. Titriyerek ku
lak kabarttı. Ne müthiş bir geceydi bul Düşünüyor
Kısa bir zamanda hayatlarında ne büyük değişiklikler 
olmuştu!... Nerede kalmıştı o eski günler? .. Hem bu 
kadının aklında muhakkak bir noksanlık vardı .. Bi
raz evci masasının başına oturmuş, güzel güzel çalış
mağa hazırlanmıştı. Ona rahat vermemişti. Kulağına 
türlü türlü şeyler fısıldamış, nihayet çileden çıkar
mıştı ... Sonra da, çocuğunun sesini duyar duymaz, bir 
dişi kaplan kesilivermişti... Yumruklıyarak, ısırarak 

yataktan fırlamıştı •.. Artık, onun bir kıymeti kalma
mıştL. Varsa da, yoksa da çocuktu 1 Artık, bu şüphe 
götürmez bir hakikatti. Evela, çocuğun karnının doy
ması, istirahatinin temin edilmesi matluptu. Eğer, 

ondan sonra vakit kalırsa, ker1disiyle de meşgul olu
nacaktı. Bu, feci bir şeydi 1 Bir insanın ömrünün so· 
nuna kadar, kendi evinde. kendi yuvasında ikinci 
planda yaşamağa mahkum olması, azapların en büyü
tn idi 1 Demek evliliğin iç yüzü buydu 1 Tevekelli 
dememişler; izdivaç aşkın mezarıdır, diye. Cidden 
1$yle imiJ ..• Fakat, kaç para eder ... Hakikati iJ itten 

geçtikten sonra anlamıştı ... Bir de, çocuk ailenin ba
ğıdır, derler. Ne saçma, ne budalaca söz ... Meğer ço
cuk, erkekle kadın arasındaki aşkı gömmeğe me
mur bir mahlfıkmuş ... Fakat, her şey boş •.• Kendi ha
tasını, kendisi çekecekti. Durmadan şikayet etmenin 
bir faydası yoktu. Bu, hem kendi hem de karısının 
hayatını zehirlemekten, hayatlarının tadını büsbütiln 
kaçırmaktan başka bir şeye yaramıyacaktı. İyisi mi, 
vaziyeti olduğu gibi kabul ederek, mesut ve memnun 
görünmeliydi. 

Yorganı başına çekti. Gözlerini yumdu. Uyumağa 
çalıştı. Bu sefer de, içerden ninni sesi geliyordu. 
Nasıl da keyfli keyfli söylüyordu. Adeta, oğlu ile 
onun aleyhine ittifak etmiş gibi idiler... Kim bilir, 
bu belki de bundan sonra hep böyle devam edecekti. 
Ana, oğul daima birleşecekler ve ona karşı cephe a
lacaklardı. Bu kadın, onu hep böyle oynatacaktı. Bu 
ikinci çocuk hakkındaki nazariyeler de, ihtimal ki; 
bir masaldan ibaretti. Yoksa, bir defa kendilerini 
kaybetrrrckle hemen çocuk olur muydu!? ... 

Çocuk uyudu. Gzella, yavaşçacık onu yatağına ya· 
tırdı. Geceliğinin, parçalanmış bir hale geldiğinin 

~imdi farkına vardı. Bu adam bayağı kudurmuştu 
Odadan çıkarken sırtına yumruk bile atmıştı ... Şimd 
de hiç sesi çıkmadan yatıyordu. O da bir çocuktu 
Ona da bakmak, onun da arzularını yerine getirmek 
lazımdı. 

Umbayı üfledi. Parmaklarının ucuna basarak öte-

' 

ki odaya, kocasının }tanına geçti. 

XIX 

Maria'nın Paris'ten mektubu geldi. Vaftiz merasimi
nin tehirini istiyordu. Çocuğun vaftiz anası kendisi o
lacağını yazıyordu. Büyük bir paket de göndermişti. 

Paketin içinden, gayet şık bebek eşyaları, Gizella'ya 
ipekli, dantelli gecelikler, Vilmo§'a da çok zarif kıra• 

vatlar çıktı. 

Vilmoş, kaşlarını çatarak sordu : 

- Onun vaftiz anası olmasını sen mi istedin ? 
- Evet ••. 
- Annemin bu işe pek memnun olacağını tahmin 

etmiyorum. 
- Neden? 
- Sebebini, herhalde sen benden daha iyi biliyorsun. 
Bu mesele aralarında müthiş bir münakaşaya yol aç. 

tı. Gizella, Vilmoş'un, işine geldiği yerde annesinb 
arzularına göre hareket etmeğe kalkıştığını, işine gel
mediği takdirde annesi tarafından verilen en kıymetli 
nasihatlara bile kulak asmadığını, nitekim. hlila üniver 
siteye devama başlamadığını, tahsilin insanın diğer is· 
erine mani olamıyacağını, ünıversit~deki derslerini ta 
dp etmekle beraber, pek ala piyeslerini, şiirlerini d~ 
ıazabileceğini söyledi. Vilmoş, derhal mukabil taarrı. 
?a geçti. O da; Gizella'nın, eHin vaz: fesinden istifa e• 
memiş olduğunu, annesinin, onun çalışmasına şiddetı( 

muhalefet etti~ini bildiği halde, it hayatından ayrıl • 

- Ben, iki saat ıonra gelirim, efencim. 
Sokağa çıktı. Niyeti bu iki saatı mcltbaada g~irmek

ti. Hava çok güzeldi. Yavaş, yavaş yUrümeğe karar ver. 
di. Yolda düşünüyordu. Kayin validesi çok iyi kalpli 
bir kadındı. Hiç şüphesiz ki; onların iyiliği için çalı§t• 
yordu. Fakat, ne de olsa, işin çirkin tarafları çoktu. 
Gelinleri olduğu halde, onu hala kendıleriyle müsa•:i 
bir insan olarak kabul etmek istemiyorlaı:dı. Bir biz • 
metçi gibi koltuğundan çocu~unu ııtıp kendisini kapı 
dışarı ediyorlardı. Vilmoş, kibar ve zengin bir ailenin 
kıziyle, ayni şerait altında evlenmiş ~ılsaydı, ona da bu 
tarzda muamele yapabilirler -nıydi ? Buna imkan yok 
tu. O halde, kendisinin bütün kusuru faku bir adamın, 
bir apartman kapıcısının kızı olmakcı 1 Fıı.kat. kocat:ı· 
mn ailesiyle aralarındaki bu anormJl vaziyet ne vaktı 
kadar devam edecekti ? Basit bir ailenin kızı olmak. 
tan mütevellit alnına vurulan kara damgayı hayatının 
onuna kadar taşıyacak mıydı ? 

Bu vaziyet karşısında bir d\! işinden çıkıp, tamamilye 
nlara muhtaç bir hale gelmesi dogr.ı olur muydu ? 
Odadan içeri girdiği zaman hayretle durdu. Mass • 

ında bir başka adam oturuyordu. Karo! Ravberg, ev • 
rakların arasına gömülmü~ hararetle çalışıyordu. Pat· 
ronun, oğluyle barışmış olmasına sevindi. Fakat, kalbi 

(Sonu var) 
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RES İ TE LİGLER Bir Norveç destroyeri 1 Makine, motör' kimya 
bir tayyare düşürdü .......... .......................................... 

Londra, 8 a.a. - Amlrallık dıı!re.ının 

lngiltere'de 88 Alman tebliği: İngiliz hava ıruveuer1y1e ııbırıııı 
yapan bir Norveç torpido muhribi, bir al· 
man tayyaresi dll§ürmUotUr. ta yya e ' d .. •• ·· ı d .. Bu torpidobot bir ticaret vapurunun ,..... r Si uşuru u nında bulunuyordu. Bu esnada her ikisine 

Londra 3 • • pike .uçan bombardıman tayyareleri hücum 
ce ar ' a.s .. ::- ~ava n~zaretının i .e- 1 etmlııtır. Tayyareler, torpldobotun tlzerln-
d. Y ktısı !'eıırettıgı bır teblığ ııunları bıl- ~ den geçerken Norve" .,.emlııl atef etmıı ve 
ırme edır· • "" D" • bunun Uzcrlne kurııunlann isabet ettllf 

ı .usman. tayyareleri dün öğleden sonra ı tayyare denize dUımUotUr 
~gılt.~re'nın cenubu şarkisi üzerine yeni • 

bır hucum yapmışlardır. Büyük miktarda • 
tayyarele~ Kent kontesinin sahillerini, üç lngiliz ve Alman tayyare zayiah 
dalga h~lınde aşmışlardır. Bunların birisi 
L.ondr~n ı!1 ccnubuna doğru yaklaşırken, 
dıgcr ıkısı Tımes nchrinın mansabına dog-
ru şimale muteveccihen (ıerlemckte bulu
nuyorlardı. Butun bu teşekkuller avcrları
m:zm h!-'cumlarına maruz kalarak tardedil
mışlerdır. Tımeıı nehri üzerinde bir şehir 
bombardıman edildi ve bazı binalar hasara 
ug;a~ı. Essex kontesinde bir şehre hücum 
edıldı, bazı hasıırat vukua geldi ve fakat 
buralarda insanca zayiat kaydedilmedi. 
Kent kontesinde bir uehirde bazı binalar 
hasara uğradı ı ve bir kaç kişi yaralandı. 
Yar~hl~rdan bazıları ölmüştür. 

$ımdıye kadar aluıan raporlardan anla -
ııldığına göre, bu hücumlar esnasında baıı
k~ yerlerde ciddi hasarat kaydedilmemiş
tır. Daha evel yapılmış olan hücumlar es
rıasında Kent ve Esseıı: kontelerinde mü
t~ddit şehirlerde bombaların evlerde ve 
b!r .. hastahanede hasarııt husule getirdikle
~1 oğrenilmiıtir. Bu ııehirlerin her birinde 
ınsanca · 
a .. 

1 
zayıat dıı olmuştur. Bunların pek 

zı o muştiir. 
rafta nıhayetinde İngiltere Uzerlne ya· 

rı mış olan hUcumlsr hakkında alınmış o
an .mfltemmim malQmata göre, cumartesi 
run~ zarf_ında {iç düşman tayyaresi daha 

şurülmuş ve o gunkü duşman zayiatı 88 
~ayyarerc. baliğ olmuştur. Evelce kaybol
udğu bıldırılen bir ingiliz pilotu salimen 

av et ctmişitr. 

i ngiltere' deki 

bombardıman 

hasan hafif oldu 
Londra, 3 a.a. - Hava ve anavatan emnl

)'et nezaretlerinin tebliği: 
Gece, dtl§mnn, memleketin birçok kıııım

ları üzerinde hava faaliyetinde bulunmuıı
tur. Fakat alınan raporlar, haaaratın umu
miyetle hatır olduğunu göstermektedır. 
Merkezı İnglllere de bir ııchrtn, dUgmıın 

hUcumlarının esaslı hedefini teşkil ettiği 
sanılmaktadır. Fakat gerek meskftn bölge
lere dUııen bazı bombaların gerek clvar mın 
ta.kalara dil!Jcn dalın fazla miktarda bom
baların yaptığı hasar pek azdır. 

DU§man tayyareleri, Londra etrafında 
bazı noktnlarn, cenup sahilinde Uç ıehre, 
İngiltere'nln cenubu ııarklslnde açık mm
taknlar ve aynı zamanda ııark ve ıılmal sa
hilleri üzerine de bombalar atmışlardır. 

Şimali earkt mıntakasında bir ııehlrde, 
bir miktar ev ve dUkkö.n bazı hasara uğra
mıgtır. Londra mıntakruıında pek az hasar 
Vardır. Cenubu earkt sahlllnde blr ııchirde 
bazı evler ve dUkkl'ınlar hasara uğramı3-
br. Memleketin her tarafından eimdlye ka
dar alınan raporlar, bu hUcumlar nettceııln
do ölen ve yaralananların ııayanı dikkat de
recede az olduğunu göstermektedir. 

Bir İngiliz 
torpille 

~alupası 

ballnldı 

Londra, 8 a.a. - Amlrallık dairesinin 
tebliği: Penzance Şalupn.sı bir denizaltı~ 
tatından torplllenmle ve batmıııtır. Ölenle
a-tn yakın akrabası haberdar edllmloUr. 

i ngiliz 
Assôb 

tayyareleri 
limanına 

taarruz ettiler 
Kahire, S a.a. - İngiliz Hava kuvetleri 

kumandanhğmca tebliğ ediliyor: Dün in -
&iliz hava kuvetleri tarafından Aıısab 11 -
manına, limanda bulunan gemi ve civar 
antrepolarına kareı bir akın ıilııilesi ya -

Prlmıştır. Tayyarelerimiz Assab'a bütün 
cün dalga ıilsilesi halinde hücum etmiı • 
lerdir. Bir büyük dalga kıran üzerine iki 
tam isabetle bir küçük dalgakıran üzerine 
bir tam isabet kaydedilmiştir. Dalga kıra
nın baı tarafında bulun.an bina ve an~re -
Polar üzerine müteaddit bombalarla tam i
sabetler olmuı;tur, Bir benzin yangını çı -
kanlmıı; ve iki ııaat devam etmiıtir. Şid -
detli bir infilaktan sonra difer bi::- benzin 
yangını çıkmış ve müteakip bombnc!ıman 
filotillası bilyilk yangını kırk kilometre • 
lik bir mesafeden görmüştür. Askeri kı:ı -
lalar üzerine de tam isabetler kaydedil • 
miştir. Düşman ~iddetll bir ateş :ıçmışsa 
da bütun tayyarelerimiz üslerine dörunilıı· 
lerdir. 

İtalyan şark1 Afrlkasıyle Somali llzerin
de müteaddit keşif uçuştan yapılmıştır. 
Mürettebatı fransız olan bir deniz tayyare
•! garbi Akdeniz: üzerinde bir keşif uçuşu 
yapmış ve kıymetli malftmat elde edilmiıı· 
tir. 

lngiliz tayyare 
filolannın faaliyeti 

Londra, 8 a.a. - Hava ve anavatan emni
yet nezaretlerinin tebliği: Büyük miktarda 
dllşmıın tayyaresi, bu ııabah İnglltere'nln 
cenubu şarki sahilini geçmiştir. 

Şimdiye kadar elde edilen malQmata gö· 
r Kent ve Essex eyaletleri mıntakslarına 
az miktarda bomba düşmUştür. Az huar 
olduğ"u ııanılmaktadır. Birkaç ölU ve yaralı 
vardır. 

DUnkti muharebeler hakkındaki katı ra
porlar, )1rml tayyare kaybımız oldutunu 
göstermektedir. Pllotlardan onu 118' ve sa
limdir. 

BugUn 23 dUııman tayyaresi dü§1lrUlmUıı 
olduğu sabit olmuştur. 1~ tayyaremlz ka
yıptır. Bu tnyyaı'elerden ıeklzfnln pilotları 
sağ ve salimdir. 

Afrika' da sükun 
Kahire, 8 a.a. - İngiliz umumi kararp

hı tebliği: BUtUn cephelerde lıara değer bir 
eeY yoktur. 

Alman resml tebliği 
Berlin, S a..a. - Alman orduları bB1kU· 

mandanlığınm tebliği: 2 eylQlde, muhare-
be ve avcı tayyare grupl&rmıız, cenubi ln
giltere'de dü:sman hava meydanlarma hü -
cum etmiıılerdir. Homchurch, Graveıend, 
Eastchurch ve Detling'de, hangarlara ve 
kışlalara bombalar isabet etmlı ve lrısmen 
yanmııtır. 

Bu harekat neticesinde hava muharebe
leri olmuş ve bu muharebelerde alman ha
va kuvetleri :r.afer kazanmıştır. 

Muharebe gruplarımız tarafından, gece, 
İngiltere'nin garp ve cenup sahili limanları 
tesisatına, merkez? İnglltere'de esliha fab
rikalarına ve hava meydanlarına hücumlar 
yapılmıştır. Llvcrpool, Sansea, Briıtol, 

Plymouth, Portlsnd, Poole ve Portsmouth 
limanları ile Birmingham, Coventry ve 
Filton esliha fabrikaları bombalanmıgtır. 

Bir çok noktalar da yangınlar çıkmııtır. 

Bir çiftlik harap olmuıtur. Hiç bir ölii 
yoktur. 
Dıişman, diin 93 tayyare kaybetmiştir. 

Bunların 86 ııı gündilz: vukua ıelen hava 
muharebelerinde dü15Urillmiiştür. Bir tay
yare, gece avcı tayyarelerimiz tara!mdan 
tahrip edilmiştir. Diğer bir taneıl, donan
ma hava dafi bataryaları tarafından dUıU -
rlllmilııtiir, Dört tanesi de yerde tahrip, e
dilmiştir. 

23 alman tayyaresl kayıptır. 

İtaJ yan resmi tebliği 
İtalya'da bir mahal, S &.&. - İtalyan u -

mum! kararılhınm 88 numaralı tebllif: 
diiımanm bir deniz: filoıunun merkezi Alr
dcniz'de bulunduğu haber verilmiş, bunun 
üzerine tayyarelerimiz: derhal faaliyete se
çerek bu filoya müteaddit hücumlarda bu
lunmuştur. 

Tayyare dafi bataryalannın ıiddetli alr
ıutlmellerl ve diieınan avcı tayyareleriyle 
yapılan çetin mücadeleler, biıim bombar
dıman tayyarelerimlzin ve yeni pike bom
bardıman fllolan olan Picchia telll 4 lerl
mlzln hızına ve cUretine aıiklr neticeler 
elde etmelerine mani olamamııtır: 

Bir tayyare gemisine bat taraftan lsa -
bet vaki olmuştur. Keza bir kruvazörle bir 
torpido muhribine isabetli endahtlar ya -
pılmıştır. 

