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1 Karada asker, havada pilot 
nöbet beklerken '\·atan emni
yettedir. Hava Kurumu'na 
yardım ediniz. 

Hava Kurumu'na aza olmak 
vatan hizmetinde bir şeref 
vazifesi almak demektir. 

er olanl~~ ı a erı e yardım 
Bir talimatname hazırlandı 

· a dımlar askere ah 
ol ... nlar tar f ında 
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Yardım yapacakların mali veya 
bedeni kudreti ·olması şar tır 

Hazarda ve seferde 45 günden fazla askere giden 
erlerin muhtaç ailelerine yardım için esasen kanun
larımızda mevcut hükümlerin tatbik suretini göste
ren bir t5.limatname ne§rolunmuştur. Bilindiği üzere 
gerek askerlik mükellefiyeti kanunumuz ve gerek 

köy kanunu vatan hizmetine çağrılanların arkada ka
lan muhtaç ailelerini milletin şefkatli yardımına terk
etmekte, böylece hiç kimsenin mağduriyetine sebebi
yet verilmemesi hususunu müeyyide altına almış bu-

(Sonu 2. inci sayfada)' 

Milli Şefimiz 

Afina büyük elcimizi 
kabul buyurdular 

lstanbul; 5. a.a. - Cumar
tesi günü vazifesi basma döne
cek olan Atina büyÜk elçimiz 
Enis Akaygen, evelki gün saat 
12 de veda ve tazimlerini arz· 
etmek üzere Reisicümhur ismet 
İnönü tarafından kabul huyu • 
rulmuştur. • 
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Eski ve yeni 
metodlar 

Falih Rtlkı ATAY 
Tuna boyunda bir mesele kapan· 

mı§tır: Tran.ııilvanyal Fakat diğer 
bir mesele açdmıttır: Transilvanya! 
Macar irredantizmi yerine rumen 
irredantizmi! 

1918 galipleri yüzde 48 i macar 
ve yüzde 43 Ü rumen olan bir top· 
rağı tamamen Romanya'ya verirken 
haksızlık ctmi§tir; bu haksızlık, Vi
yan 'dn, yüzde 43 ü rumen ve yüz
de 48 i macnr olan bir toprağın ta· 
mamen Macariıtan'a iade edilme.si 
ile, tamir edilmekten fazla cezalan· 
dırılmı§hr. Trinnon muahedesini iı· 
ter İstemez imza eden macar vatan
perverleri, bu diktayı, meıhur "Nem 
nem .ııcha ·hayır, hayır aalal'' çığb
ıiı ile knrşıladrlnr. Şimdi Transilvan
ya vatanperveri Mo.niu İse aynı fer
yadı nımcnceye tercüme ctmiıtir. 

Macarlarm 1919 ıstırabı gibi, Ro
manyalıların 1940 ıstırnbı da kısa 
veya uzun müddet gönüller içinde 
kalmağa mahklımdur. Fakat ne ça
re ki milliyet çağında yaııyoruz. 
Sosyalizmin, bütün eski müeue.ııc ve 
kıymetleri inkar ve tahrip eden en 
son ucu bile, nihayet, onun icapları
na boyun eğmek zaruretinde kal • 
mr!tır. 

Herkese birden huzur veren bir 
nizarn tesis etmek mümkün müdür? 
Şüphesiz hayır! Ancak bütün yeni 
nizarntar, huzursuzluk amillerini el
den geldiği kadar hnfifletmek, ya
ni zarno.nm geçer-kıymetlerine hür
met etmekle uzun bir sulhun te· 
minatı olan istikrara vücut verebi
lirler. 

Şuursuz .sürüler, geri cemaat ve 
k~biteler üzerinde devamlı hi.ki
~~Y.~tlcr kurulduğunu her tarafta 
g?l'liYoruz. Fakat olgunluk devrine 
~ıren rnillctlcrden en küçüklerinin 
d~hi istiklal ve yurt ihtiraslarını öl-
ul'llıek mi.imkün olmadığım, onlan 

~;cak collaborntion rızası içinde 
ı ~re etrnelt Jnzımgeldiğini de gör
fuYor değiliz. İngiliz imparatorlu • 

una tabi parçalar vardır ki hükü
m~tleri İngiltere hükümeti kadar 
~U!lıı.kildirlcr; öyle parçalar vardır 

1 
1 bu rnertebeyu çıkmıık üzeredir-
er; aıağı kademelerde ise 19 uncu 
asırdaki en çetin mô.nası ile .sömür· 