Bunların kUfesi ciddi surette hasara uf
ramışlardır. Muharebe esanımda düıma -
nm 4 tayyaresi dUıUrUlmüıtilr. Elde edilen 
neticeler fotografilerle tevsik cdilmiıtlr. 
Bu esnada Malta üssübahriai de tiddetle 
bombardıman edilmistir. 

Uı; ltalyan tayyaresi, hareket Uslerine 
dönmemietir. 

Krzılhaçın i~arctlerini hSmil olan bir 
imdat deniz tayyaresi, denize düımüı tay
yareleri araıtırırken taarru:ra uiramııtır. 

Şarki Afrika'da Sudan'da Atabara nehri ya. 
kınında Gadabi'de bulunan dUıman kamp. 
lan ile otomobilleri bombardıman edil • 
miştir. 

Dünkü bültenimizde bahsedilen Assab 
bombardımanı esnasındaki zayiatımız, ıon 
haberlere göre, ltalyanlardan 4 ve yerli -
terden 8 maktulden ve 20 kadar yaralıdan 
ibarettir. 

Mütemadiyen laviçrc'den gelmekte olan 
bir çok dii&man tayyareleri, &imali ltalya
nm bazı mıntakaları üzerinde uçmuılar -
dır. Bunun Urerine tayyare dafi batarya -
lan, derhal faaliyete geçmiıtir. Bu saye -
de diiııman tayyareleri, ancak Cenova'ya 
bomba atabilmiılerdlr, Ccnova'da iki kiti 
ölmüıı, 15 kiıi yaralanmıt olup hafif 
hasar vardır. 

Londra, s a.a. - Hava nezaretinin teb
liği: Dün gece lngillz bombardıman tayyıv 
rt>lerl, Almanya ve ttaıyada askerı hedef· 
lere Yenldt>n hlıcum etmlıılerdlr. Kölnun §i· 
rnaı ıarklslnde Schlebuch de dinamit fab
rikaları ve c novada mUhlm Sanpler de 
Arana demlryolu iltisak noktası kuveUI 
'trımbardıma.na t.llbi tutulmuştur. 
Başka tayyareler, Cenlvadrı elektrik fab

rikasına, Frnnkturtuı. ve Ludvlgshaven'de 
Petrol tesisatına, Stuttgart'dn buji fabrika· 
~ına evC>lkl gece olduğu gibi dUn gece de 

Dliımanın Uç tayyaresi, tayyare dafi bar 
taryaları tarafından düaürülmU,tür. Bun -
lar, alevler içinde dliımllıılerdir. Diğer iki 
tayyarenin daha dUı;UrUlmilı olması muh
temeldir. 

Bir sene harpten sonra 

cı.ırn ctmlşlPrdlr. Aynı zamanda Köln cl
\'arındn infllt'Lk maddeleri fabrikaları, 
Dortmundesn kanalı, Lorlent Fransız llma
tıhı ve Grle-nez burnunda top mevzileri de 

Ucumlarn t.t'Lbl tutulmuııtur. 
Bu harckı\t esnasında tnyyarelerlmizden 

ikisi kayıptır. 

İngiltere 'nin 
iaşe vaziyeti 
mükemmel! 

İaşe nazırsnın beyanatl 

mücadelesi 
(Başı 1 inci sayfada) 

tan kablllyetslzllk ne parlamentodan, ne de 
efkAn umumlyeden gtzlenemlyecek bir va
ha.met derecesini buldu. O derecede ki, ni· 
hayet bu mllU vazife İngiliz Harbiye Ne -
zaretlnin ııellhiyetıerl arasından çıkarılıp 
mUstakll bir nezarete ".Mühimmat Neza -
retine" verildi. Bu yeni nezaretin bqına da 
o devrin hiç şüphe yok ki en kuvetıl ıahı ... 
!arından biri ol&n Maliye Nazırı Loyd 
Corç getJrlldl. Önllne çıkan zorlukları ek • 
seriya yenen, mUşkutAt cephelerini eöken 
bu devlet adamı o gUnlerdekl intibalarım 
ıöyle anlatıyor : 

"Benim için yepyeni olan, tamamen ace
misi bulunduğum bir teeebbUsUn t~kllAtı
m kurmak ve yürUtmek vazifesini üzerime 
almıetım. Mesullyetinl yüklendiğim va.zlte 
alö.nlarına gözlerimi çevirdiğim ~aman 
karma karıııık hem de karanlık bir ufuk 
seziyordum. 

T~k!IA.tı, erkAnı harbiyesi, teamül ve 
anantııl olmıyan bir ıoın başına geçmlgtlrn. 
Bllhusa siya.al bakımdan bu teoebbUs be -
nim için, tehllkelerle dolu, esrarlı bir çöl 
manr.arn.sını andırıyordu. Teselll edecek 
tek bir Umıt vahası da gözükmüyordu. 
Bu zorluklara rağmen derhal yeni nezare
tin teııkllAUnı vücuda getirmek hususund~ 
ki mesaime • koyuldum. Yanımda 
meaal arkadaşı olarak yalnız iki huııusı k!· 
tıblm olduğtı halde ?ı!Uhlmmat Nezaretine 
tahsis edllmle olan blnaya gittim. Yeni ne
zarete devredilen demlrba,, eoya: İki mua 
ile bir iskemleden ibaretti. Anladım kl 
karşısındaki hakiki ve mUhllk dU,man 
benlik ve çekememczllktl. 
İlk lelm, yeni nezaretin lhdnsındıın evel, 

harp malzeme ve mUhlmmatının imala.t 
seyrini, muhtelif safhalarını inceden in -
ceye tesblt etmek oldu. Çünkü her mUIA • 
hazadan önce, faaliyet ve vazife ııahaları • 
mızı ayrı ayrı öğrenmek ve her birinin me
sullyetlnl yUklcncbilecek kudrette ihtisas 
ve llyalcat erbabını vazife başına getirmek 
lAzıındı. "Mlıhlmnınt Nezareti" ilk günll.n
den son gUnUne kadar yalnız ve yalnız 
meslel< adamlarının, bu !gten hakkiyle anlı
yan hizmet erbabının çalıştığı bir teokillt 
olmuıstur. Bu yeni nezaretin ayırdedicl b~ 
rlz vasfı en mUhlm mesuliyet mevkilerine 
Jhtleas ve liyakatlerini ınUsbet eserleriyle 
ispat etmiş olan kııdreUI vatandaşları ge -
tlrmlıı olmasıdır. İngiliz camiasının en 
kudretli, en nafiz dimağlarını, zekA.larını, 
iradelerini Mühimmat Nezaretinde bir ara
ya toplamıya çalı,ştım. Beni tenvir edecek, 
ikaz edecek, hattt'L bana yol gösterebilecek 
kıratta mesat arkadnşlan aradım. Vazife 
başına getirdiğim eahısların karşısına dl -
kllecek olan kırta.Blyecllik ve görenek kah
ramanlarını, mUmesslllerlnl ezip def ede -
bilmeleri için ltızım gelen idari eela.hiyet ve 
nüfuzu da temin ettim. Mllll endişe ve ıs
tırap günlerimizde lngillz devletinin. ingi
liz imparatorluğunun hizmetine çağırdığım 
ıahslyetıerl seçerken göstereceğim "ita -
bet" sayesinde muvaffak olablleceğlme 1 -
man etmlı bulunuyordum. 

Ancak bu zihniyet ııayeılndedlr ki harp 
malzeme ve mUhlınmatını lıtıhsal edecek 
fıuıllyet altınlarında her cihette takdire ıa
yan bir "mücadele ve hizmet kıtaııı., teeki
llne muvaffak oldum. 
Erklnıharblyeml tamamlar, tamamla -

maz, derhal hakiki ihtiyaçları te.eblte ko -
yuldum. 

BUrodan bUroya havale edilen rakamlar
dan ziyade muharip ordularımızın halde 
ve ietfkbaldeki btı.klkJ fhtJynçlorını bizzat 
tesblt etmek hususunda çok tttiz davran -
dım. Fakat elde ettlglm rakamlar kargı -
aında da deh§et duydum. Eğer tedblr almak 
da milletçe bir kaç ay daha geclkmlı ol -
saydık, nasıl bir fecaatle karpılanmıı bu· 
lunacağımızı düşUndUkçe bugUn bile halt 
tedehhÜ!I ederim. İçinde bulunduğum ıart· 
}ardan ziyade glrlşmlı olduğumuz mUcade
lenln yarınını, istikbalini düşünerek muaz· 
zam harp fabrlkıilarının temellerini attım. 
üzerime aldığım vazife, yalnız masa .ba -
ıınıla oturarak gör\lleblllr cinsten bır lf 
değildi. BütUn milli faıdlyetlerln, mllll te • 
ıebbUs ve ga)TCtlerln bir noktaya teksifi i
cap ediyordu. İl!tlhsal kudretini haiz her 
milli tcııckkW ile her milli varlık ile ilgi· 
Jendlm. 

Diyebilirim ki hayatım daima, bir &D 
~evııenıemlıı olan bir çahııma humma.sı için· 
de geçmlııtır. Fakat gene itiraf ederim J.d 
hiç bir vazife ve teşebbüste, hatta. omuzla
nma çok ağır mesullyetıer yüklemle bulu· 
nan Başvekillik makamında bile bu kadat 
çalışmadım. MUhlmmat Nazırlığını yaptı· 
ğım devre blSyle bir faaliyet heyecanı için· 
de geçmlııtır . ., 

Netice ne olmuııtu? Aradan iki ııene tte9" 
mlştl .. 16 temmuz 1917 de bugUnkU lnglli• 
başveklll Çl:lrçll MUhlmmat Nezaretinde 
Loyd Corc'a ha.lef olmuş, devraldığı vazı • 
yeti ıöyle tnsvır ediyordu : 

cHer tUrlU el!llha ve mühimmat lmalA.tı· 
cmız cidden heybetli hld ve nlsbetıerl 
cbulmuııtu. ''Adamı:r." muazzam bir si • 
dlh ve mUhlmmat fabrikası haline gel· 
cmlıtl. Loyd Corc'un temellerini attığı 
cdevlet harp fabrlknlan artık lııtlhı!al 
csafhalarına crlgmlıı bulunuyorlardı. İn· 
cgillz sanayi Aleminin en kudretli, en 
cverlmll, en iyi lgllyen dimağları dev • 
det hizmetinde toplanmıııU.> 

Her milletin kendine göre bir tutumu 
var .. Ders Ue, tecrübe Ue değtıımiyor.M 

H. SAMI 
Urla Mebusu 

Britanya'nrn ia~e vaziyeti her zamankin • 
den daha aailam bulunmaktadır. Şunu da 
tebariiz ettirmek isterim lı:i, bütiin meml&
lı:et dahilindeki iaıe maddeleri antrepoları, 
vesika usulüne bindirilmi~ olanlar da da -
bil olmak Uzere, hemen her cıda maddesin· 
den ıtoklara malik bulunmaktadır. 

Memleketimiz dahilinde bazı maddeleri 
veıika usulü ile tevzi etmek lüzumu hasıl 
oldu. Halbuki Alnunya'da vesikaya tabi ol· 
mıyan gıda maddelerinin listesini yapmak, 
dahil olanlarınkini yapmaktan çok kolay 
bulunmaktadır. İmparatorluk dahilinden, 
Kanada'dan, Avusturalya'dan, cenubt Af -
rlka'dan, Yeni Zelanda'dan ve ıerbeıt tr -
landa'dan vasi mikyaslarda mübayaalar 
yapmak suretiyle mevcutlarımızı çoialtmı· 
ya çahııtık. 

Almanların memleketimize abluka tat • 
bik etmek teşebbüsüne raimen Britanya -
nın cıda stoku vaziyeti bugün pek kuvct
li bulunmaktadır. Bunu da biiyük mikyaa
ta bize mıikemmel bir kış mahsulü vermiş 
olan çiftı;ilerimize medyunuz. 

Sahil mUdafan tnyyart'lcrlmlz, dUn Hol
landa sahili boyunca. denizde iaşe gcmlle
rını bombardıman etmişlerdir. Sogne flyo
runda bir Norveç limanında bulunan dl~er 
bir la,,e gemisi de lngillz bombsrdıman 
tayyareı rl tarafındsn bombrılıınmıştır. Bu 
tayyarelo:, ıunı zamanda bir Domler al
:rnan deniz tayyaresini de dllşürmUştUr. 

Fle88ingk<>'de ve Ostende limanı üzerln
dBe Petrol depolarına hUcumlar yapılmıştır. 

lr tayyarem1z döıımemiaUr. 

Londra.. S a.a. - İaıe na:ıın B. Wolton 
Royter ajansının muhabirine eu beyanatta 
bulunmuştur: 

Halkımız bili.fütur, tegaddt tarzmda ken
disinden talep edilen değişiklikleri kabul 
etmi&tir. Büyük Britanya camiası, millete 
yaptığı millı:emmel hizmetlerden dolayı cı
da maddeleri ticaretine medyunu ıükran 
bulun.maktadır." 

"- Bugün bir sene muharebeden sonra 
kemali emniyetle diyebilirim lcl1 BU)'illı: 

Londra üzerinde 
dün de 23 Alman 

tayyaresi düıürüldü 
(Başı 1 iaci Hy/ada) 

prlrt, cenubu prbi, ıimali ı;arki ve tima.-
11 p.rbtainde muhtelif mınttı.lta.lu iizerin • 
den ft orta İnrfltere fle Gal eyaleti üze -
rindcn uçmuılardır. 

Fakat birçok yerlere bir veya iki bom -
ba atılarak bazı meakenler hasara uiratıl
mıotır. 

Orta t~iltcre'de bir bomba, sığınağm 
üstüne düşmUıtilr. Sıtmakts bulunan altı 
kitfdcn ikisi ölmUıtilr. Orta tnıiltere'nin 
bııka bir ıehrinde itfaiye, çıkan birkaç 
yangını söndürmek için ra41iyete ıeçmiı • 
tir. 

Cenubu prkt sahil.inde bir mevkle dil -
ıen bombalar, birkaç dilkklnı aiır hasa -
ra utratmıı lııc de insanca zayiat olmadı
tı ~annedilmektcdir. 

Yanım bombalan ile çıkan yanımlar sll
ratle söndürülmüştUr. 

Kabine azaları kili•eJe iken 
alarm 1.1erildi 

Londra; S a.a. - Roytcr: Burün Lond • 
ra'd& verilen birinci alArm itareti esna -
smda BB. Çörçil, Halifalu, Eden, Grcen • 
vood, diğer kabine halan harbin birinci 
yıldönümü milnasebetiyle V e!tminster ki • 
lisesinde yaprlms.kta olan huıust ruhant a
yinde bulunuyorlardı. Ali.rm ipretine rağ. 
men, Ayine devam olunmuştur. Ayinde A
merika birleşik devletleri büyük elçisi B. 
Kennedy de bulunmuıtur. 

Bugün Londra, alman hava hücumları -
nm merkez noktasını teşkil etmiıtir. Fa • 
kat almanlar, ingiliz avcı tayyareleri ve 
hava dafi bataryaları tarafmdan ecri püs
kürtülmUılerdir. İngiliz avcı tayyareleri 
Londra mıntakası üzerinde bütün gün dev
riye rezmişlerdir. 

23 Alman tayyareıi düıürüldü 
Saat 14.30 a kadar 23 alman tayyaresi 

dü~Urülmüştür. 

Bugiln Londra'da ilk allrm sa.at 9,22 de 
verilmiıtir. İngiltere'nin cenubu prkisi ü
zerinde 1iddetli bir muharebe olmuştur. 
İnglliı avcı tayyareleri, evelA büyük mik • 
tardaki alman avcı tayyarelerini büyiik 
bombardıman tayyareleri filo&Undan ayır
mıılardır. 

Beı dakiu fç.Inde bombardıman tayya • 
releri bozguna uğratılmıı ve bıuılar, dcni
ne doğru kaçarken, bombalarını seliıi ril· 
zel atmıılardır. Bunclan ııonra iki tarafm 
avcı taYnreleri tutuımu&lardır. Bir aaat 
sliren bu muharebe, alın.anların mağlQbiye-. 
tıl il• neticelenmiıtlr. 

Londra'da ikinci alirnı İnıiltere'nin c.. 
nubu prklli Uı:ef'lnde ~olı: yiikıektesı. uçan 
düşman tayyareleri sebebiyle vcrilmiıtir. 

Cenubu ıark!de bir tehir ve civarına bau 
bombalar atrlmııtır. 

15 inglllz avcı tayyaresi kayıptır. Bun
lardan ııeldzJnln pilotu ta# ve aa.limdlr. 

Hcuarat ehemiyet•iz 
Londra, 8 a.a. - Evelkl geceki hava se

ferlerine müteallik bir beyannamede f6yle 
denilmektedir: 
DU§manın fo.allyett, memleketin mütead· 

dit mıntakalarına ııamll olmuııtur. Fakat 
alınan raporlar, haaaratın ehemiyetaız ol
dug-unu göstermektedir. 

Merkezt İngiltere ııehlrlerinln düşmanın 
b8§1ıca hedefini tC§kil etmlı olduğu zanne
dilmektedir. Fakat eehlrlere ve civarlarına 
dü§en bazı bombnle.r ha!lf h888rlar ika et· 
nılşlerdlr. 
Düııman tayyareleri, Londra varoılarına, 

cenup sahilinde kMn Uç ıehre ve İngiltere
nın cenubu ıarklslnde bazı noktalarla gark 
\'e ıımall ıarkt sahillerine de bombalar at
ınıolardır. 

Şimali garblde kO.in bir eehlrde bir takım 
dUkka.tılar ve evler hasara uğramıetır. 

Londra'da hasarat ehemlyetslzdlr. 
Cenup sahilinde kA.in bir ıehlrde dUkk!.n

lar ve evler haııara uğramıour. 
Şimdiye kadar memleketin muhtelit yer

lerinden gelen raporlar, kayde eayan bir 
ırQna hasardan bahsetmemektedir. 

Telefat ve yaralı miktarı pek azdır. 

Hava muharebelerinı gören bir 
müıahit ne diyor? 

Londra, 3 a.a. - Londra mıntakasında 
Yapılan bir hava hiicumunu gözü ile ıö
ren bir eahit, bunu "istilacıların tam bir 
hezimeti" olarak ta vıif etmietir. Büyiik 
bir dü$man bombardıman tayyaresi teşek
külü, iki misli avcı tııyyaresinin refakatiy
le ııöriinmüe ve ingiliz avcıları Mcs&er -
•chmidt'lerin ü~erine pike ile hücum ede
rek bunları bombardımancılardan syırmıi· 
tır. Hasım avcılar aralarında hava düello
ları yapmakta iken, hava müdafaa batar
Yalan bombardımancıların üzerine obiis 
Yağdırmakta idi. Bunu gorcn bombardı -
ınaneılar istikametlerini değiştirerek dön
düler ve avcıların etrafında tam bir daire 
çizerek, bir te&ekkül halinde değil fakat 
daiınık bir halde kaçmağa çalıştılar. Bu 
esnada bombardımancılar inıiliz avcıla -
riyle burun buruna geldiler ve mitralyöz: 
sesleri relmığe baıladı. En az dokuz pa
raıütçUnün tayyarelerin! terkederek atla -
dıiı rörUlmÜ$tÜr. 

Almanlar üçüncü lıüromda 
300 tayyare kullandılar 

Londra, S a.a. - Hava nezaretinin istih· 
barat aerviıinin bildirdiğine nazaran, diin
kü tııarruzun en büyüğü olan üçüncü hü
cumda, &imanlar 300 bombardıman ve avcı 
tayyaresi kullanmıslardır. Taarruz takri
ben saat 16 da ba5lamı$ ve iki saat devam 
etmiştir. En mühim hücum ıimal sahili ve 
Times nehri mansabı üzerindeki tayyare 
meydanları üzerine yapılmıştır. Bombar -
dımancılar yeniden müdafaa bataryalarının 
şiddetli baraj ateşleriyle karşılanmış ve 
hiç bir noktada hedeflerine yaklaşamamış. 
lardır. Bu taarruz esnasında İngiliz avcıla
n ayrıca 16 alman bombardıman ve avcı 
tayyaresi imha etmiıtir. Bu müdafaa esna
ııında bir polonyah filotillll harekata iı
tirik etmiıtir. Polonyalılar Douvreı üze -
rinde uçmakta iken on alman avcısı guneş 
zlyalarından çıkarak bunlara ant bir bas
kın yapmığa te$ebbüı etmiıılerae de, bas
kın kar&ılanarak düşman Man.s aııırı takip 
edilmiştir. 

Spitfire tipinde meşhur bir İngiliz filo
tillasının bas tayyaresi, şimdiye kadar in
giliıı pilotlarının gormemis oldukları ka • 
dar büyük bir alman Mcssenchmidt tay
yare filosuna tesadüf etmiı ve filotilll 
bunları daiıtmıetır. 

Almanlar evelki akıama kadar 
kaç tayyare kaybettiler? 

Londra, S a.a. - Hav.a nezaretinin bil-
4irdlilıı.. sör., dün, Greenvicb ayariyle sa.-

Fransız Anlil 
adalannda 

kar11ıkhk arttı 

Halkın umumi 

hissiyatı Vichy 

hükumeti aleyhinde 

-5-

Sı ma m ·· cadelesinin 

iyi nef celeri 
(Başı 1 inci sayfada) 

edecek, ehemiyetli bir meseledir. O• 
kuyucularımıza bugün verdiğimiz ra
kamlardan anlaşılacağı üzere, Sıhat 
ve içtimai Muavenet Vekaleti sıtma 
mücadelesi ile yurdumuzda halkın sı· 
batini korumak bakımından en fayda· 
lı hizmeti ifa etmiştir. Bu münasebet· 
le, mücadele teşkil!tının kurulmasın• 
da ve bugünkü inkişafında en hayırlı 
devlet hizmetini gören muhterem 

George - Tovn! S a.a. - Fransız Antil Başvekilimiz Dr. Refik Saydam·ı 
adalarında Martınık te "' Guaaa ı ,.. c.a 1 • ..k 1 k la mdır 
karr~ıkhkların günden güne faılala,tığı, bu mın~.et ve şu ran 

1
a ~nm.a zı • 

memleketlerden gelmekte olan yolcular Bugun Sıhat ve çtımaı Muavenet 
tarafın.dan teyit edılmekt.edir. .. kVekili sıfatiyle sayın Başvekilimizin 
Teslım olmanın aleyhınde .tezaburattı kurduğu eser, mesai arkadaşlarının e-

bulunanlarla jandarma ve bahrıye askerle- • . . 
ri arasındaki musademeler netıccsiz kalmıı lınde aynı hızmetı ifaya devam et• 
olmakla beraber, yolcuların beyan ettikle- ı mektedir. 
rine nazaran, halkın umumi hissiyatı Vichy Sıtma mücadelesi 1925 yılında baş-
hükümetinin aleyhinde bulunmaktadır. A· 1 5 · b .. dd t 
dalardaki iktisadi vaziyetın arzettigi müş- amıştır. 1 seneyı geçen u mu e 
küli.t ahalinin ademi memnuniyetini ço - içindeki çalışmaları birçok kısımlara 
ialtmaktadır. Adaların başlıca ihraç mıd· ayırmak ıuretiyle mesainin değerini 
delerıni teşkil etmekte olan şeker ve rom k .. . • . 
ıtoklsrının 1940 istihsalitı tamamen rıh- ısmen tebaruz ettırmek kabıldır. 
tımlarda veya gemilerin ambarlarında bek-
lemektedir. SUratle ihraç piyasaları bulun- Muayene olunan nülus : 
madığı takdirde, adalar bir iktisadi inhi· 
dam tehlikesi karşısındadır. Bazı ,cJı:er ka- Yurtta 1925 yılında muayene olu• 
mı~ı yetiştirme hıletmeleri faaliyetleri~! na nüfus sayısı 25.718 dir. Milcadelt 
tatıl etmekte ve memur, asker ve babrı- n .. 
yelilerin ıruıaeları da tedahiılde kalmakta- , doktorları bunlar arasında 9.275 kışı• 
dır. Cenubt Amerika ıahillednde kürek yi dalaklı bulmuşlardır. Muayene sa• 
mahkQmlarının ıevkedildikleri Cayen ada- d"l d 
ııı da aynı vaziyette bulunmaktadır. Bu üç hası ve muayene e ı enler, yıl an yı· 
mevkide bulunan ahali kıymetli eşyalarını la artmıştır. Mesel! 1930 da 1.438.044 
Birleşik Amerika'daki veya ingiliz müı • vatanda§ muayene edilmiş bunun 
t~mlekelerindeki doıtlarma condermekte - 232 OS8 • d d lak ·· ··1 il 'tu B 
dır. . ın e a goru m ş r. \l 

Franıa müıtemlekelerinde rakam 1935 te 2.167.999 nüfusa ve 
intizamı mt:halaza 484.714 dalaklıya çıkmıştır. 1939 da 

edebilecl • mi ? ise 2.675.441 nilfus üzerinde 694.51ı 
Cenevre, 3 a.a. _ Vichy'den gelen bir dalaklı vardır. 

habere nazaran mUste:nleke na •• .J. Le • 
mery, matbuata verdiİİi bir konf cranıta, 
Fransa'nın müstemleke imparatorluğunda 
intizamı muhafaza edecek kadar kuveti 
mevcut olduğunu beyan etmişitr. 
Hindiçini de general de Gaull'e 

iltihak edecek mi ? 
Tokyo, 3 a.a. - Tokyo'da çıkan Nichl 

?\lehi gazetesine blldlrlld~lne göre, Fran
sız Hlndiçlnl makamatı vazlyeU mufaıısa
lan tetkik etmlotlr. Gazete eunları na.ve et
mektedir: 

Hlndlçlntdekl vaziyetin inkl§afı Japanya 
taratından dikkatle takip edilmelidir. 

Tokyo Asahl Chtmbun gazetesi, Hlndlçl
n!de birçok kimselerin General de Gaulle'· 
un ııözde hUktimetıne iltihak ettiklerine da
ir dolagan eaytalar hakkında nazarı dlkka
U celbetmektedir. Bu gazete İngilizlerin 
b8.§ka yerlerde yapmııı oldukları gibi Hln
dlc;lnlde de mevkii iktidarı ellerine geçlr
meğe tetıcbbüs etmelerinden korkmakta· 
dır. 

lngiliz •alına geçmek i•tiyenltt 
Port-of - Spain - Trindat, 3 a.a. -

Royter ajansından: 
Martinik'in Fransız ahalisinin yüz

de 90 nından fazlası buraya gelen bir 
ııeyyahn ifadesine nazaran, Büyük 
Britanya'nın yani başında habetmek 
arzusunda bulunmaktadır. Bununla 
beraber arazi sahiplerinden, memur ve 
askerlerden milteşekkil ufak bir ekal
liyet, adada İngiltere lehinde her tUr
lü nümayiş icrasını menetmektedir. 

lngilizler 
Buna 

mevkiini 

Kenya' da 

karakol 

boşa lttı 1 ar 
Londra, S a.a. - Royter: Londra'da res

men teyit edildiğine göre, lngillz kıtnlan, 
Kenya hududu civarında bulunan ve ital
yanlar tarafından dUn alındığı ıı!Sylenen 
BunB karakol mevkilnln cenubuna çekil
mlglerdir. 

Londra'da bir asker! s!SzcU, hıglllz kıta· 
ls.nnın Buna'dan çekilmelerinin eebeplerlnl 
anlatırken demiştir ki : 

Laboratuvar meaaisi : 
Sıtma mücadelesinde en ehemiyetll 

meselelerden birisini de laboratll'Var 
mesaisi teşkil etmektedir. Esasen mü
cadelede muvaffakiyet, işin ilmin ve 
fennin dakik muavenetine terkedil· 
mesinden hasıl olmaktadır. 

1925 senesinde mücadele mıntaka· 
larında laboratuvarlarda 16.579 kan 
muayene edilmiş, bunlardan 1.424 nü!l 
kanında plazmodi bulunmu§, yani sıt• 
malı cldukları anlaşılmıştır. 1930 da 
kan muayenesi 530.595 ve sıtmalı ade
di 45.653 dilr. 1935 te 570.575 kan mu• 
ayenesi neticesinde 50.609 sıtmalı gö· 
rülmüş,bu rakam 1939 da 914.344 mu• 
ayenc ve 98.166 musap olarak kayde
dılmi~tir. 

Parasız; kinin : 
Devlet milcadele teşkilatı eliyle fa

kir halkı, sıtmanın başlıca ilaçların -
dan olan kinin ile tedavi etmek içiıı 
her zaman parasız kinin dağıtmıştır. 
Yeıil renkte olan bu kinin kanında 
plazmodi bulunan ve sıtmaya musap 
olduğu anlaşılanlara verilmektedir. 
1925 de devletin dağıttığı kinin 87 ki· 
lo 540 gram, 1930 da 2.846 kilo 585 
gram, 1935 de 6.216 kilo 591 gramdır. 
1939 da bu rakam çok yükselmi§tir. 
Sıtma milcadele teşkilatı fakir halka 
bu yılda 8.625 kilo 411 gram kinin tev
zi etmi§tir, 

Kurutulan bataklıklC1T : 
Sıtmanın inti§ar vasıtalarından bat' 

lıcası ve en mühimmi şüphesiz dur· 
gun sular, batakhklardır. Hükümeti• 
miz, hastalığı kökünden kazımak ye>o 
lunda bu sahada da faaliyette bulun
muştur. Sıtma mücadele mıntakala

rında her sene mütezayit bir ıekildt 
bataklık kurutulmuştur. 

1925 te kurutulan bataklığın kare 
metresi 40 bin iken bu rakam erteıl 
yıl 182 bin kare metre olmuştur. ı92g 
senesinde 11.065.898 kare metreye ka· 
dar çıkmıştır. 

Bu sahada yapılan faaliyet esnasın
da en geniş miktarda bataklık kurutu

at yirmiye kadar 42 alman tayyaresi dil- lan sene 1935 dir. Bu sene yurtta 
şiirülmiiıtür. 

Dün vukubulan hava muharebeleri eına- 131.769.238 kare metre arazi bataklık· 
randa 13 İngiliz tayyaresi krıybolmu~ iu tan halas edilmiştir. Bu miktar sene-

"- Bunrı'drı au ihtiyatı ancak pek az ki· 
ııı için kt'Lfl idi. Adetçe faik kuvetıerln teh
didi altında bulunan buradaki kUçük gar
nizonun, kendisine müzaheret edecek kıta
lardıı.n ayn kalması lhtlma11 vardı. Zira 
dUşmanın bu mev:r.il yanlardan çevlrmeaı 
pek kolay olabilirdi . ., 

de, bunların yedisinin pilotlan salımcn 1 t"k k S 1 
dönmiıelcrdir. 1 :r ~eç ı çe artma ta ve. ıhat ve Ç· 

Fransu; arazisine dıi§en bombalar tımaı Muavenet Vekaletı, başka ba· 
Vichy 8 a.a. _ Hava.B aj!l.D.81 blldlrl • . kımlardan arazi ıslahına çalışan diğer 

' :ı:or. k"l 1 · · 1 b ld • · Evelkl gece gayri meogul mıntakada. 8§$ ve i:l et erımız e u yo a genış mık· 
Alplar departmanında bazı mıntakalar yasta i§birliği yapmaktadır. ' 
bombardımıın edllmlıtlr. Elli bomba dUeUıı 
noktası tesblt olunmuştur. Açılan kanallCIT · 

Saat bire doğru tayyare motl:lrlerl gU- • 
rültUlerl ve lnfll~klar i&ıltllmeğe baglamıı- Sıtma mücadele mıntakalarında ha· 
tır. Coremendran tepeel Uzerlnde 20 kadar taktıklar kurutulurken bir takım ka· 
yangın b&§langıcı görlllmllştür. BUyUk bir 11 d 1 k b l k 
bomba. hükUmet dairesinin arkaeına dlter na ar a açı ma ta ve u suret e U• 

bir bomba da bir balıçeyıı düemli§tUr. Balı- rutulan araziden istifade imkanları 
çeye dUşen bomba, 20 metre kutrunda beş temin edilmektedir. Böylece açılan 
metre derinliğinde bir çukur açmıştır. Yan k . . . 
gınlar çabuk ııurette söndürUlmll§tUr. öıu anallar hakkında bır fıkır vermek il· 
ve yaralı yoktur. zere muhtelif senelere ait rakamlar 

GUç bir vaziyette bulunan bir !nglllz tay. zikredelim: 
yarcslnln hamuleslnl yere attığı tahmin e-
dilmektedir. Filhakika, bir yangın bomb~ 1927 de 11.769 metre. 1931 de 138.291 
sı parçasının üzerinde bulunan bir yazı, metre. 1936 da 204.700 metre uzun • 
tayyarenin milliyeti hakkında hiç bir ıUphe Juklarında kanallar a l t 
bırakmamaktadır. çı mış ır. 
Ayrıca alınan haberlere göre, Fransa.da- Yukarda verilen r•kaMlar hükiime-

kl alman tayyare meydanları ve Mang Uze- timizin yalnız bir mücadele ;ubesin-

~~nJ:~ı t~~~:-a'nd:m~~~~~ı~;ı~~~,,~~: deki kudretli elinin neler avptığını 
Al 'd b · k l w göstermeğe kafi gelir kanaatindeyiz. 

manyn a enzın ıt ıgı Devlet, türk milletinin refah ve saa-

var mı ? deti için hiç bir fedakarlıktan çekin-
Berlln, S a.a. - Stetanl ajansından: Se· memektedir. Bu aziz yurt ta yakı:ı se 

ll'ıhlyettar alman nıahatlllnde benzin depo- 1 d t'" k ·11 · · 
!arının harablslnc sebebiyet veren lnglllz ne er e ur mı etının ya_şamasına 
hava akınlnrı dolayıs.iyle Almanyada ben· layık en güzel diyarlardan biri ola· 
zln kıtlığı ba§ göstermlı,ı olduguna dair ee- caktır. 
nebi memleketlerde deveran eden eaytalar 
katı surette tekzip edılmektedlr. 

Hiç bir benzin deposuna lngillz bombala
n isabet etmemle olduğu gibi hiç bir ter
ki bl benzin fabrikasına da isabet vaki ol
mamıştır. 

Benzin ihtiyacı muntazaman temin edil· 
mekte olup mevcut miktar, ihtiyacın fev· 
klndedlr ve Fransa harbi esnasında kulla
nılmıe olan bUtUn lhtlyııUar yerlerine ko
nulmuştur. 