(Sonu 4 uncu sayfada) 

ANTONESKU 
ROMANYA 

DİKTATÖRÜ 

Krahn salahiyeti 
de ~ok azaldı 

Romanya'da kanii 
vakalar devam ediyor 
Bükreı. 6 a.a. - Royter : Bugün erken 

Kıral Karol tarafından imzalanan emirna
me ne, sabık harbiye nazın General An • 
tonescu, filen Romanya diktatörü oımuıı • 
tur. Memleket idaresinde bizzat kıralın 
sclA.hlyetleri dahl pek ziyade azaltılmıı 
buluİımaktadır. 

Kıral, ıaray mareıalının 
iıtilasını kabul etti 

Bükreı, 5 a.a.-(Roytcr) Evcllsi akpmkt 
hadisat üzerine kıral Karol, dün akıam -
sağ kolu • olan sarayı kırali mareıalı B. 
U adarinu'nun istifasını kabul etmiıtir. 

Kıralın ıellihiyetleri 
Bükreş, 5 a.a. - DNB. ajansı bildiriyor: 

Yeni baıvekil general Antoncscu, bu gece 
kıratın huzurunda yemin etmiştir. Bir ka
rarnamci kırali, ıubat 1938 kanunu esasisi 
ile mebusan ve ayin meclislerinin liğvla
rmı derpiı etmlıtir. İkinci bir kararname, 
ıeneral Antoneııcu'ya, romen devletini ida
re etmek üzere tam salahiyet vermekte
dir. Kıral kendisine §U salahiyetleri ayır • 
maktadır: 

Ordunun başkumandanıdır. Para bas
(Sonu J. uncu sayfada J 

I ngiliz btı§vekili Ç örç Ü 

Çör çil 
Umumi vaziyete . 

dair mühim 
beyanatla bulundu 

Orta şark'ta 

yakında ıiddelli 

muh rebeler olacak 
-----------------------------Londra, 6 a.a. - Roytrr bildiriyor : 

Avam Kamn.rası nazırlara mebuslar ta • 
(Sonu 4. uncu sayfada) 

Mağden ocaklarındaki felaketlerde kullanılan tahlisiye amelesi 
. Kozlu'da grızu faciası 

5 Amele öldü 38 
kişi de yaralandı 

Buraya gelen mahlmata göre salı 
günü saat 12 de Kozlu mağden mın
takasında türk kömür mağdenleri şir
ketinin bir ocağında grizu patlamış· 
tır. Ocağın o mıntakasında çalışan iş
çilerden 43 kişi infi15.ka maruz kalmış 
ve içlerinden 4 ü ölmüştür. Ekseri:ıi 
hafif olmak üzere 39 kişi yaralanmış
tır. Yaralılar derhal sağlık teşkilatı 
hastanesine yatmlmışlardır. İçlerin-

den biri de hastanede ölmüştür. Kaza· 
ya uğrayanların hemen hepı:i Devre· 
k'in köylerindendir. 

Zonguldak müddeiumumisi ile di· 
ğer alakalı memurlar ve havza kaza 
tahlisiye teşkilan mensupları infilakı 
müteakip derhal hadise mahalline git
miş yardım ve tahkikata başlamışlar
dır. 
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SiVAS 
KONGRESİNİN 

YILDÖNÜMÜ 
Sıvas, S a.a. - Sıvaa kongre

sinin Ebedi Şef Atatürk'ün ba§• 
kanlığrnda toplantıamm 21 inci 
yıldönümü olan 4 eylül günü, 
dün burada merasimle kutlan· 
mı§tır • 

Merasimde Sıvas Mebusu la
rnait Ugur, memleket hastanesi 
Baıhekimi Sırn Alıcı ve lise 
son smıf talcbeııinden Pakize 
Yener aöyledildcri nutuklarda, 
Sıvaı kongreııinin türk milleti
nin kurtuluıundaki büyük öne
mini tebarüz ettirmİ§ ve Ebedi 
Şef Atatürk'ün aziz hatırasını 
anmışlardır. Bundan &0nra, ba§
ta vali Akif Jyidoğan olmak Ü· 
zere kongrenin toplandığı lise 
binasma gidilerek tarihi aalon 
ziyaret edilmİ§tir. Dün bütün 
gün Sıva.ıs halkı aynı suretle bu 
tarihi .salonu ziyaret etmiştir. 