İtalya' da demir VP b ... kırlar 
toplanıyor 

Bal, 3 a a. - Royter: Natıon.'11 Zeitunı· 
un muhabirinin verd.ğl bir habere gore 
İtalyan makamları İtalyı'da bütun evlerdf 
otellerde ve lokantalarda bulumn dcm.ir,,. 
bakırlaı& vaziyet edilmi&tir. 
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- -E Sanatlar mektebi elektrik tube.i 5 ton donyalt a.l.marak O L K O --
GÖBBELS : : mezunlarmm nazan dikkatine D~lttt D~mtr To11.rmtla ı 

= HalkeYleri Ye Halkodaları : Ankara Telefon Madi1rlüğDnden: Muhammetı beden 2500 cnı:ı btn bee yllz) 

İ · ere'ye 
- Eylül sayısı 

: 1 - Ankara, İstanbul, İzmir tele. lira olan bet ton don 7Slı 10-9-1940 ub -- fon aantral ve atölycJel"inde yeti§ttrll- gUnil • at 15 de açık elttiltme aınıllyle An--

HÜCUM 
ETTİ 

: dikten sonra diğer merkezlere tay'in ve karada idare blnumda ıatm alınacaktır. 
: Bir zaferin yıldönümü - Prof :l izam edilmek üzere müsabaka ile ka- B1l lıe girmek fıteyenlerin 187,50 (ylh 
: Fuat Körırülli, Tilrk RSkerl - Prof.:l nu t f hai 1 ~ b' eben :redi Ura em ktıl'Uf) liralık muvak· 

~ k A • K ~ 1 ~ ı - n ~vııa ı • z ve sanat ar me-.,c 1 'kat teminat ile kanunun tayin ettlll n -
~ev et zır: anau, o cu u,_ur ar: elcktrık tubesınden mezun 31 adet ıilralan hamilen enlltme ıaatine kadar ko-

---

= ola (şiir) • Sıdkı Akozan, Halkev·: ak' • e d 1 ,_ - - m ınıst, ~ a et c c.ı..ttikçi ve 10 adet .milyonda fıbatı ricat etmeltrl lhnndtt. 
: lerinin ~all'::maaında bazı yeni : 

" :I' montör alınacaktır. Şartname An.kare.da malzeme dalreelnde 
: esaslar· Kemal Unal Kooperati. E 2 - Mnsaba~<a Ankara, İstanbul, fz:. r6rllleblllr. 
: fin tariii - Prof. G. Kesaler, Qr. E mir telefon müdürlüklerinde yapıla

• Katoviçe, 3 a .a. _ D .N.B . bildiri. : tazaman ·rurk - tsl&m dünyasın- E caktır. 
yor: Alman propaganda nazırı doktor : da coğraiv:ı - _Pı-of. A Mcz ~al • E Ankara' da yapılacak imtihan 18. Q 

Göbbels, K toviç'c gelmiş ve §3.r • E n:1~cadan çevıren: Cemal. Kop - : 940 tarihine rutlıyan çar amba gUrnJ 
ki yukarı Silezya'nın 'kurtuluşunun : rulli), Altay şam.ınlığına aıt mad- : 1saat 9 da yapılacağından taliplerin 
yıldönümü münasebetiyle tertip edi· = del~r • A. V. !"noh.in (rusçadan E evrakı müsbitelcriyle birlik~ nihayet 
len büyük bir Miting' de nutuk söyle· : çcvıren: A bdulkaaır İnan), Bu - : 16. 9. 940 gün il tatil saatine kadar An
miştir. : günkü ~;manya'da felsefi ecre- E kara telefon müdürlüğüne istida ile 

Doktor Göbbels, bundan bir sene : yanlar• t rof. vo~ Aste~ (frans~z-: müracaatları ve imtihan gUnil ve ııaa
evel. 1918 galiplerinin koyduğu hudut : ~da\~cvi~~:ı~ 7:ıyd~ddın ı:ahrı). E tinde mezkGr müdürlükte hazır bu. 
taşlarının alman ordusu tarafından : ırşc ır v ayetın c - Nahıt Sır- : lunmaları il"n olunu 
kırıldığı zamanki hadiseleri hatırlat· E ırı, Macar serhadlt-rlnde XVl ncı : (5074 r. l5053 
mış ve demiştir ki: E asır Türk devri • Oskar Kolling E ______ > ________ _ 

"- Londra lordları tarafından Po- : (macarcadan çeviren: Sadreddin : 
lonya'da körüklenen yangın, 18 giln : Karatay), Küçül( çocuklara kitap- 5 
içinde söndürülmiiştür. İngiliz planı E lar - Hilmi Malik Evrenol, İlk E 
suya düşmüştür. Çünkü, Fiihrer, ay- E mektupl:ırımdan (şiir) - Fethi T-:.E 

ViLAYETLER 

Şosa yaptmlacak 

lardanberı• •ngı·ltere tarafından kcn· : ver, Giresun Espiye köyU - 'A. : z ı - - onguldal: Vil4.yeti Daimi EnclJmeııla -
disine karşı mümaşat edilen Sovyct- : Süreyya 1 gör:, İlk mektuplarım- : dt:ZJ : 
ler Birliği ile. iki memleketin hayati E dan (şiiq • Fethi Tevet, Bir ba- : 
menfaatlerine tetabuk eden bir pakt E lıkçı karısının romanı • Selma t .a-E 
akteylemiştir." E gerlöf (fransızcadan çeviren: M. E 

Doktor, Göbbels, bundan sonra, al- = Öney). : 
man ordusunun zaferlerinden, FUhre- E Hnlkevleri postası : : 
rin sulh tekliflerine demokrasiler ta· : Sosyal yardım ( M. Celil Du • E 
rafından verilen red cevabından, Fran : ru ), - C. H. P. nin re~ları • :l 
sa•nın mağlubiyetinden uzun uzadıya = mızı teşviki, - Halkevleri bina - : 
bahsetmiş ve ing iliz hükümetine ıid- : lan. - Hnlkevlerl deniz yanı - E 
detle hücum etmiştir. E ları. - Halkevleri neşriyatı. - : 
"- İngiliz hükümeti. demiştir, ye- : Fatih Hatkevl t~msil ~ubesi ça - : 

ni dünyayı anlıyamaz ve aynı zaman· E lışmaJarı. E 
da anlamak da istemiyor. E Ayın hadiseleri : : 
Manş'ın ötesinde, h5diselerin baJ· S Milli Şcf"in )"lrt içindeki tet - E 

ka türlü seyredeceği sanıldı. Halbuki, :l kiklcri - Bir amcrlkalı gazete . : 
bu milcadelede §imdiye kadar hiç bir E tiye Milli Şef'in beyanatı - X .• E 
zaman olmadığı kadar müttehit ve - uncu İzmir Enternasyonal Fuarı, : 
.kuvctini müdrik bulunan alman mil- E 30 Ağustos .zaferi yıldönümtı - E 
lcti biliyor ki hiç bir tCY ve hiç bir :l Ağustosun dıı hadiselrri. : 
kimse, onu zimamdarlarından ayıra· E Fikir hayatı : • E 
ma.r:. E Bir okuyucunun notlan (resim-E 

Almanya, ablukanın tesiri altında : de renk - Tanzimat maliye na • : 
değildir. Gıda bakımından Almanya § zırlan - Radyvmll%da inen per- § 
o der:ccc iyi garanti edilmiştir ki, ln- : de vesllesiylc - Ikt m!'cmua nUa- : 
giltere•nin açlık Uzcrine bina ettiği E hası için ) Nahit Sırn. E 
ümitler bir kere daha muhakkak su- : Bibliyografya ~ = 
rette boşa çıkacaktır. : Prof. F·ıat KöprülU c Sazıair · E 

1 - Zonguldak vilbeti içinde Çaycu -
ma • Kokaksu • Bartın yolunda yapılaca\ 
285.620 lira keŞtf bedelli 1ose ve ıma! l . 
nıalat işi kapalı zarf nsuliyle 2'8-8-1940 
tarihinden itibaren 15 gUn mUddetle ekıllt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 13-9-1940 cuma liinU 1&· 

a't 15 de Zonguldaha.dalmt encUmenae ya. 
pıla cılktt r. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mtlte
ferri evrak dnimt enctimen kalemlnde ve 
Zonguldak nafıa müdür1Uğtin6e rlSrtUebi • 
lir. 

4 - .Muvakkat teminat ~5175 liradır. 
S - İşin bedeli 940 • 941 • 942 yıllan 

bütçeıinden verilecektir. 
il - Eksiltmeye girmek isteyenlerin iha

le g11nündm en az 8 gQn evel Zonguldak 
vilayetine mliracaat ederek vlllyet maka • 
mmdan almmıı müteahhitlik ehliyet "fesl
kaıfyle ticaret odaemdan ba yıl için.de 
ahnmııı veslka ve muvakkat teminatlarını 
yaurdıklarma dair makbuıı veya teminat 
melı:tuplamu •e tekllte alt mektubu ınuh· 
tevl 2490 aayıh l'.anunun tarifi •eçhllo h.,. 
urlanmq kapah zarflarını ihale aaatlnclen 
bir ıaat eırel daimt encllmen reiıliflne ve· 
rUmeai fl&n olunur, 

(7833-51215) 1511& 

Katt hesap görme saati yaklaşıyor • .= leri antolojisi, C. II. > - Rır:t : Batrk iki vapur parçalaltınlacak 
Bundan kaçınılamaz. Son seneler i· : Yalgın c Cenupta Türkmen çal • : t t b 1 M ._ L ' R 1 1.1. d · · · · l · . : - s an u ınta .. a ıman es ı ın en ı 
çındekı hadıselerın ngıltereyc öğret- : gıları > - Orhan Güvenç « Dağ : Şatka1de Batık Pilevne ve Hanefiye va-
mesi Iazımgelirdi ki Führer'in adeti : havası • - A. Vefa Aray c Tctn. = purlarının parçalanarak ihracı ve bu au
tam zamanında hücum etmek ve ha- E po > _ Oğuz Cemal Öcal c Yurt- : retle l!manın ıeınizlet\irilmeııi bpalı ur!-

k 1 k 
· B • ·ı· 1 b - : la eksıltmeye konulmuttor . 

re et ey eme hr. azı ıngı ız er, u : tan sesler>. : İhale 17/ 9/ 940 sah r ünu· ıaat 15 dedir. 
anın sabırsızlıkla beklenmekte oldu· ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr Yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate 
ğu hissini veriyorlar. :uizımgelcn za 1162 lira 50. kuruıtur. 

d 
Bu lıe talıp olanların maU ve ticari ve-

man a, alman ordusu, bu sabırsız bay- ıaiki muteberelerini ve münakalat vekile· 
lara cevap vermekten halt kalmıyacak SJ k h d tinden alacakları ehliyet vealkalarmı ve te-
tır. Katt saati, Führer tayin eder, ya- OVa ya U ilerı• mlnat ma'lı:buı: !eya banka me~tuplırıru 

, • • • • . yukarıda yazılı ıhale uatından bır saat e-
nı Fiihrer, mıltetine ıtımat eylıyebi· veline kadar komisyon başkanlığına tevdi 
lir. Millet derin surette kanidir ki, etmeleri, ıartnameyi almak iıtiyenlerin de 
Filhrer, Almanya'yı zafere isal ede- .f .. nraffen'ni kaydefffrmeae Galata.da ·rıhtım. ca~deıinde İstanbul mırı· 

• .. • .,M;ı nı taka lıman relılıtf ıdare eubesin~ mliraca-
cektır. Butnn mıllet, topye~n harp atları ıııı.n olunur. (7983/ 5216) 15185 
yapan müttehit bir millet, Fiihrcr'in bu f f I 
arkasında yürüyor. mec r DfU uyor ar Su sayacı alınacak 

Doktor Göbbels, sözlerini ıöylc bi· 
tlrmitşir: 

"- Sabık Polonya'da akıtılan kan, 
heder olmamıştır. Führer södinU tut· 
mu§tur. Bu toprak, istikbalde alman 
toprağı kalacaktır." 

Avusluralya'nın 

harp gayrelleri 
Mclboume, 3 a.a. - Ba~vekil B. Mcn

sles, ıntıhabat dolayısiyle ıoylediği bir nu
tukta hukumetın pohtıkasını izah ederek 
ıb.tlerıne ıo.vlc devam etmiotir: 
Avusturalya'nın emnıyeti imparatorlu -

tun hünyetıni ve dunyanm iıtıkbalini te
min için hultümct, milli ııayretlerln her 
~amını teıkıllitlandıracak ve her ferdin 
bu ıste maddi bir fedakarlık payı olacak
tır. 

Harici politikaya gelince, Avusturalya'. 
nın Pasıfik denizi mmtakasında olgun ve 
mesul bir devlet olduğu nazarı itıbara a
lınarak dominyonun terakkisini temin ey
lemektir Bunun da manası, blzl impara
torluğa bağbyan ve harp devam ettikçe da
ha ziyade takviye bulan rabıtaları gev -
ıetmemekten ibarettir. 

Malta'da püskürtülen 
hava hücumlnn 

Malta, 3 a.a. - Dun oğleye doğru bU
yuk bir duşman tayyare teıekküliı Malta'· 
ya dogru yaklaşmış ve sahili asmadan geri 
donmeğe mecbur kalmıştır. Daha ıonra 
bir diı$man tay)are i adaya yaklaemata te
şebbüs temieıe de adanın ilzerine varma
dan geri donmüstur. 

TÜRKÜN GUCO 
HER ŞEYE YETER! 

Kışın yıpratıcı tesirlerinden 
yardıma muhtaç Çocukları 
korumak için yavrularınızın 
eski eşyalarını Kurum'a ver
menizi Çocuk Esirgeme Ku
rumu Saygıyla diler. 

Pressbourg, s a.a. _ DNB. ajansı bil- Eslci ehir Belediyesinden : 
diriyor: Slovakya hüklimeti, evelce bah- Belediyec~ nlırunası mukarrer 1020 
ıedılmiıı olan ve yahudilerin ıervetlerlnl lira muhammen bedelli 60 adet au sa
taydettimıele mecbur kıhndıldanna mifte-
dair bulunan kuarnameyl neşretmistlr. Bti yacı 13. 9. 940 tarihine rastlayan cuma 
tün. yahudi~er ıervetlerlni bulunduklan be- gllnü saat on beşe kadar açık eksilt • 
lcdı7eye bıldirecelderdlr. ihbar etmlyen - meg-e konulmu"tur. Muvakkat t l t 
ler veya noksan ihbarda bulunanlar beı 

11 
• s • cm na ı 

ıcne1c kıı.dar hapiı cezasına_ mahltnm o- 76 lıra 50 k-.ıruş ve ıhale yeri EskiŞ'!· 
lacakl!'-" ve bütlln ıervetleri mOsadere cdf- hir belediyesidir. Şartnameler beledi. 
lecektır. üh d' l'ği d ye au m en ıs ı n en paraıız ola-

Alzas' a geri dönen 

lsviçrelil er 
Bale, 3 a.a. - Sırf harbm bi4ıyctlnde 

Alzas'ı terketmiı olan İlviçre tebaasmın 
yurdlarma avdetlerini temin etmek ilzere 
burada hudut açılmıştır. Otomobiller, ara
balar, kamyonlar, yük kamyonları, yaya o· 
!arak büylik bir halk kitlesi, alman işga. 
Jinde bulunan araziye vasıl olmağa baGla
mı~lardır. Hududun Al:ıas tarafında alman 
gamalı haçını taşıyan bayrağm tizerlnde 
ıu ibare yazılı bulunmakudır: 

"Alman Alzas'ı ılze hoı geldiniz der". 

İngiliz hava hücumlar1nın 

Hamburg ve Berlin'de 
yaphgı tahribat 

Bükreş, 3 a.a. - Reuter: Almanya. 
dan Köstenceye gelen.yolcular. Ham
burg limanının her bakımdan tahrip 
edilmi§ olduğunu ve Berlin civarın • 
daki bölgelere bUyilk hasarlar yapıl • 
mış bulunduğunu söylemektedirler. 

İsviçre' de verilen 
alarm itaretleri 

Zurih, 3 a.a. - DUn ZUrih'te atlrm i
şareti ıaat 22.30 da verllmlı ve bir eaat 
devam etmiıtlr. 

Bu gece Bern•de ikinci dela 
alcirm iıareti verildi 

Beme, S a.a. - Bu rece Beme'de ikinci 
defa olarak aut 2.0I de allrm lıaretl ve
rilmiştir. Hava mlldt.faa batt.ryaları full-
1eto ıoçmiıtir. • 

rak verilir. Ş~raiti anlamak isteyenler 
ıu mühendisiliğine ve münadiliğe mü
racaatları ve ihale gUnü belediyede h:ı. 
zır bulunmaları ilan olunur. 15191 

Şosa tamir ettirilecek 

Kayseri Vllbeti Daimi Encümeninden: 
Kayseri ~ Boğaz kllprU yolunun 1 x 100 

- 8 X 000 kilometreleri arasında (16387} 
lira (50) kul"Uf keşif bedelli ıose tamiratı 
kapalı zart uaullyle ekalltme>-e konulmuı
tur. 

Eksiltme 17. 9. 940 salı gUnU eaat 17 'de 
Kayseri vlldyet daimi encümeninde yapı
lacaktır. Bu lıe alt evmk K~·serl ne.tıa 
mUdUrlU#\lndc glirUleblllr. 

Muvakkat teminat "1229" lira 6 kunıı
lur. 

Taliplerin muvakkat teminat mt')<tubu 
ftya me.kbuzlarlyle 940 yılına alt Ucaret 
odası vesikası ve ihaleden bir hatta evel 
vf!Ayet makamına mUracaatıa bu gibi loler 
yaptığını böstcrlr veııalk ibru suretiyle 
alace.ldarı ehliyet vestkalarlyle 2490 sayı
lı kanunun hUkmOne glSre hazırlıyace.kla
n kapalı znr!lanru yuklltda yazılı ııııatten 
bir saat eveltne kadar makbuz mukabllln· 
de teııllm etmeleri 111.zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edllmes. 
(71526""4916) 14888 

Şosa. in$8.atr miınak&.satt 
Erıurum Valililinden: 
1 - Horasruı Sarıkamış yolunun muhte

lif kllometrelerl arasında 4780 metrelik ıo
aa lnıaatı kapalı zarf uaullylo ekslltmeye 
konulmuştur. 

2 - 12370 on iki bin Uc yUz yetnııı lira 
30 kuru ke~lf bedelli bu işin ihalesi 10. 9. 
940 ııe.lı gUnil saat 15 de vllAyct makamında 
toplanacak daimi cneilmen tarafından yapı
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 927 dokuz Yf1.z 
ytnnl yedi lira 77 kuruııtur. 

' - bteklllerin ihale gtlnUnden en u: 
ııeklz gUn ev ı 'VII!lyete rnUracaatıa ehliyet 
vesikası almaları mecburtdlr. · 

IS - Talipler bu lee aıt ııa.rtnıune ve aal
reyi her gUn vll~et daimi enaUmen kale
minde nntıa mlldllr!Uğ\lnde g!lreblllrleı-. 

6 - tsteldllcr 2490 sayılı ltanunun 2 ve 
8. Uncu maddelerinde yuılı veıılke.larlyle 
birlikte teminat ve tekut m kluplanm 82 
inci madde veçhlle ihale ııaatınden bir ıaat 
evellne kadar vlldyet daim! enc!lmenl re
isliğine vermeleri. Postada vukubulo.ce.k 
secllaneler muteber değildi:. 

(6167) 

(4817) 14908) 

Muhtelif kollektör mika.lan 
satm alınacak 

D. D. Yolları Satııı Alma Ko.. dan: 
Mıihammen bedeli 3000 (Uç bin ) Un 

olan 'f kalem muhtelif kalmhkta kollek • 
t!Sr milı:alan 11. 10. 1940 cuma glin\i ıs.at 
saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında aatrn olınacaktır • 

.Bu lıe girmek istlyenlerin Z2S ( lkiyUz 
ylnnibee ) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan n teklif· 
lerirıi aynr gün saat 14 de kadar komisyon 
retıll#lno vermeleri l!zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
mabeme dairesinden, Haydarpaıa'da te • 
11el1Um ve sevk eeflU!inde datılacaktır. 

(4881) 15028 

Açık eksiltme ile aoğuk hava 
dolabı alınacak 

D. D. Yollarlndan: 
27. 8. 194.0 tarihinde açık ekalltmesl ya

p1lacatı Uln edilen 4 adet eoğuk hava do
labının fenni ııartnamesl ~rUlcn IUzum U· 
ııertne t!dll edildiğinden me:zkQr ekailt· 
me feshedilmiştir. 

t20SO) iki lıln otuz llrll muharnmt'n be
deli olan bu dl5rt adet eo#Uk hava dolabı
nın alınma.sı ,çln ıı. 9. 940 carşamba ~nu 
ıaat 15 te Ankllrada Mare blnuında yeni
den aı;;ık ekıılltme yapılacaktır. 

Bu işe girmek tltly nlertn (l52,2:i) yUz 
em tkt lira yirmi beO kuru luk muvakknt 
teminat ne kanunun tnyln ettiği veslka\an 
bft.mllen nynı gtln eksiltme ııaatıne kadar 
komlııyoııda tebatı vucut etmelert llzımdır. 

Şartnamele?' Ankarıı.da malzeme daire· 
sinde g5rU1eblllr. (6031) l~S• 

Süpersiman aatın alm~ 

Devlet dem/ryo11arınt!an: 
Muhammen bedeli 9000 lira olan 450 ton 

ıüperıiman 12/9/ 940 perıembe rünU IBat 
lS.SO da kapalı zarf uıulü ile Ankarada i
uare blnaımda aatın alınacaktır. 

Bu ise girmek iıtlyenlerin 675 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
•csikalan ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reiılitine vermele
ri llzımdır. 
Şartnameler pnraıız olarak Ankarada 

malzeme dairesinden, Haydarpaıada teael· 
lüm ve ıevk ıefliğinden ddıtılacaktxr. 

(5030) 15~'1 

Sürat kontrol ıaa.tleri yedek 
parçaları alınacak 

D. D. Yolları : 

Muhammen bedeli 4000 (dört bin) 
lira olan aUrat kontrol aaatlan yedek 
parçaları 21. 10 1940 pazaretesi günll 
saat 15,SO da kapalı zarf usuliylc An· 
kara'da İdare binasında satın alına -
caktır. 

Bu ite girmek istiyenledn 300 (üç 
yU&) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tek -
llflerlnl aynı gün sa.at 14,SO a kadar 
komiıyon reisliğine vermeleri llzım • 
dır. 

Şartnameler parasız olarak Anka· 
ra'da Malzeme dairesinden, Haydar -
pa~'da tesellüm ve Bevk §Cfliğinden 
dağıtılacaktır. (5135) 15234 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Ekmek almacak 
Antalya Orman Koruma Talimglb Ta· 

buru Satın Alma Komisyonundaıı :• 

ı - Tabur ihUyacı lcln alınacak ekme
ğin gtlrUlen IUzum Userlae lhııleyi muvak
katesl 13 eylUI 940 cuma gUnUne talik edil· 
ınııur. 

2 - Ekslltme açık olarak 18 eylUl 9i0 
oumo. gUnU saat l:i de Antalyada Dutıubah

çcde tabur aatın alma komisyonunda ya
pılac:Utır. Evsaf ve ıartıe.n komlayonda
dır. 

S - Muvakkat teminatı H24 lira M ku
ruatur. 

• - İlteklllerin ııırtnıunenln 4. mıu1de
slndekl vcs!kalarlyle komisyona mUracant· 
ıan llb olunur. 

(8073/ 5257) 15244 

Ekmek satın alınacak 
Giresun Orman Koruma Alayı Talimglb 

Taburu Satın Alma IComisyonundaıı : 
1 - Giresun orman koruma alayr talim· 

ıtlh taburu ihtiyacı için yil:ı altmıı bet biıı 
kilo ekmeiin kapılı urf uıulil ile ihalesi 
19/eyllil/940 perııembe gUnü saat 11 de Gl
resunda talimglh taburu komutanlık bina
sındaki satın alma komlıyonunda yapıla • 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 18150 lira -
kuru, ve muvakkat teminatı 1361 lira 25 
kuruştur. 

S - Şartnameler her ıUn Batın alma lı:o
miıyonunda görülebilir. 

4 - lateklilerin ıartnameslnde yazıh 
yeslkalarla beraber teklif mektuplannı l· 
hale ıaatrndan bir ıaat evetine kadar ko· 
mltyona vermeleri ilin olunur. 15186 

Sığır. eti &atın alınacak 
Gir~sun Orman Koruma Alıyı TalimgUz 

Taburu Satın Alma Komisyonundan ı 
1 - Glreıun orman lroruma alayı talim

glh taburu ihtiyacı iı;in otuıı bin kilo aığır 
etinin kapalı zarf uıulü ile ihalesi 19/ ey
lüt/940 perşembe gÜnil aaat 15 de Giresun
da talimglh taburu komutanhk binımndaki 
aatrn alms komisyonunda yapılacaktır, 

2 - Muhammen bedeli 7500 lira -- ku
ru' ve muvakknt teminatı 562 !lra 50 ku· 
tu$tur. 

3 - Sartnameler lıer ılln satın alma ko
miıyonundı görülebilir. 

4 - İsteklilerin ıartnameslnde yazılı 
veslkalırla beraber teklif mektuplanm i
hıle nattndan bir ıaat neline kadar ko· 
mlıyona vermeleri illn olwııır, 15187 

T. İ ~ BANKA S 1 
1940 Küçük 
Cari Hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 

TiCARET VEKALETi 

Müsabaka ile memur alınacak 

Ticaret Velc§letirıden : 

VekAleUmlz ıtanda.rc11zaayon mUdUrlU 
ğünde çallfmak Uzere, mUnhııl bulunan 8 
lira mntı.elı kadroya 86116 en.yılı kanun hU 
kUmlerlne g6re mUsabe.ka ile bir memu 
aıırıa.caktır. Taliplerin eıı u llae mezun 
olmaluı, ve 'vrakı nıUııbltelerlni en ge 
10. 9. 940 tarlhtne kadar l!!tandardlzaayon 
mUdUrlllJtllne vormcler1 J&zımdır. Dlfer v .. 
kA.letıcrde vazifesi bulunmıyanlar ve garp 
llıra.nlarındıuı birine vakıf olanlar tercih e 

. 
o 
. 
r 
u 

o 

. 
dllccektlr. . MUsabnka imtihanının 12. 9. 1940 pereem 
be gU.ı:ı.U saat 10 da yapılacatı ll&ıı olunur 

(5279) 15259 

KAZALAR 

imar pJam yaptınlKak 

Gerede Belediyesinden: 

Gerede kasabası ittisalindcki (c
ıen tepe) çamlık mesircıinin topog 
rafik haritası ile burasının her türlü 
tesisatı cami mükemmel yazlık ve 
kışlık eylence ve dinlenme yerl hali 
ne konulması için bir imar pUinı yap
tırılacaktır. Yapmak iıstiyen mütehas 
sıs zevatın Gerede belediyesine biz -
zat veya tahriren müracaatla izahat 
ve tafsilat istemeleri ilan olunur. 

. 

-
. 

( 5292) 15233 

SIHA T VE lÇTIMAI M. V. 

Kalorifer tadilatr yaptırılacak 
Sıbat ve içtimai Muannet Vd:aleti Hu

dut v~ Sııhiller Sıbat Umum Müdürlüğün
den: 

Umum mlldür!Uk kalorifer ıantrahnda 
yapılacak kazan yeri tadilltı açı keksilt· 
meye koııulmu$tUr. Ke&lf bedeli (2200) li· 
radır. İhale 7 eyllll 1940 cumartesi gilnli 
saat 10,30 da Ankara'da umum mUdürlUk 
aatın alma komisyonunda yapıtncaktır. Mu 
vakkat teminat (165) liradır. 
Keşif ve sartnamealni rlStmelıt iıtlyen

lerin ayniyat muhasibi mesu11!1~e müra· 
es.atları. (4935) 14914 

Zayi Mühür - Tatbik mUhllrUmll uyi 
ettim .. Yenisini alacafımdan eskisinin bUk
mU yoktur ve hl~ kimseye de borcum yok-
tur. - Polis Ali Riza Oral (3476) 

4 ••• l9ııW 

1940 iKRAMiYELERi: 

ı adet 2000 Uralık - 2000.- lira 
a ,, 1000 il - sooo- il 

6 .. 500 .. 3000.- .. 
12 .. 250 .. 3000.- • 
'° .. 100 .. 4000.- • 75 .. 00 .. 8700.- .. 

210 26 .. 6250.- .. 
Ketidelerı 1 tubat, 1 mayu, 

1 ağuıtoı, 1 ikincite§rİn tarih
lerinde yapılır. 

iCRA VE iFLAS 

Ankara icra dairesi gayrİmen • 
kul satıı memurluğundan : 

halci euyudan dolayı sulh hukuk malı.le .. 
m since ae.tılmaeına karıı.r vertlen A.Dk&r.,. 
nın Fevtlpaea mahe.11 st muhaClr ıok&ğna• 
da 77 ada 6 parsel numaralı ev qağıd& ya
zılı §artlar dahilinde açık artırma Ue satı. 
ıa çıko.nlnıııtır. 

Evsaf ve :MUtıtemiltltı : 
Gayri menkuliln le kıarnında Ut1 odalı ~ 

ve dilkkt\nlar ardında iki odalı dJter bir 
bö!Uk ev mevcut olup ııokağa meUıallerl 
yoktur. DUltktmıar ıcınden gecıımektedlr • 
Cephede iki dUkkAn ve dllkkAnlar a&Jcfl aı.. 
tında iki odalı bir ev butunm&ktadır. aıa 
me~ murabbaı ühıuıındadır. Dört blA l&
ra kıymet takdir edllmloUr. 

Batııı Şartlan ı 

1 - Satıı ~,şln parn ile olmak Uıı:eft 
20. 9. 940 tarihine mUsadlf cuma gUnU Mal 
10 dan 12 ye kadar icra de.lrtsl l'ayrt. ınerı
kul ııatıe memurlufllrıda yapılacak .,. mez.
kOr gUnUn 12 inci ııantlnde en çok art.ıraa 
tallblne lhrue olu~acnkt.ır. 

2 - Talipler takdir edllmi11 olan )'Ukan. 
dakl aıuhammen kıymetin yüzde 7,6 tu nf• 
betinde pe;y akçesi veya mllil bir ban.kazıua 
teminat mektubu ile kanunen teminat ola.
rak kabul edilen hazine tahvilleri gelt~ 
eeklerdlr • . 

1 
8 - Artırma neticesinde ihale bedeli ua.. 

eyt mUtcaklp verilmediği takdirde Uzeri
nc !he.le edilenin talebl Uzerlne ihale tari· 
hinden itibaren kendisine bedeli lhaleyl tea
1 

l 

1 

lml vezne eylemesi için ycdt gün kadd 
mehil verilecckUr. lııbu mUdclet sarfında 
hnle bed 11 yatırılmadığı takdirde lhale bo

zulacak ve bu tııllptcn cvel eıı yüksek tek-
11'te bulunan talibe teklifi vcçhlle alma#& 

r azı olup otmadıl?l sorulduktan sonra. te~ 
!fi veçhllc alma.ita roıı ise ihale farlU bl

rlncl tallptl?ll td.lall edilmek ~ere bu tall· 
1 

be ihale edilecektir. Teklifi veçhlle almllfa 
azı olmazsa gayri menkul yeniden on bet r 

ç 
gUnlUk lklnci e.rtırmnva çıkarılaeak, ea 
ok artıran tallblrıe lhnle ecııı cekttr. B11 
kinci ihale bedeli birincisinden nok.1&11 ~ 
ursa farkı ilk mlluterlden tahsil edllcceı.. 
lr. 

1 
1 
t 

t 
• - Gayri menkul talibine ihale edlldlJc.. 

e tapu hıırc.ı muıı!'ertye ve ihale tarihine 
adıır olan mUteraıtlm v rgt ve dallall" 
esml ise borçluya aittir. 

k 
r 

d 
li - Borçlu ve alacaklılarlt. dltu' allka
arların bu ga:\TJ menkul Uzerlndekl he.JG.. 
arını ve hususiyle fai z ve masrata 4ıı.lr o
an iddlalnrını cvrıı.kı mtlsbitelerlyle yedi 

1 
1 

d 
gtln içinde dairemize blldlrm ıerı lhlm.
ır. Aksi takdirde haklnrı tapu elc11llyl• 
nblt olmadıkça satış bedelinin payl91b
ılmaaından hariç tutulacaklardır. 

s 
r 

6 - Artınnıyn lştlrtl.k edecekler 9. 9. 940 
arlhlnden ltlbaren 940/ 65 numara ile da.1· 
emlzdekl yerinde herkese açık bulundunı• 

t 
r 
1 an rıartnamemizf okuyablllrler. (3485 

Zayi - 938 ıeneıl Gazi liıeelnin O/A ır
ıfından aldığım tasdiknamemi kaybettim. n 

Yenisinl alacafıtndan eskisinin hllktnU yoı.. 
t ur. 1220 Celll Acar, 3486 

5 lokomotif makinisti ahnacak 
tORKIYE DEMiR VE ÇELiK FABRiKALARI MÜES

SESESi MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Demiryollarında makinistlik ettiğine dair ehliyetname ibraz et· 

mek tartiyle 45 yaşından yukarı olmamak üzere 3 liradan 4 liraya 
kadar yevmiye ile 5 makinist alınacaktır. 

En geç 15 eylül 940 tarihine kadar milcsscsc mildUrlUğUne mUra
caat edilmesi. 

Evelcc milesscscmi:ıden çıkarılmıı olanlarla askerlik etmemlt o-. 
!anların müracaatları kabul cdilmiyecektir. 3455 
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MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Sargılık bez aatm alınacak 
M. M. V elcA.leti Satrn Alma Komisyo _, 

nundan : 

Beher metresine tahnıln edllen fiyatı 
Yirmi altı kurus olan Uı; yilz bin metre 
sargılık bez 12 - Eyhil • 1940 perşembe 
günü saat 11 de pazarlıkla satın alına _ 
cağından isteklilerin on bin üç yüz liralık 
kati tcmlnatlariyle birlikte pazarlık gün 
ve saatinde meıkQr koda bulunmaları. 
Şartnamcsi 390 kuru:; karı;ılığında adı ge
çen Ko.dan alınır. 