Bu tarihi gün ıercfine dün 
bütün Sıvas ba§tanba§a bay
raklarla süslendiği gibi gece de 
her taraf tenvir edilmişti. 

Ak§am askeri mahfclde ayrı
ca bir de balo verilmiıtir. 

"······································"' 

Acı bir kayıp 

Baıvekilimizin kız 

karde~i Bn. Vasfiye 

dün vefat elli 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Başveki

limiz doktor Refik Saydam'ın hemşi
resi Bayan Vasfiye tedavi edilmekte 
olduğu Zeynep Kamil hastanesinde 
bugün hayata gözlerini kapamıştır. 

Bayan Vasfiye 79 yaşında idi. Merhu· 
menin cenazesi yarın (bugiln) 10.30 
da kaldırılacak, Erenköyünde cenaze 
naınazı kılındıktan sonra Sahrayıce· 
dit'teki aile mezarlığına defnoluna· 
caktır. 

Bir müddettcnberi Yalova'da bu
lunmakta olan Başvekilimiz bu akşam 
Acar motöriyle tstanbula gelmiştir. 

ULUS·- Arka arkaya iki acıya uğ
rıyan muhterem Başvekilimizin derin 
acısına bütün samimiyetimizle iştirak 
ederiz. 

Maliye Vekili İslanbul'da 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Maliye 

Vekilimiz B. Fuat Ağrah bugün İz. 
mir'den şehrimize gelmiştir. 

lzmir Enternasyonal fual'ı, hergün binlerce türieti lzmır'e 
çekmektedir. Yukarıda Fuar'ın mimozala"t arasından güzel bir 
manzara"ını görüyorsunuz. Aşağıdaki resim fuar' dan bir 
başka manzarayı göstermektedir. 

Berlin'in gece manzarası 

5 inci defa olarak 

Berlin 
BOMBARDIMAN 

edildi 

BİRÇOK ASKERi 

HEDEFLERE TAM 

İSABETLER OLDU 
Londra, 5 a.a. - Hava nezaretinin istih· 

barat şubesinin bildirdiğine nazaran, Ber· 
lin dün akşam, dokuz gündenberi beıinci 
defa olarak havadan taarruza uğramr:ıtır. 
İngiliz bombardıman tayyareleri bir ,ok 

(Sonu 4. üacü sayfada) 

İngiliz - Amerikan itilaf ından 
sonra İngiltere'ye verilen 

Destroyerler 
---------~-------------
nerede dir? 

Almanlar bunu 
anlamağa ~alıııyorlar 

Va5ington, 5 a.a. - B. Ruzvelt'in kitlbl 
B. Earley ingilizlere verilecek destroyer
lerin hareketi hakkında dün gazeteciler ta
rafından sorulan bir tuale ııu cevabı ver • 
mistir: 

Almanlar dahi bunlarm ne zaman hare
ket edeceklerini, nerede olduldarını ve sair 
maHlmatı almak için çalışmaktadırlar. B. 
Ruzvelt, İngiliz • amerikan itilfifı h3kkın· 
da efkarı umumiyenin göstermie olduğu 
hissiyattan çok memnun olmuetur. Beyaz 
kcişke gelen yüzlerce telgraf meyanında 
itilafa muhalif olanların adedi bir düzino
yi bile bulmamıstır. 

lngiliz. amerikan anltJ§mcm 
''aklıaelimin galebesi" Jiye 

taosif ediliyor 
Trinidad, 5 a.a. - Antil adalarında ü .. 

lerin icara verilmesine mütedair İngiliz • 
amerikan itilafının haberi, halk ve matbu
atçı hararetle karıılanmıştır. 

"Trinidnd Guardian" gazetesi, şu müta
lcayı 7\irütmektedir: 

Amerikan bava ve deniz kuvetlcrinin, bu 
ingiliz müstemlekesi ahalisi tarafınd,an bü· 
yük bir •mımiyetle karıılanacaklaqna hiç 
şüphe yoktur. 

MczkOr gazete, itilafı "aklıselimin bir 
galebesi" olarak tavsif ettikten sonra ya. 
zılarına şeyle nihayet vcrmistir: 

İtillfm adalarımızın hakimiyetini ihlll 
etmemesi, bilhassa sayanı memnuniyettir. 
Zira bu ada:ar, bütun Britanya'dan ayrıl· 
maga hı,bir zaman razı olamazlar. 