Muhabere fillmatı almecak 
M. M. VeHleti Satın Alma Komisyo•

ııundan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 14.000 lira 
olan 2400 takmı muhabere maması pazar
lıkla aatm alınacaktır. Puarlıfı: 7/9/g40 
cumartesi gUnU eaat 11 dedir. Kat! temina
tı: 2100 lira olup prtnamcııl komisyonda 
görlllür. Taliplerin mua,.ycn vakitte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (5252) 

15240 

500 Kilo iyot alınacak 
M. M. Vdileti Satın Alma Komiııyo -

(490'5 14932 ııundan : 

Pamuk çorap satın 
alınacak 

M. M. Vekaleti S:ıtrn Alma Komisyo w 

1Jundan : 

Beher kilosuna tahmın edilen fiyatı 18 
lira 50 kuru:ı olan 500 kilo iyod 7/cylQl/940 
cumartesi gilnU saat 11 de Ankarada M. M. 
V. tatın alma Ko. da pazarlıkla satın alı
nacağından lstcklllerin 1387 lira 50 kuruş
luk katt tcmlantlan Ue birlikte pazarlık 
gün ve saatinde mczkQr Ko. da bulunma -
lan. (5253) 15241 

30 adet kırpma makinası 
alınacak 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 25 
kuru:ı olan on be:ı bin çift pamuk çorap 
11 - eylül - 1940 çarşamba günü saat 10 
da Ankıırada M.M.V. satın alma Ko.da pa
aarlıkla 1atın alınacağrndan isteklilerin 
562 lira SO ktıru:ıluk kati tcminatlariylc 
birlikte tıazarlık gün ve saatinde mezk\ir M. M. Vekileti Satrn Alma Komisyo -
Ko.da bulunmaları. nwndllJ : 

(4908) 14934 Beher adedine tahmin edilen fiyatı S4 li-

Çağ torbası alınacak 
1 11· M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 

Behcrinc tahmin edilen fiyatı: 175 ku
ruı olan 20.000 - 30.000 adet cağ torbası 
k~palı .zarfla eksiltmeye konmu:ltur. Ek
aııtı;nesı: 7. 9. 940 cumartesi günü saat 11 
dcdır. İlk teminatı: 3750 lira olup ıartna
mc~i 2·5 liraya komisyondan almır. Talip
lerın muayyen vakıtten bir saat evetine 
kadar zarflarını M. M V. Sa. Al. Ko. na 
•ermeleri. ( 4830) 14824 

Pijan1a satm nlrne.cak 
M. M. Vttkil tı S11trn Alma Komisyo .. 

•undan : 

Beher takımına tahmin edilen fiyatı 175 
kurus olan on bin takım pijama 12 - cylill -
1940 Perşembe guniı saat 10 da Ankarada 
M.M.V. satın alma Ko.da pazarlıkla satın 
alınacagından isteklilerin 262S liralık kati 
tcminatlariyle birlikte pazarlık gün ve sa
atında mezkur Ko.da bulunma.lan. 

(490S) 14931 

Kılıflık kumaş alrnacak 
11!. M. Vekaleti Salın Alma 1romis7onun

dan : 

Btbcr metreıine tahmln edilen fiyatı 
(290) kuruı olıın (50.000) metre matra kt
hfhğı kumn.s pazarlıkla münakasaya kon -
ınu5tur. İhalesi 6/9/940 cuma gUtıtl saat 15 
dedir. KaU teminat (17.000) liradır. Ev -
•af ve ıartnamesi M. M. V. satın alma ko -
misyonundan (72S) kuru& mukabilinde alı
nabilir. İsteklilerin kanunun emrettiği bel
ıelcrle ihale saatinde komisyona ıelmele-
ri. (S116) 15197) 

Nalbant takımı alınacak 

'

M. M. VeUleti Satın Alma Komisyonun
ın ı 

Beher takımına tahmin edilen fiyatı yir· 
nıt sekiz Ura olan (800) adet nalbant t.akı
nu pazarlıkla mUnakasaya gonmuştur. İha
leaı 6-9·1940 cuma gUnU saat 14 dedir. Katı 
teminat (1280) liradır. Evaat ve· ıartna -
ıneaı M.M. V. satın alma komisyonunda g6-
rllleblllr. İsteklilerin kanunun emrettiği. 
belgelerle lhııle sıuı.tında komisyona gelme
leri. 

(15117) 115198 

Kaputluk kumaı satın alınacak 
il!. M. VeHletl Satın Alma Komisyo -

nundu : 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı (S25) 
kuruı Uç yilz yirmi bc:ı ktırus olan 130.000 
metre kaputluk kumaı pazarlıkla münaka
aaya konmustur. 

İhalesi 6/9/940 cuma günll ııaat 10,30 da
dır. Kati teminatı (41.300) liradır. E•Hf 
ve ıartnamesl 21,15 kurus mukabilinde M. 
M. V. aatın alma komisyonundan alınabi • 
lir. İsteklilerin kanunun emrettlil belge • 
lerle ihale aaa.tinde komisYotıa ıelmcle • 
rl. (5153) 15214 

Buğday sabn alınacak 
Jl. Jl. V dfleu Satın Alma Komisyonuıı.

dan : 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı altı 
buı;uk ktırus olan 600 ton yumuşak ve 400 
ton sert buğday S/eylUl 940 perıembe gU. 
nU saat 10,30 da Ankara'da M.M.V. 1atm 
alma Ko. da pazarlıkla satın alınacağından 
iatcklilerin 11000 lirlık kati teminatları ile 
birlikte pazarlık gün ve saatinde mczkQr 
Xo. da bulunmaları. (52015) . 15210 

Muhtelif malzeme satılacak 
M. M. Velcileti Satın Alma Komisyo -

12undan : 

1 - 15S kalem muhtelif malzeme paıar· 
lıkla •atılacaktır. Takdir edilen kıymeti 
(463 lira 61 kurus olup kati teminat mik -
tan (70) liradır. pazarlığı 6 9 940 cuma 
ıtinıi ıaat 11 de hava satın alma komisyo -
nunda :Yapılacaktır. Malzeme hava mıntaka 
Dp. •unda ve liste ile komisyonda görüle -
bilir. İsteklilerin kati tcminatlariyle mu -
ayyen ıUnde komisyonda bulunm&.ları. 

(5271) 1S257 

Kilim satın alınacak 
il. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo r 

nundırı : 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 300 
kurııı olan 30.000 adet kilim pazarlıkla 
munalc:asaya konmuştur, 

İhalesı 7 91940 cumarteıl günü saat 10.30 
dadır. Kati teminat U,500 liradır. Evıaf 
ve ıartnamcıi 4so kuru& mukabilinde M. M. 
V. •atın alma komisyonundan alınabilir. 
htelı:lUertn llanunun emrettiği belgelctlc 
ihale aa.tindı komiıyOA& ıelmclerl. (5154) 

J523G 

ra olan otuz adet kırpma makinesi 7/ey!Ql 
1940 cumartesi gilnü eaat 11 de Ankara'dıı. 
M. M. V. aaun alma Ko. da pazarlıkla sa -
tın alınacağından isteklilerin 243 liralık 
katt teminatlan ile birlikte pazarlık gün ve 
saatinde mezkur Ko. da bulunmaları. 
(52S4) 15242 

1000 Kilo asprin alınacak 
M. M. Vdilıti Sa.tın Alma Komisyo -

Dundan : 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 385 
kuruı olan bln kilo Aspirin (Sinonim) 
6/eyl0.1~40 cuma güntı saat 14 de Ankara
da M. M. V. eatın alma Ko. da pazarlık -
la eatın alınacağından lıteklilcrin 577,5 li
ralık kati teminatları ile birlikte pazarlık 
giln ve 1aatinde mezkQr J{o. da bulunma -
ları. (5255) 1S243 

OKULLAR 

Ordu hastabakıcı heın9ireler 
okuluna ait bazı izahat ve 

okula kayıt ve kabul şartlan 
1 - Hasta ballıcı hemşire yettıtınnek 

üzere Ankarada M. M. Veklıletl taratın· 
dan ordu hasta bakıcı he?ll§lreler okul•ma 
bu sene de S8 talebe alınacaktır. 

2 - 8438 sayılı kanun mucibince bu o -
kuldan mezun olacaklar, memur olup te · 
kaUdlye alacaklardır. 

S - Mezun olanlar altı senelik mecbıırt 
hizmetlerini ordu hastanelerinde yapıı"ak
ıar: ondan sonra arzu ederlCl'l!e memlf'ket
teki bUtUn sıht teı;ekkUller kendilerine a -
çık olacaktır. 

4 - Tahsil mUddetl Uc aene olup, bu 
mUddet içinde okurlara ayda beş lira harç
lık verilecek ve iaşe ve llbaslan tamamen 
okula alt olacaktır. 

6 - Okuldan mezun olanlar, barem ka
nununa göre 20 lira asli maaetan b&fl&ttıak 
~ere maaş alo.calda.r ve bu mikdar gittik· 
çe çoğalacaktır. Bu zaman dahi iaşe, Jt\Y· 
dlnne ve barındırma orduya alt olacaktır. 

6 - Okul l~ eylUl 1940 da tedrisata b&f
lıyacllktır. 

7 - Okula kayıt ve kabul ıa.rtlan IUD
lardır: 

a - Türkiye CUmhurfyetl tebaaamdan 
olmak ve tllrk ırkından bulunmak. 

b - Sıhatl yerinde olmak ve tturumu ·her 
iklimde vazife gönneğe mUsalt bulunmak 
(Bunu herhangi bir hııatane heyeti raporu 
ile tevı-ık eitırmek n evraka ballamak 
lAzımdırl 

c) Yaşı on a.ttından qağ'ı ve ytnn! iki -
den yukarı olınanıak. 

d - Kendisi, ana ve babıuıı lftet ehlin
den olmak. (Bu vaziyet polisçe tevsik et
tirilerek evraka bağlanacaktır.) 

e - En az orta okul tahslllnl bltlrmlo 
olmak veya bu derecede tahsil g6rdllğilnU 
lsbat etmelt. (Tasdikname suretleri mu· 
saddak olarak eklenecektir.) 

t - Evll veya nışanlı bulunmamak CE
vetce evlenip boşananlarla kocası ölmllş o
lanlar kabul edilir). {Buna alt medeni ha-
11 bildirir mtısblt evrak keza eklenecek
tir) 

ıc - Sıht sebepler dışında okulu kendllt· 
ğlnden terkettlğl, yahut evlenmek suretiy
le veya diğer hwbatt sebeplerle okuldan 
çıkarıldığı yahut altı senelik mecburi hlz
metint yapmadığı veya tamamlamadığı 
yahut ıııhl eebeplu dışında okuldıı.n çıka -
nldıtt takdirde tahakkuk ettlrllecek mek
tep masraflarını tamamen ödlyeceğlne ve 
g6sterdl#ı'f vcslkalann tama.men doğru ol -
duf\lna dair noterden tasdikli ve kefilli 
bir taahhUtname \'ermek. 

8 - Bu evrak sahipleri okula lmtıhan
sn: olarak kabul edllecektlr. 

O - Altıncı maddedeki evra.Jn tamamh
Y&ıılar bunları Ankaradakller :M. M. VekA
lett sıhat leleri dairesine, diğer vilAyet 
merkeaı:lndckller 'fallllklerlne. kazadakller 
kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol 
tle M. M. V . ıııhat işler! dairesine yolla· 
cnktır. Mllraca.atların 10 eylUl 1940 ta sonu 
alınmıı olacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve 
mektebe hareket etmeleri aynı makamlar 
tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulun
du~ Anknrnya ~adar ve sıhl mu~ene ne
tıcest hnstnlıklan tebeyyUn edenler mem
leketlerine gidip ~imek tçln aarfedecek
lerl yol parası kPndllerlne alt olacak ve 
tM. M. V. sıhat işleri dairesi reisliği) ne 
hltaben yuaca'ktan dilekçede bunu tllsrih 
edeceklerdir. ( 4278 l 1'271 

POLiS 

Şeker almacak 

Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 
1 - Polit EnıtitüıU lbtiyacı için alma

cak 3000 kilo kesme ıe'ker 6000 kilo toz te
kerin lklnci defa açık ekilltmesinde istek
li çı\madığından bir ay müddetle pazarlı· 

1- bırakılmı:ıtır. 
2 - Kesme ıelterln behır'klloıuna 42 toz 

ıekerin 38 kuruı fiyat tahmin edilmistir. 
3 - Muvakkat teminat 2155 Ura 50 ku • 

rustıar. 

4 - isteklilerin !J/9/940 pazartesi günü 
ııat 10 da teminat makbuz veya banka mck 
tubu n kanunun 2, S iltıcU maddelerinde 
nzılı belgelerle birlikte Poliı Enstitilsü 
bina11nda milteıekkil aatın alma komiıyo-
nunda bulunmalan (4611) 141506 

ULUS 

GOMROK VE iNHiSARLAR V. Ankara LT. Amlrlifi Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 
Erzurum L,.. Amiri/il Sırtm Alma K.o -

mlsyonundu : 

' - eaıtnameat tzmır n Aıık.ara lir. a.. 
mlrllklertyle tuğay satın a,lrna komisyo
nunda ~örtıleblllr. 

5 - lhale Muğlac1a satın alına komisyo
nunda yapılacaktır. Tamirat yaptınlacak 

Un ntm a)ınaca k 
Isparta As. Sa. Al. Ko.dan t 

880 bin kllo un kapalı sarf usullyle ek -
ılltmeye konmuıtur. 
Şartnamesi İspartada As. satın alma ko

misyonunda ve İstanbul, Ankara LV. lmlr
llklerl satın alma komlsyonlanndadır. Js -
teklller ıartnameyl komisyonlarda okuya -
bll!rler . 

İşbu 380 bin kilo unun muhammen tuta
n 33200 liradır. 

Şartnamesindeki yüzde 2l'I miktar fazla
sı da dahil olduğu halde llk teminatı 8990 
liradır. 

Eksiltme 7·10-1940 tarihine teaadUf eden 
pazartesi gtlnU saat 16 da isparta As. Sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

tsteklller T-10-1D40 pazartesi gUnU saat 
15 e kadar teklif mektuplannı İsparta aa -
kerl satın alma komisyonu bll§kanlığına ve
recek ve yalıut gönderilen makbuzlar alın
mıyncaktır. Saat ayarı daire ıantıyle yapı
lacaktır. 

2490 sayılı kanunun hUkUmlcrlne ve bil
hassa 32 tnct ?l'ln6d sine uyp:uıı olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye ııttrak 
ettirilmeyecektir. 

. (l'I012) 15017 

Beyaz peyni:r alınacak 
Süloğlu As. Sa. Al. Ko.dan : 

60 ton beyaz peynir kapalı zarf usu -
liyle eksiltmeye konulmuştur. Tutarı 
SZ.200 teminatı 1891 liradır. İhalesi 11-9-
1940 çarşamba gtlnil sao.t 16 da Sllloğlu 
Askcrt ııatın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

(4960) 14947 

Arpa satın nlmacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko. dan: 

1125000 kilo arpn kııpnlı zarf usullyle a
lınacaktır. ihalesi 9. 9. 940 gUnU saat ıı de 
yapılacaktır. 

Arpanın tahmin fiyatı 70312 lira 50 ku
rut olup ilk teminatı 4765 lira 63 kurut -
tur. 

Evsaf \te oera!Unl g!Snnek 1etıyenler her 
glln ııı za.manlannda llll.n yapo.n satın alma 
komisyonunda gllrcblllrlcr. 

1steklllcrln belll gUn ve aaatten ~n u 
bir saat evel tckllt mektuplarlyle resmt ve
sika ve teminatlarının Edirne Sanayi kııı· 
!asındaki satın alma komisyonuna vermtı 
veya posta ile göndermıı olmaları. 

(4989) 149113 

Sade yağı alınacak 

Edirne As. Satın Alma Komisyonundan: 

51,000 kilo sadeyQ#ı kapalı zarf usully
le eksiltmeye konulmuştur. İhnle!li 10.9.940 
gUnU saat 17 de yapılacaktır. 

Sadeyağının muhammen fiyatı 66,810 
lira olup ille teminatı 4ri90 Ura 50 kuruf • 
tur. 

Evııat ve weraıtınl gtlrmek tatlyenler her 
gün lf samanlarında llAıı yapan satın alma 
komisyonlarında görUleblllr. 

İsteklilerin belit gün ve saatten en u 
bir saat evel teklif mektuplarlyle resmi 
vesika ve teminatlarının Edirne Sanayi 
kı§lasındaki satın alma komisyonuna ver
mı~ veya rıosta ile göndermlD olmalan. 

(6002) 1'981 

Sade yajı alınacak 
Sarıkamış As. Sa. Al. 1Co. dın ı 

150 ton sadeyağı kapalı zarfla ekslltm .. 
ye konulmu2tur. 
Sadcyağın tahmtn fiyatı 157.SOO Ura ilk 

teminatı 012S liradır. -
Ekılltmesl 15. 9. 940 cuma günl1 aaat 14 

de Samamıs ııatm alma komisycnunda ya
pılacaktır. 

Teklif mektuplan eksiltme aıatlnden bir 
ıaaat ••el komisyon baıltanltfmda bulun
durulmuı olacaktır. 
Şartname "' evsaflar kolordunun tekmil 

garnlzonlarında mevcuttur. Ve tamamen 
aynıdır. (~10) 14815 

Yulaf alınacak 
Sa. Al. Ko. dan: 

ı - 24. 8. 940 tarihinde kapalı zarfla 
ihale edilecek tı.25 ton yulaf illtu mefsuh
tur. 

1 - 825 ton yulaf mevzuatıııs koml1-
yonda mevcut ıartnameılne göre bPlllı 
zarfla eatm alınacaktır. 

! - Muhammen bedeli 53.1525 lira mu-
vakkat teminatı 4021,88 liradır. . 

4 - 5. eylill 940 pef1embe gUnU saat 16 
da ihale edilecektir. 

S - Taliplerin zarflarını ihaleden bir 
ıaat enlino kadar komisyona vermeleri. 

IS - Talip olanlar kanunun emrettiii 
veslkalan hamil bulunmaları. 

(4811) 148115 

Saman alınacak 

Erzincan As. Sa. Al. Ko. daD: 

1 - 500 ton çuvalla arpa utnı alına • 
c:akur. Bunun hepsinin birden nya kllçllk, 
kllçUk partiler halinde Yereceklere de ihale 
edilebilir. 

2 - Toplu tutan 30.000 lira ilk teminatı 
da 2250 liradır. 

S - İhalesi 15/eylQl/940 cuma gUnll ıaat 
10 da Erzurum satm alma komiıyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Arvanın evsafı ve p.rtları bUtUn ıar
nizonlarda mevcuttur. Ve tamamen aynı -
dır. 

5 - İsteklilerin tayin olunan gUnde satın 
tı.lma komisyonunda bulunmalan. (5262) 

1524& 

Arpa ve yulaf alınacak 
Balıkesir L,.. Amir/ili Satın Alma Ko. 

dan : 

1 - Bandırma'da teslim alınmak üzere 
3000 ton arva ve 2000 ton yulaf n Balıkc

ıir"de teslim alınmak ilzere 3000 ton arpa 
ve 2000 ton yulaf pazarlıkla ıatın alına -
caktır. 

2 - İhalesi 15/9/940 cuma ıilnU saat 115.SO 
da Balıkesir As. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve ıartlarmı görmek isti7en
lcr her gÜn is saatinde komisyonumuıa mti-
racaat etmeleri. (5266) 15252 

Un alınacak 
Kars As. Satın Alma Ko. dan 

1 - Çuvalları müteahhide iade ve luıti 
ihaleyi müteakip on be' gun içinde teslim 
şartiyle bir kilosuna tahmin edilen fiyat 18 
kuruı olan 100 ve ayrıca 200 ton un pazar
lıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlıb clreccklerin yüzde yedi 
buçuk tcmlnatlariyle birlikte 9/91940 pa -
zartesi g!inil saat 11 de Kara askeri satın 
alma komisyonuna ıc\melerl. (5215S) 

1S251) 

Sığır eti alınacak 
Edirn~ As. Satın Alma Ko. dan: 

1 - 180.000 kilo sığırettnın kapalı Earf 
usullyle eksiltmeye konulmuııtur. İhalesi 
19 eylUI 940 perııembe gUnU saat 17 de E· 
dlrne sanayi kışlasındaki satın alma ko
mi yonunda yapılacaktır. 

2 - Etin mUhammen fiyatı M500 lira 
olup ilk temlııatı 4175 liradır. 

8 - Evsaf ve ıeraltlnl görmek lstlyenler 
her gUn il! •aatıerlnde komisyonda. görebi
lirler. 

4 - bteklllerln belli glln ve saatten en 
az bir saat eve! resmt veslkalariyle temi
nat ve teklif mektuplannın sözU geçen ko
misyona vermiş olmalan. 

(52SO) 16260 

Kundura alınacak 
Adanı Askeri Sıtııı Alma Ko. dan: 

1 - 4190 çift n!ln\uneat veçhlle askert 
kundura pazarlıkla aatın alınacaktır. Mu-

6 - İsteklilerin tekllt mektuplanm te
minata alt m:ıkbuzlarlyle birlikte UcUncll 
maddede yazılı saatten bir aaat evel tuğay 
satın alma komisyonuna verml~ olmaları. 

(5260) 15246 

Sığır eti alınacak 
lzmir Lv. Amir/ili Sa. Al. Ko. dan: 

l - 154.000 kilo kcsllmtı 11ğıretl kapalı 
zarf usullyle eksiltmeye konulmuııtur. 

2 - Eksiltmesi 20 cylUI 940 cuma günU 
Ball.t 16 da Kı!llad:ı İzmir Lv. Amirliği satın 
alma komlsyonund:ı yapılacaktır. 

8 - Tahmin edilen tutarı 40810 liradır. 
4 - Teminatı muvaltkate akçesi 8060 U

ra 75 kuru tur. 
5 - Şartnamesi her gUn komisyonda A'Ö· 

rtll c blllr. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına dair vesika göstermek mecbu
:rlyctlndcdırl r. 

7 - Eksiltmeye ltıUrAk edecekler kanu
ni veslkalarlyle tcmınat ve teklif mektuP
larını ihale sıuıtlnden en az bir saat evci 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 

(52 2) 15262 

ASKERi F ABRIKALAR 

75 Ton lüleci kili r.lmacak 
Aslceri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satln Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (7500) Ura olan 75 
ton ıuıecl kill Askeri J.<'abriknlar Umum mU 
dllrlUğl.l merkez satın alma komisyonunca 
10. 9. 940 pcı cmbe glınll saat 15 tc kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Ş:ırtname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (562) lira (50) kuruşu 
havı tcklit mektupllırını mezkOr ı;ttliıtle sa
at 14 de kadar komi yona vermeleri vl!ı 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesalkle komisyoncu oı
madıldarınn ve bu iıle alllltad:ır tUccardan 
olduklnrına dair Tlrtırct Odası veslktı.slyle 
mezkOr glln ve saatte komisyona mUraca-
atıarı. (5131) 15118 

800 ton döküm kumu alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 

M erkeıı Sattn Alma KomisyonuDdan : 

Tahmin edilen bedeli (28 000) lira olan 
800 ton dokUm kumu askeri fabrikalar u .. 
mum mıidurlugü merkez ıı:ıtın oJma komis
yonunca 18 9 940 çarşamba günil ııaat ıs 
tc kapalı zarrta ihale edilecektir. Şartname 
(1) lira (40) kuruş mukabilinde komiı -
yond:ın verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (2100) lirayı havi teklif mektup -
lıırını mezkQr günde aaıı.t 14 de kadar ko -
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vcsa.iklc komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tıiccardan olduklarına dair 
ticaret odası vcslkasiylc mczkQr ıUn ve sa
atte komisyona tn.Uracııatln.n. (5080) 

1S196 

Tomruk ve kereste alınacak 
hammen bedeli 25140 muvakkat teminatı Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
1885 llra 50 kuruıtur. • 

2 - Pazarlığı 6. 9. 9(0 cuma gUnU saat Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
10 4& Adana ukert eatın alma komlayo-
nunda yapılacaktır. 60 metre mlklbı 4,5 - 5,00 M. Bo)' 0,30 

s - Şartnamesi Ankara İstanbul LY. A- - 0,40 M. kutrunda aıı budak tomruğu, 
mirlikleri ve Adana ukerl satın alma ko- 300 metre mjkSbı 3,5 - 5,00 M. Boy 0,25 
misyonlarında her gün g6rtıleblllr. 1st;kll- - 0;4S x 0,08 - 0,11 M. ebadında dıı bu
lerln temınatlarlyle belli gün ve saatte mU-
racaatıan. (6268) 15254 dak kalası. 

9,477 metre mikabı 6S adet 4,SO X 0,18 
Sade yağı alınacak x 0,18 M. ebadında dıı "budak alacı. 

ı K S A/ K R Tahmin edilen bedeli (21268) lira (152) 6tanbul . a • .... , o. s. den : 
kuruş olan yukarda cins ve miktan yaıılı 

1 - tS/9/940 ıtlnU aaat 15 te pazarlıkla tomruk ve kereste Aıkcrt Fabrikalar U -
40 ton aade yağı ıatm alınacaktır. Mubam- mum müdürlilğii Merkez Satın Alma Ko -
mcnbedeli S0.000 liradır. İıteklilcrin şart - misyonunca 19/9 940 pcrııembe gunıi saat 
namen aörmck için her gün ve pazarlığa 115 da kapalı zarfla lhttle edilecektir. Şatt
lıtiri.lt lçin do yUzde on bq teminatları ile name parasız olarak komisyondan verilir. 
birlikte belli gUn ve saatte Fındıklı'da ko- Taliplerin muvakkat teminat olan (1S95) 
nıutanhk ıo.tın alma komlıyonuna gelmclc- lira (15) kuruıu ho.vi teklif mektuplarını 
rt. (52153) 1S249 mezkur günde saat ıs ıe kadar komisyona 

vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
Un çuvalı alınacak kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaiklc 

!stıuıP,uJ LY. Amlrlifi Sa. iAl. Ko. dan: komisyoncu olmadıklarına ve bu iıle all • 
Yeru bezinden mamul 50•000 adet un çu- kadar tiiccardan olduklarına dair ticaret o-

valı alrnacaktır. Paıarlıkla ~kıiltmcsi dası vcsikasiylc mczkQr gün ve saatte ko _ 
5/91940 perıcmbe ıünil ıaat 15,30 da Top- misyona mUracaatları. (5138) 15235 

hanede İltan bul Lv. imirliii satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Nüınunesi komis
yonda görillilr. tıteklllcrin temlnatlariyle 
bclH natte komisyona ıelmclcri. (5264) 

15250 

Un alınacak 
Nllde As. S.itın Almı lro. dan: 
MevJ:Uatlyle beraber 220.000 kUo un pa

sarlık suretiyle satın alınacaktır. Muham
men bcdell 32450 Ura ve ilk teminatı 24BS 
ııra 75 ltunıştur. İhalesi ıo eylUl 910 gU
nU saat 15 de Niğde askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. !steklller pazar
lık ırün ve 1aaUnde ilk temlnatlarlyle be
raber komisyona mliracaat etmeleri. Şart
natnest komisyonda her gUıı okunabilir. 

(5261) 152•7 

Bir adet pres döküm teıieatı 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satrn Alma Komisyonundu : 

Ankara !nbisırlar Baş ml1dfirlüğünden: 
Muhammen bedeli 2250 iki bin lkl yUs 

elll liradan ibaret olan Ankarada İnhisar
lar Vektıletlnln tahtı l§galindekl İnhisar
lar umum mUdUrlUk blnrunnda kabaran 
Llneleomlann yapıştınlması lııl açık ek
siltmeye konmu§tur. 

Eksiltme 12. 9. 940 tarihinde saat 16 c1a 
baş mUdUrlUkte mUte~ekkll komisyon ta
rafından yapılacaktır. 

Eksiltmeye talip olanlann lAakal 1000 
liralık böyle bir iti muva!fo.kiyetle yap -
tıklarına dair vesika ne ihale tarihinden 
S sekiz gün evellne kadar Ankarada İnhi
sarlar bq mUdUrlUğtlne ve İstanbulda İn
hisarlar umum mUdUrlUğU inşaat oubcs1 
nıUdUrlllğUne mUracaatla fennt ehliyetna
me almalan lhımdır. 
Tamiratın muvakkat teminat parası 1611 

lira 75 kurustur. ( 4912) 14880 

ENSTiTÜLER 

Ziraat, 
fakültelerine 

Orman, Veteriner 
talebe almıyor 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Re.I: • 
törlüğünden : 
Yıiksck Ziraat Enstitüsü Orman, Ziraat, 

Veteriner Fakültelerinde talebe kayıt ve 
kabulüne lS/ağustos 940 tarihinden itiba -
ren ba5lanacak ve 30 cyHil 940 gtinil ak5a
mına kadar devam edecektir. 

ı - Bu yıl kabul edilecek talebeler bi • 
yoloj!, fizik, kimya. cebir, turkçc tahrir ve 
yabancı dilden (f ransızca, İngilizce, al -
manca dlllerinden biri) bir seçim imtihanı
na tabi olacaklardır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve İstanbul. 
da l, 2, !/tcırlnievel/940 gÜnlcrinde yapı • 
lacaktır. • 

3 - Enstltlimllz fakliltelcrinc yazı1malr 
istiyenler kayıt ve kabul ıartlarını ensti
tü rektörlüğü ile viliyet ziraat, orman, ve
teriner müdürlüklerinden tedarik edebilir
ler. 

4 - Seçim imtihanı Ankara'da Yilltsck 
Ziraat Enstitüsünde yapılacaktır. İstan
bul'da imtihanın olacağı yer ziraat, orman. 
veteriner müdürlüklerine mllracaat edile
rek öğrenilecektir. 

5 - Sıhat rapor nümuncsi enstitü ve vl
lll1etler slraat, orınan, 'fcterincr mlldürliık
lcrinden tedarik edilir. 
Ba~ka 'l'apor kabul edilmez. ( 4492) 

14632 

A. LEV AZlM AMIRLICI 

Sa-de yağı alınacak 
An.l:ara Lv. Amir/ili Saı Al. Ko. dan t 
1 - 10 ton eade 7ağınm pazarlıkla ek • 

ıiltmesi 6/9/940 aaat 15 de Ankara Lv. ll
mirllll aaun alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 12200 lira kati 
teminatı 1830 liradır. Şartnamesi lı:omiı • 
yonda ıörüllir. (5286) 1 S266 

B~ül ve terazi alınacak 
An.kara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan t 

1 - 300 kilo tartar bir baskul "ve S. kilo
luk bir terazi alınacalrtır. Pazarlığı S/9/940 
aaat 11 de Ankara Lv. lmirliii satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 115$ lira, katt te> 
minatı 2'5 liradır. (5284) 15264 

Muhtelif yal 'Ye malzeme 
almacak 

~nJı:ara Lv. Amirliği .!a. Al. Ko. diın t 

1 - Aıağıda cins ve mlktan yazılı '5 ka
lem .yağ ve malzeme paurhlı 5/9/940 saat 
ıs de Ankara Lv. lmlrliii satın alma ko • 
misyonunda yapılaca.kur. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 342 lira 
kati teminatı Sl Ura 30 kuru~tur. (S283) 

Adet 

Ki. 

" 
" ,, 

2.Z 
72 

200 
50 
50 
50 

Cep elektrik lambası, 
Yedek pil 
Üstüpü 
Eter sabunu 
Balık yağı 

Vazelin.. 
1S26! 

Muhtelif boya ile çivi alınacak 
Anl:ıra Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. dao t 

1 - Asatıda cins ve miktan yatılı 7 ka
lem boya malzemesi pazarlığı 5/9/940 saat 
lS,30 da Ankara Lv. lmlrliii satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 84, 50 
lira kati teminatı 13 liradır. (5285) 

15265 
SO Ki. muhtelif çivi 5 K. Neft 

ı - Kapalı 2arfla eksiltmeye konulan .. Sade yağı alınacak 

Tahmin edilen bedeli (25.000) lira olan 
bir adet pres dokiım tesisatı Askeri Fabri
kalar umum müdürluğü merkez satın alma 
komisyonunca 21-10-940 pazartesi gilrtü sa
at ıs tc kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1875) lirayı havl teklif mektuplarını mez. 
kGr ıundc saat 14 de kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaiklc 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle all -
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vcslkasiyle mezkQr gün ve., saatte ko-

30 ,. Tutkal 5 K. İspanyol üıtübeg 
10 ,. Boya (toz) bir mtlyon k11o samana talip çıkmadığın- Erzurum Lv. Amirlili Satın Alma Ko • 

dan yeniden kapalı ıtarfla eksiltme.si 19. 9. misyorıundın : 
940 perıembe 1{1.inU saat 11 de Erzlncanda 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

J - Muhammen bedeli 20.000 lira ve Uk 
teminatı 1500 liradır. 

S - Evsaf ve eartname esaslan garnl
zonlarda vardır. 

4 - Teklif mektuplan eksiltme saatln
tlı::n blr saat evel komisyonda bulundurul-
ması. (5281) 15261 

Sığır eti alınacak 

Bil;yü.l:due Tümen Satın Alma Komisyo
nundan: 

TUmcn birlikleri ihtlyacatı için muhte
lif bölgelerden teslim edilmek oartıyle Ce· 
man (1050) ton sığıretl kapalı zarf usully
le eksiltmeye konulmuııtur. 

Bu müteahhidin bir veya muhtelif ıahıs· 
lar tarafından deruhte edllmealne lmkAıı 
Vardır. Etin beher kilosunun muhammen 
flyau (33) kuruetur. Eksiltme muamelesi 
19. eylUl 940 pervembe gUnU saat on be3te 
BUyUkdcre iskelesi karııısındo.kl tllinen an· 
barında tUmen satın alma komisyonu huzu
runda yapılacaktır. Şartnamesini gl:irmek 
üzere her gUn komisyona nıUre.caat edil
mek mUmkUndUr. Tallp olanların muham· 
men fiyata ve et miktarına göre tutannın 
yUzde yedi buçuktan tbaret teminat akce
lertyle birlikte teklif mektuplarını usulen 
mazruf olarak mezkQr günde saat on diSr· 
de kadar komisyona makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri lüzumu llAn olunur. 

,(8072/6259) U2~ 

1 - 97200 kilo sade yağın 27/8/940 sah 
gilnü saat 16 da kapalı zarf usuliylc yapı -
lan ihalesinde talip çıkmadığından Kor. ev
safı dahilinde ve pazarlık usuliyle 1atın a
lınacaktır. 

2 - İhalesi 11. cyUU. 940 çarşamba gU
nü saat 10 da Erzurum Lv. imirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 84480 lira ilk teminatı 
6561 liradır. 

4 -.. Şartnamesi htanbul, Ankara, Er -
ıurum Lv. imirlikler! .atın ~lma komia -
yonlarmda mevcuttur. 

5 - İsteklilerin ihale gün ve saatinden 
bir ıaat evci Lv. lmirliiU satın alma ko -
mlıy0nunda bulunmaları. (5267) 15253 

Muhtelif garn~zonların 
ihtiyaçianna ait ilan 

Muğla As. Sıtın Alma Ko. dan: 

1 - Muhtelif garnizonların ihtiyaçları 
ayrı ayrı veya ikl veya Uç grup halinde iha
le olunabilir. 