Amerika bahriye müsteşarı an
lQ.fma hakkında ne· diyor? 

Salt Lake • City ··uıah", s a.a. - Rcu
tcr bildiriyor: Bahrıye müst~arı Knox, 
gazetecilere ıu beyanatta bulunmuıtur: 

Büyük Britanya tarafından birleşık A· 
merika'ya icara verilmı:ıı olan deniz ve ha· 
va üslerinin yerlerini hazırlamak üzere 
derhal 25 milyon dolar sarfedilecektır. Bu 
itilfi.f çok ı:ürultUyc scbebıyet verecektir. 
Geçen muharebe\f e mecburi askeri mukel
lefiyet için oldu&u gibi buyuk bır muha
lefet oluyormuş ıtibi gorunecektir Fakat 
kongre efklirı umumiyenln hangi tarafla 

(Sorıu 4. urıcu u.ylada) 
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iNSAN Ye KÜL TÜR 

Hülôsa edersel< 
Burhan BELCE 

Romanya'da, Gigurtu'yu iktidar 1 Dalton, %aferi müteakip her franıa 
mevkiine getirmit olan Demir Muha- aileeine bir libre kahve dafıtılacafını 
fu:lar, Viyana kararlarına. kartı cet· ,MSyledi. Bu, ablukanın blr müenidm 
diler. Bu auretle, adeta köylü lideri 1ibi idi. 
Maniu'nun yanında yer almıt oldular. Şu var ki, evelsi gUnkU nutkunda. 
Bu haHn bir acayip tarafı vardı. Fa· Hitler de kahveden bahsetti. Ve "na
kat bugün, yoktur. Çünkü Maniu her ııl olur da, bir millet, bir kere daha 
nedense ıeri çafrılmıt ve Kırat Ka· bütün bir kıtayı aç blrakabillr? Na11l 
rol hilldlmdarlık haklarından birçofu· olur da, bütUn bir kıtada ya9ıyan ln
nu yeni Bqvekil general Antoneaku· unlar, lngiltere lıtene kahve lçebi
ya devretmittir. Bu ut iae, Demir lirler, iıtemesae lçemesler? Bis ~ite 
Muhafısların bir diler müme11llidir. bir nihayet. nreceli•" dedi. 
Netekim. Viyana kararlarını tatbik e- Bu da aynı ablukanın bir diler ml
decefini taylemek, kendinin ilk itini eyyideai idi. 
teıkil etmittlr. Fakat aynı nutkunda, Hltler, lncil-

Acaba. Viyana kararlarına karıı. tere'yi elden kaçırdıltnı " lncilis a· 
Romanya'da iki ayn muhalefet mi dalarının imtlyulı bir aevkutcen hu
vardı? Biri, llaniu tarafından idare huıuılyetine malik oldutunu itiraf 
edilmek suretiyle aamimt'ıi, diferi de etti. Acaba adaların ifPli pltaı, ıele
Demir lluhafısların ittirlkiyle, ter· cek marta mı kaldı? 
tipli'ıi? ••• 

Netice çflnlril, bir hayli priptir: Vicby bflkümeti, nesdlndeld Pele
a) Manlu, ıeri d6nm0Jtflr, b) Demir menk elçiliti memurlanna ,...port· 
Muhafıslar, keneli adamları Giprtu'- larını nrdi. Acaba niçln1 
yu memleketin parçalanmHını kabul İnclltere ile mflnuebetlerinl keter
etti finden dolayı devirerek gene ken- ken, bunun herhan&I bir de.Jetin em· 
di ıdamlan Antonesku',U, Glgurtu'- rlyle delil de ııd franau donanma
nun teallhltlerinl yerine ıetinin dl· ıııtın Oran'da minu bldılt tecavtis 
ye iktitlar mnldlne getirmitlerdir. dolayııiyle yaptl4ıltaı ileri llnnflt-

•.. tU. . 
tnriltere ile Amerika aruındaki Acaba. Felemenk Ue c.lan mtlnue

.. deniz tlalıri mukabilinde 50 destro- betlerin kesllm4!9l için de. elde buna 
yer" anı..- bllbuu iki bflyU1r benser bir ts.a. yok mudur? 
Ansıo - eaboa dnletlnln mtınuebet- · • • • 
leri bakumadan mtıhlmdlr. · lmçre lberlnden tayyareler uçuyor. 