2 - Heyeti umumlyeıııntn tahmin edilen 
bedell 101.830 lira ve muvakkat teminatı 
7641 liradır. Parça, parça verildiğine göre 
muvakkat teminat da bu ııJ•bette ualtıhr. ı 

8 - Hepalnln ıııaıe gllnU 6. 9. 9•0 gUnU 
aaat 16 da.dır. 

misyona muracaatları. (523S) 1S238 
21> ,, Üstübeç 2 ad. No. 3 Fırça 

5 ,, Bezir 

Muhtelif iaşe maddesi satın ahnacak 
!stılnbul K. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Kapalı zarf usuliylc aşagıda cins ve mikta.n ve tahmin fiyatları yazılı uç kalem 

iaşe maddesi 25 9 940 gunu satın alınacaktır. Şartnameleri her cun komisyonda gö -
rülcbilir. isteklilerin belli gün ve saatten bir saat önceye kadar teklif mektuplarını 
Fmatklı'da komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. (5269) 1S25S 

Miktarı Muh. Be. İlk Te. Saati 
Cinsi 
Makarna 
Arpa ıehriye 
Pirinç 

Ton 
600 
100 
680 

Lira Kr. 
147000 
24000 

272000 

Lira Kr. 
42'35 00 
1800 00 

141530 00 

15 
lS,30 
1'5 

Muhtelif iaşe maddesi satın ahnacak 
lstanbul K. Sa. Al. Ko. Rs. 4en : 
Kapalı zarf usuliylc aıağıda cins ve miktarı ve muhammen b~delleri yazılı üç ka

lem laıc maddesi satın alınacaktır. Şartnameleri her gün komisyonda gorulcbiliru İs
teklilerin belli gun ve saatten bir saat önceye kadar teklif mektuplarını Fındıklı'da 
komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. (5270) 15256 
Cinsi Miktarı Muh. Be. İlk Te. Tarihi 
K. Fasulya 800 ton 188000 10650 24/9 940 
Nohut 400 ,, 54000 3950 H/9/940 
K. mercimek 200 " 38000 2850 24/11/940 

Saati 
ıs 

15.30 
16 
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ÇEKiNiZ 

BALAST MÜNAKASASI 
D. D. Y. O~üncü lşletme MüdürJQğQnden: 

Mlhammen bedeli ile bulunduğu yer, miktar ve evsafı, muvakkat teminatı aşağıda yazılı balast kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi Balıkesirde Üçüncü İşletme müdürlüğü binasındaki artırma ve ~ksilt
me komisyonunca yapılacaktır. Bu işe girmek iıtiyenlerin 2490 saylı kanunun tayin ettiği vesikalarla tek~ı me.k 
tuplarını ihale gününde saat ıs e kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu ışe aıt 
tartname ve mukavelename projeleri komlıyondan parasız verilir. (5239) 
Balast ocaklarının Bir M3 
bulunduğu yer kilometresi Cinıi Mlktan Balastın Muvakkat 

metre muhammen Tutarı Teminat 
mikibı bedeli Lira Lira K. İhale tarihi İhale saati 

İzmir - Bandırma 258-268 Kiiskil ile 
hattı yarmalardan 

15000 130 kuruı 19500 1462 50 18-9-1940 
15239 

16 

Leylt ve Nehari l 
SEN BENUA Fransız ERKEK LİSESİ 

İstanbul - Galata posta kutusu 1330 

ihzari Fransızca kurlan vardIT 
OLGUNLUK lMTlHANLARINA HAZIRLAR 

Kayıt muamelesi pazardan maada her gUn 9 dan 12 ye kadar yapılır. 

~==== Okul 16 Eylill pazartesi g{lnil açılacaktır. 6187. 

Hesaplarında en apğı 50 lira olanlara 
senede 28.800 lira. 

[ T. C. ZiRAAT BANKASI ] 

İkramiye planı 

' tane 1.000 ııra 
4 tane 500 lira 
4 tane 250 lira 

•O tane 100 lira 

100 tane ISO lira 
120 tane 40 llra 
160 tane 20 Ura 

Kuralar: l mart. ı haziran, ı eyllll. l blrinclklnun 

Olkkat: henplan ıenede ISO liradan qafı dtl§mıyenlerln 
tkramiyelerl % 20 fazlalaşır 

............................. -........................................... .. 

ALAKADARLARA 
Anlara D~lterdarlıfmdan : 

Hesl\p No. Şubesi Mükellefin mnı 

M Kızılbey Sadık O. Gedik 
Mehmet 

100 İbrahim O. Ali 
Bllensoy 

Yefenbey Sami 

İl adresi 

Yepelek ıokak No. 3 

TülUce Sokak 

İşi 

Berber 

Terzi 

ŞUkrUye Mah. İçlik Sok. No. :S/7 

iKTiSAT VEKALETi 

Eldokunıatezgahıyaptırılacak 

1ktısat Vekaletinden: 

1 - Vekaletimizce yaptırılacak 
3000 adet el dokuma tezgahı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - 3000 adet tezgfilıın tahmin edi· 
len bedeli 57000 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 4275 lira • 
dır. 

4 - Tezgahlar, imalat yerinde tes· 
lim edilecektir. 

5 - İhale 20 eylül cuma günü sa· 
at"l5,, de Ankarada İktisat Vekale -
tinde müteşekkil komisyonda yapıla -
caktır. Taliplerin mezkur gün ve sa • 
ata kadar teminatlarını yatırmalan ve 
2490 sayılı kanunun 32 in maddesi rnu 
cibince tanzim edecekleri zarfları ek· 
siltme saatinden bir saat evetine ka • 
dar komisyona tevdi etmeleri lazırn • 
dır. 

6 - Bu hususa müteallik şartname· 
ler, İktisat Vekaleti Sanayi Umum 
müdürlügü Küçük sanatlar şubesin -
den temin edilecektir. (5215) 15237 

Tektaş pırlanta 
2 yüzUk ve bır elmaslı altın bilezik 
6/ 9 940 tarihinde ıaat 12.30 da Ka • 
raoğlan çarşm Belediye salonunda 
muzayede ile satılacaktır. (3496) 

Senesi 

1939 

1939 

1936 

Verginin mlktan 
Lira K. 

18 41 

17 M 

Temyiz komisyonunun 23. ıo. 
937 T. ve l numaralı nakz ka-
ran 

261 Cemal Erclı Tayyare mektebi inşaatında Müteahhit 1937 l O:S 
10 934 lımail Hakkı Mukaddem Mah. tstas. Cad .Mahrukatçı 1938 27. 11. 939 T. ve 7371 sayılı 

temyiz kararı 
Yukarıda hesap numaralrlyle isimleri, it adresleri, ve vergi miktarları yazılı mU kelletler, bu adreslerde bulunamadıkların· 

dan keyfiyet 3692 sayılı kanun hUkUmleri ne tev!fkan ll!nen tebliğ olunur. (5278) 15258 

YA TIU • YA TiSiZ • KlZ • ERKEK 

HAYRİYE L İ S E S İ 
Saraçhanebaıında Horhor Caddesinde Telefon : 20530 

ANA-iLK-ORTA-LİSE 
l!:akt talE>benln eyi l ln be1Jlne kadar velileriyle beraber mllraraat ed rek kayıtlannı yenilemeleri lAzımdır. Eski ve 

y nl t leb n n k yıtları h ı gUn saat 10- 17 ye kadar yapılır. Yabancı dlllere ilk sınıflardan itibaren bqlanır. Son 81· 
nıtta fen şubeat de vardır. Talebeler mektebin hususi otobüs ve otomobiliyle evlerine nakledilir. 6227 

SRCJ 
Tayyare 
Otomobil 

Kamyon 
Motor 

v• 
bllQmum 

makiD&

lerd• 
İsviçre 

rnAmtll!tı 

S R O Rulmanlarını kullanınız. 
Deposu: Galata Karaköy Palas hanı 

kar§ısında 84 No. İBRAHİM TAŞ· 
ÇIOÖLU ve ORTAKLARI P. K. 

1039, Telgraf: TAŞKOL 

Alakadarlara 
Ankara Osmanlı Bankası Müdürlü

ğünden: 

3. 9. 940 tarihinden itibaren resmi 
tatil, cumartesi ve pazar giınleri harı1r 
olmak Uzere banka gişelerinin: 

Sabah saat 9,30 dan 12 ye ve 
Öğleden sonra 14 den 16,30 a kadar 

cumartesi gilnleri de· 
Sabah saat ~.30 dan 11,30 a kadar 

açık bulunacağını sayın müşterilerine 

bildirir. (34 78) 

Yeni inp.at ve tesisat yaptıran -
lann na.zan dikkatine 

Havagazı Türk A.rıomm Şirketin 

den : 
( Mevcut abonelerin mikdarı ve h~

vagazı istihlaki azami haddi bulmuş 
olduğu gibi gaz ocaklarının tevsiine 
ait siparişlerin gelmesi fevkalade ah· 
val dolayısiyle gecikmi§ olduğunda•ı 

ikinci bir ilana kadar yeni abone kay. 
di yapılarnıyacağı iHin olunur.) (3375) 

ADLiYE VEKALETi 

imtihanla katip alınacak 

Ankara C. Müddei Umumi/iğin -
den: 

Ankara Adliyesinde münhal olan 4 
adet 20 lira maaşlı katip vekilliği ve 
bir adet 10 lira maaşlı katiplik ile 
Beypazarı mahkemesi bir on lira ma
aşlı zabıt katipliği için 6. 9. 940 cuma 
gilnü saat 9 da imtihan yapılacak ve 
bu imtihanda evsafı Iazimeyi haiz o -
}anlardan makine ile süratli yazı ya -
zabilenler tercih edileceklerdir. 

İsteklilerin memurin kanununun 
4 Uncil maddesinde yazılı evrakı müs
bi teleriyle birlikte A'dliye Encümeni
ne müracaat etmeleri. (5287) 15267 

Elektrikçi aranıyor 
Elektrik v~ su tesisatının tamirin. 

den a~,· tercihan bir emekli müte 
hassısa 50 ı:ra ücret verilecektir. Ta
liplerin Ulus vasıtasiyle E L adresine 
müracaatı. 

ANKARA BELEDiYESi 

Aıf alt yol yaptmlacak 

Aııkara Belediyesinden: 
1 - ııartciye VekAletl 6nUnde yaptın -

lacak a.stalt yol 1§1 on be§ gUn mUddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1576,75 liradır. 
3 - Teminat 118,26 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek lst1yenlerln 

her gi.ln encümen kalemine ve isteklilerin 
de 13. 9. 940 cuma g{lnU saat 10,80 da be -
ledlye encUmenlne mUracaatıan. (4970) 

15001 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden: 

l - Belediye zabıtası ti.mir ve memur
lan için yo.ptırılacnk 93 takım kıglık elbi
se ve 93 takım yazlık caket ve kasket ve 
93 adet kaput on beg gUıı mUddctle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 4836 liradır. 
3 - Teminat 362 lira 70 kuruııtur. 
4 - Şartname ve nümunelerlnl görmek 

istlyenlcrln her gün encümen kalemine ve 
isteklilerın de 13. 9. 940 cuma glınU saat 
10,30 da belediye encUnıenlne mUracaatıan. 

(4944) 14999 

Çizme satm alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - İtfaiye için altı çifti memur ve 

119 çifti şoför ve erata mahsus olmak ü
zere 125 çift çizme on beş gun müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2530 liradır. 
3 - Teminat 189,75 liradır. 
4 - Şartname ve nümunesini görmek Is· 

tiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
İsteklilerin de 17/9/ 940 salı günü saat 
10,30 da belediye encümenine miıracaat • 
ları. (5172) 15169 

ULUS - 21. fncf yıl. - No. 6857 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neıdyatı İdare Eden 
Yazı itleri Müdüril 

Mümtaz Faik FENiK 
MUeueae MlldllrU: Naştt ULUÔ 

ULUS Baıımevi ANKARA 

4. 9 .1940 
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Arpa, kuru ot ve saman ahnacak 
]. Gn. K. Ankara/. Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin bedeli 
Miktarı kilo 

149.000 
70.000 
90.000 

Cinsi 
Arpa 
Saman 
Kuru ot 

Lira Kr. 
8567 50 
1575 00 
4770 00 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

642 56 
118 13 
357 75 

14912 50 1118 44 
l - Cinsi miktarı tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı üç dnı 

hayvan yiyeceği 16. 9. 940 pazartesi günü saat 15 de Ankara J. Gn. komu· 
tanlık binasındaki jandarma satın alma komisyonunca kapalı z:arf eksilt· 
mesiyle satın alınacaktır. Evsaf ve şartname her gün komisyonda görüle
bileceği gibi parasız da aldırılır. 

2 - Her üç kalemin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi iki veya bir 
kaleminin de bir istekliye ihalesi caizdir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve ilk teminatlarım 
muhtevi kapalı zarf teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar k~ 
misyona vermeleri. (5133) 15138 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. ------- Hamamönünde lnönü mektebi kanısında -----------
• 

irfan ve dikiş yurdu Biçki - --: Talebe kaydına başlamıştır. Haftada bir gün ayrıca ücretsiz çi- :E 
: çek dersi de verilir. (34!i5) :E -~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr"' 

Yol yaptırılacak 
lstanbul Belediyesinden : 
Keşif bedeli İlk teminatı Keşif ve 

ıartname bed. 
29013,33 2176,00 1,45 Abide! Hürriyet - Klğrthane • FiıeJrhane 

yolu eıuh tamiratı. 
109407,00 6720,35 5,47 Halkalı • Nalbant Çeşme • Hadrmköy ilti· 

sak yolu inıaatı. 
Kesif bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarda yazılı inşaat ve tamirat itleri 

2490 numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin L fıkrasına tevfikan ayn ayn pazarlıkla 
yaptırılacaktır. 

Mukavele eksiltme, bayındırlık işleri genci, hususi ve fenni ıartnameleri proje ke
şif hulbasiyla buna mütefcrrlğ dihr evrak yukarda hizalannda gösterilen bedeller 
Uzerinden nafıa müdürlüğünden verilecektir. İhale 6/9 940 cuma güniı ıalat 14 de 
daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan naha 
müdlirliigüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesl
kalariyle ihale gUnü muayyen aaatte daimi encUmende bulunmaları. 

(7923/5127) (1S200) 

DAKTİLO KURSU 
___ , 

74 üncü devresini % 50 tenzilitla açtı. Bir ayda diploma verilir. 
Tahsil aranmaz. Belediye ıırası, Hanef Apt. No: 4. Tel: 3714 

(3442) 

Muhtelif fabrika alôtı satılacak 
Ankara Defterdarlığından : 
Lira K. Adet 

40 00 4 
11 00 11 
1 00 2 

40 00 5 

00 20 
1 50 

00 25 

60 00 
5 00 
2 00 

90 00 
12 00 
4 00 
4 00 
8 00 
3 00 
6 00 

5 00 
1 50 
60 00 

1 
1 

00 

1 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 

150 00 4 

5 00 
25 00 
4 00 
1 00 

529 75 

ı 

1 
1 
1 

57 

Fi 
10 00 
1 00 

00 50 
8 00 

00 50 
1 50 

60 00 
5 00 
2 00 

20 00 
4 00 
2 00 
4 00 
8 00 
l 50 
6 00 
5 00 

1 50 

5 
25 

4 
1 

Cinsi 
Büyük un eleği içinin dolaplariyle 
Tahta kaplık 
Serpin 
Yatar mazu (kasnakları ve demir dit
leri üzerinde) 
Yıkama dolabı 
Çırpırtma kolu 
Yıkama kaplıkları tmiktarı gayri mu
ayyen) heaahaaına toptan 
Toz eleği 
Çırpırtma sandığı ile beraber 
Taş kaldırma ağacı 

Saç su boruıu 
Mehlep eleği 
Elek dişlisi 
Eleği un çıkarması (çıplak) 
Torpin 
Taş kasnağı (saç) 
Taş (çakmak) 
Taı (kara) 
Un eleği dolabı 

Çini pankoıu çini topu ~ini yem!lll 
çini büyük ditliıi çini silindiri 
Çizgili pankosu 1 çizgili topu 2 p 
gili yem 
Yıkama sobası ve diılisi 
Tırı yol 
Taşın di§lisi mazu üzerinde 
Yıkama mazanı alt kısmı 
Yekfin 

Yukarıda cins ve miktarlariyle kıymeti muhammeneleri yazılı fabrika 
alat ve edevatı 23. 8. 940 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzayede
ye çıkarılmıştır. Talip olanların 11. 9. 940 çarşamba günü saat 15 de Tokat 
defterdarlığında müteşekkil satış komisyonuna müracaatları lüzumu ilin 
olunur. (5183) 15149 

~==========================================~ 

Yeni Sinema 
Dulo:'(ln ve akşam 

Saat 14.30 • 18.30 
seansları 

SON BESTE 
Saat: 16 30 ve 21 

seansında 
Seviştiğimiz Günler -

Cebeci Yenldoıtan 
linemuı 

3 Palavracılar polis 
Hafiyesi 

Türkçe aôzlU 

Halk Sineması 
Bu gece ııaat 21 de 

2 Film Birden 
ı. Havana Haydutları 
2. BUyUk Kasırga 

Saat: 14 30 • 16.30 
18.30 da 

1 - Kovboyun intikamı 
2 - Gece Kılavuzu 

Saat 12,15 de ucu2 
Matine 

Suiistimal Dlvuı 
Dantelle Darieux 

Sus SinemaSI 
Saat: 12 • 16 - 20 30 da 

Kaynanam Duymasın 

Saat: 14 - 18 de 
Batakhane Kızı 

HanıamönU Açık Hava 
linemaaı 

Hacı Resul 

Türkçe aözlU ~e mutJdll 
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