Bu anlqmaya fire Amerika. ineli- Ve lmsre baaa lllılnl olamıyor. Ne
tere'ye llarbl ban!DI• baasunda dea1 Acabıl bu fena niyetli memleke
yardım edecelial namen Ula etmlt- tin de auçlu aandalja11na oturtulmuı 
tir. yakın mıdır? Efer öyJe ise, o sandal· 
Aynı anlqmaya fire, Cenup Ame- k • 

rikaunda., llri dnletin artık bir nüfus yaya oturaca " oradan kalkıp .. ye-
ft menfaat çarpıJmUı delil ltbirlili nl nisam" ın sarif, tekerlekleri lhtik-
" rol taksimi mevcuttur. li" bir kol hareketi ile dahi metale-

• • • alır katnnım arahaatna hlaecektir: 
!nıtltere'nlıi ıkonomfk harp nuın •falta sıkıp ı...,. almak isin f 

Hava Kurumu lıamplannJa 

• 

iki ayda_ 34.611 
UÇUŞ yapddi • 

Yurdun her tarafında Türk Hava 
Kurumuna yardım devam ediyor 

lleirMpleria ,.. tatUi d..neinde -çaht
mata b11lryan Hava kurumu kamplarında 
il llaetol aJıİamma bdU' Hd a7 lç'ııde 
14.eıı açuı 7apılmı1tır. Bu uçuılırdın 
12.111 i :Stim"9at mot6rlii tanın kam
pma n 22.411 i İnlSnli pllaöTcült\k kampı
• aittir. 
Aldıiıam telprftarda A)'dmm Koçarlı 

u.hbeal mlidiirii Oamaıı Artım ile tüccar
dan Dvmuı Ali Bircan, Çiftçi MuTat Ci
MltolJu, Ali P~rcfothı, la1"1ncu Hu1-
tafa Çetin n maranaoı Davut, 
Trabıonda Par~acı Remzi Tutberk, 
İataıilnllda lami lanaca Te Oaman İn

ee Te iti e.lemne )'ilrilderini Ha,,. kuru
anına terke1lemi1lerdir. 

.10 atutoa aafw bayramı ile ba11ı1uı 
tVnreciJilr ,Jl&ftaa mfllluebetl7ı. de 
aıemlelretimiıln hemen bet' yerinde birçok 
fttandatlar Hna lı:arwmana ı.Uı bir eu-

.,, •....................................• "' 
• • i Çoeutu konunak KARADA. i 

Ntte :rardrmda buhannnttlanhr. h ..._., 
Trabıon tilccaclan ltU ıtaıfilr eMatJanm 
Haft n,_ teMma .,wtld.t llM 
blttla Trohoa laaJlm aftum ..._ mld
detiace ~--.-... MkU .. 
ııtalumda .,_ alt ,.n.n ............. . 
Tnı.o. ~AH ... y..,.. 

da ... Ura ......... ... • .. . 

G•• 1M1 Wta •eellllbtı A±._ .... 
hrwdt1irw=cm1r Hmited tlrlletl 
SOi, 'hllaff)'9Ci ....... Glqla -· ı ..... 
btıl ......ı aa111M lM Un te1Mrn ..... 
lerdir ••• .......,. ...... ...., ...... 
aJtm ......... ...,,... ............ . 

O..Allbn~ ..... ...... 
Ahmet lan Hatice Gstel • .._ llrl Mil 
Un· kı)'metfede iM " Ut Mrl!lrtt 141 Un 
ttbernda 1Ma1..u lllNtbte ,..... '* 
hami)'ll ... "" ...... 

Mesut bir dolum 

Yapraklar dökülürken 

40.000lira 
cebinize dökülebilir 
Sonbahar •eldi. Y apralr
lar dökülmeye baılıyor. "/ 
Eyliiltle de yapra.Rlar Jö
lıülecelıtir. Falıat liralar 
ltalimle • • • O pn bir pi
yango bileti ile ba yap. 
ralrlmdan 40.000 tanesini 
lıasanabilirsinis. Sonba • 
ltann rengi ıarıJır, der -
ler. Faltat piyango Ue ba 
eonbaltann rengi al.tın 
~ olebilir. Dilıltat e
Jin Jalaal bir bUet alın. 
ı lira/ılı bir biletle 40.000 
lira, 1 liralılt bir bUetle 
20.000 lira hmnmanıs 
ilttimal JalaUintleJir. 

Asker olınlır1n 

ıllelerlne yardım 
<••fi 1. leeı •aylada) 

lunmaktadır. Veklller Heyetinin blr 
kararnamesiyle merlyete konulan ye
ni tllimatname bu yardımın teklini ve 
tatbik ıuretini söıteren bUkUmlerl 
lbtm etmektedir. 

Ye1Puncı maltt~ alıer ali.Zeri 
Yeni tllimatnameye g8re bir aile

nin bu suretle yardım sörebllmeal lçin 
o aile efradından birinin buuda ve 
seferde 45 günden ziyade milddetle 
aakere alınması, bu aakerln arkada kıs 
veya erkek kardet. çocuk veya anı 
baba veya aevce ıibi yakınlarını bı
ralc:mıt olması, bu ailenin geçimini o 
umana kadar askere gidenin temin 
etmit bulunması ve batka yerlerden 
plirlerl veya ıervetlerl bulun1'1amaaı 
lbımdır. Bu prtları hals olmfyanlar 
yardımdan iıtifade edemiyeceklerdir. 
Yardım. yulc:ardaki prtları haiz o· 

lanlar, evell aıkere alındılı gUnden 
terhiıi' gününe kadar devam edecek
tir. !sinleri nya firar halinde yardım 
ketlleeektlr. Ailelere yapılacak yar
dıtn, yiyecek ersalr, oh{racak bina te• 
darikinden Yeya bunları temine me
tlar olacak para tevsllnden, köylerde 
tarlalarını, bal ve bahçelerini imece 
lle rirllp ekmek .. harmanlarını kal
dırmaktan" ibaret olacaktır. 

Y arJım yapacak olarJar 
Yardıma llyık olan aaker ıltelerlne, 

bunların bulundukları ıehlr, kaaaba 
Ye kay halkından aıkere alınmamıt ~ 
lanlar tarafından yardım yapılacaktır. 
Bunlardan da aakere rfdenler oluna 
aıkere çafrıldıklarından itibaren bu 
yırdım vaılf ealnden f&haan hariç tu
tulacaklardır. 
Yardımı yapacak olanların hail ve 

bedeni kudreti olmaıı prt kotulmuı· 
tur. Bedeni kudreti olmayıp da malt 
kudreti mUaalt bulunanlar veya ya!
nıs bedenen çalıtabilecek vaziyette 
olanlar da bu yardımı yapmakla mu. 
lrellef tutulmuılardır. Bu yardımları 
ıef erde belediye " huıuıt muhaıebe
ler de malt kudretine göre bütçeleri· 
ne koyacakları tıhılutla f ıtirlk 'ede• 
ceklerdir. Bu iki daire bu ufurda aar
folunmak Usere yeaar erbabı ile hUlant 
phıf yeti hala mUe11eaelerin yapacak
ları yardımı da kabul edeceklerdir. 

Dıı llcıret ------
Kliring hesapları 

bakiyesi 
Türkiye Cümhurlyet Merkez Baııkuın • 

dan alınan hesap hUlualanna ıöre 29. 1. 
1940 tarihindeki kllrlns hesapları bakiye -
leri 

CETVEL: - 1 -
TUrklye CUmhurlyet Merkez Banlramn • 

dakl kllrlns heaplan bor;lu bakiyeleri : 
Memleket Kikt&r T.L. 
Almanya 
A. heaaplarınd&kl 
borcumwı 
Almanya 
B. heaabındald 
alacatımız 
Belçika 
Eıtonya 
Finlandiya 
Holla.nd& 
İspanya 
İaveg 
D. he•bınd&Jd 
borcumu T. L. 
bveg 
A. henbtndald 
alacatımız T. L. 
İsviçre 
Lehlııt&D 
Letonya 
Norveç 
e.s.c.t. 
Yugoslavya 
Yunantıtu 

CJCTVllL ı - t -

1U83.800 

2.71UOO 115.719.700 
&152.600 

2.8T5.SOO 

120.•00 

88.700 
25HOO 
•02.eoo 
279.800 

2.2!15.400 
105.200 
419.400 
1151.400 
215.700 

21.000 
170.000 

93.800 

Muhtelit memleketlerin merkes buıkala
nnda tutulan kllrlng hesaplarındaki 

alacaklarımız 
Memleket 
Bulgllril!t&D 
Çekoslovakya 
İtalya A 
he!!abındald 
alacağımız 

T.L. 1118.200 
B. hesabındaki 
alaca&ımı& 

T.L. 1.361.900 
Lltvanya 
Macarlıta.n 
Romanya: 
Alaeatımı• : 

(371 huswıt 
hesap 
T .L. 
Petrol 
h .. &bl 

68.TOO 

T.L. 1.nuoo 
Muvakkat 
heabı 
T.L. 

Romanya 
borcumu 

ıuoo 

sa huw.t ıı..., 
T.L. 'ouoo 

Yeııt hesap 
T.L. 2TT.800 

Miktar T.L. 
100 

97.700 

ı.aouoo 

1.~0.100 
38.600 
88.100 

EIJd turtam 
T.ı.. . 2.100 aaa.soo e1a.eoo 

Not: Rumen ldir1ngtne avam olarak tthal 
edlıtp henlla rumen mallan memlekeUmt
• strmeyu T.L. 82t.58Ufl 

Hangi mallara 
TOrk malı 

dımaısı konacak 1 
Ankara; 5. LL - lktiuı Veklletln. 

den bildlrllmiıtir : 
Türkiye'de im41 olunan, yilzde 2" 

den fazla yün lhtı"\'I eden bilumum 
kumatlara, mamQl ve yarı mam<kl de · 
rilere, yiln ve pamuk ipllkleMıe "TUrk 
malı ., kelimeleri ile fabrika veya 'ma· 
llthane lılmlerlnin konulmuı hakkın
daki 2/13839 .ayılı icra VeklUeri Hey. 
eti kararı 8. eylUl 1!>40 tarihinden iti· 
haren mevkii meriyetr girmektedir. 

Bu tarihten itibaren fabrika ve ima 
llthaneler kararnamede göıterilen te· 
kildı; mallarını " Til:-k malı •• kelime· 
lerlyle flrmaumnı yumaya mecbur -
durlar. 

Keyfiyet allkadarların fttlllına ırs· 
olunur. · 

Y arJım ı>antalan f çln kendi memur lan aruında birer 
Aıker all~lerine yapılacü yardım- yardım bClrotu tefkil edebi1ecekterdlr. 

tar ıehir ve kasabalarda ~tediye veya Fakat bunlar için ayn muraf w tqkl. 
belediye ıubelerf, klSylerde de köy !at yapılmıyacaktır. 

! DENiZDE - HAV ~A yurt i 
! müdafaumı .atlamaktır 1 i • ç • : ocak ~!irıe,,.e Kurumu : 
• • 
~ ••.....•...........•.................• ~ 

aamrtık mullaf ....... llemataalılt MI muhtar ve ihtiyar m~clisl~ri vasıtaıly- En bUyUk mUlldye lmlrlert mıntalr:ı· 
tabibi'" elldl79 ~ l)r. ~ le yapılacaktır. Şehir ve kasabalarda lan dahlllnde bu yaıdım ltlerlnl gerek 
.\W KOl')'Ü'm dlll ...... 1111' ll1ıelı ettu belediye nya belediye ıubeleri bu yar dolrudan dofruya ve ıerek bllvaııta 
~ r.:::.: ~ KOl7Ü llea • dım itini kendi balgeleri dahflfnde bir temin, takip " mörakaM vaaifesf yle 
=ık " mun &mDrte: Cı':. ft ...,. kili olarak nfiltalea ve tanzim etmek mWıellef tutulmutl•rdır. 

Hava yasak bölgeleri 

Yabancı şirket tayyareleri 
nerelerden uçamıyacaklar ? 

Trakya mıntakasında yabancıların 

edecekleri hava yolu da tesbit 
tôkip 

edildi 
Trakya, Çanakkale ve İzm.Jtteld hava 

yıuıak bölgeleri gentıletllmiı. Genel Kur -
may BB.§kenhğınca te!!blt edilen yeni hu • 
dutlar, Vekiller Heyetıııin aon bir kararna
meıılyle IHl.n olunmuııtur. 

Kararnameye merbut krokilere göre yeni 
hudutlar ıöyle teııblt olunmuttur : 

Trakya mıntcıhatı : 
Şarken: glmalde Karadeniz aahlllnde bu -

ıunan bulgar hududunun bql&dıtı Ayuta
fano. mevkllnln OD bet kilometre ıarkın • 
dan Karadenizdekl Trakya ve Anadolu 88· 
hlllerlnl takiben Kızılcaya ve buradan Po
lonez köyU (dııhll), Vanlköy (dahil), Be • 
bek (dahil). çamurluhıuı (dahli}, KllçUk • 
çekmece (dahil ). 

Cenuben: KUçUkçekmeceden itibaren, 
Trakyanın Marmı'..ra sahillerinin 15 kilo -
metre cenubundan Llm•nburnu Eresıı (da· 
hll), Murath (dahil), ömer~y (dahli), BU
yUkdoğanca (dahil), Ede (debil), 

Gıtrhen: TUrk - Yunan ve Türk • Bulgar 
hudutları 

Şlmtlen : TUrk • bulıar hududu. 

Çanaklıale mınlaha•ı : 
(!arkan: Barbarca (dahil}, Fener Adam 

(dahil). 
Cenuben: Bandırma {dahli), Körpeağaç 

(dahil}, Elmalı (dahil), Killııealanı (dahil) 
Çalı köy (ahll), Pqaköy (dahil) 

Garben: Baba Burnunun 10 Km. garbi -
Bozca.adanın 10 Km. garbi • İmroz ad&lı -
nın 10 Km. garbi • Sultanlçe (dahil) 

Şlmalen: Yapıldak {dahil), Teke (dahil), 
Alaybey (dahil), Barbaros (dahil). 

l zmit mıntaka•ı : 
Şarkan : Kaymaa (dahil), Sapanca (dahil) 
Cenuben: Sapanca {dahil}, Meerurlye (da 

hll ), bnlk (dahil), Gemlik (dahil), Ka -
paklının 10 Km. cenubu. 

GarbPn: BozburunUD 10 Km. garbi - Kar
tal (dahlll, Pııeaköy (dahU). 

Şimalen: Paşaköy {dahil), Mudarlı {da· 
hll), Kaymu (dahil), 

T ayymelerin takip edecekleri 
yol 

Muhtelif istikametlerden memleketimize 
gelecek veya memleketimizden harice çı • 
kacak ıırket veya husuat mUsa&dell ya.ban· 
cı tayyarelerin takip edecekleri yolla, uçuı 
ııartıan da a,,atıdakl eıaılar dahilinde tes· 
pit edilmiştir : 

J' ..................................... "' . 
• • . 
• • . 
• . 
• • 
~ 

NÜFUSUN ARTIMI 
ANCAK DOOANLARI 
YAŞATMAKLA OLUR! 

Bakıma muhtaç dolan çocuk-
lvm aaibima erişebilmek 
için yılda bir lira vererek O. 
YE olmanızı Çocuk Esirgeme 
Kurumu saygıyla diler. 

• • • • . 
• • • • • • • . 

"'· .................................. ,,,,. 
Etfbank'ın lstanbul' da 

kömür leYıli ııı 
İstanbul,' 5 (Telefonla) - Eti Bank 

lstanbul'da kömUr tevzii tetkilatını 
ikmal etmittir. Şehirde 4 ana 19 tlti 
depo vardır. Fiyat ana ve tAU depo· 
tarda yerinde teslim 21 lira. Beyoğ
lunda eve teslim 22.30, İıtanbul, Ana
dolu ve Adalarda da rene eve teslim 
22.80 kuruıtur. • 

. ----
Kök boya 

Ankara, S a.a. - Ticaret Vekatetin
den tebliğ edilmittir: 

2/ 13477 ıayılı kararnamenin ıureti 
tatblkına miltedalr tllimatname ıh
klmı mucibince gUmrilk t!rife pozis· 
yonunun 272 C numaraaında bulunan 
kl:Sk boyanın "halen liaanı verilme
mekte olan maddeler Uıteainden .. çı
karılarak "ihracı liıanu tlbi madde
ler liıteal .. ne ithal edildiği bildirilir. 

Şimal ve ıarkt&n, yani Karadeniz blSl • 
geslnden gellp ~recek tayyareler tUrk • 
bulgar hududunun Karadeniz sahilinde bl.f
ladığı Ayıuıtatonos mevkHnden Trakyanın 
oark hava yasak bölgesi hududUDu takiben 
Şile • Dudullu - Kadık6y - Yeıllköy yolun
dan uçacaklardır. 

Garpten yani Ege denizi veya YunanJ11 • 
tandan Türklyeye gelecek veya Türkiye -
den bu latıkametıere gidecek tayyareler 
Enez - K<'ııan ·Malkara - Tekirdağ ve bu· 
rada.n Yetllköyden geçen 28 derece, 48 da
kika, 08 aanlye tul datre1lııin Yeellköy 
!!ahlllndcn fdbaren cenuba doğru 24 kilo • 
metresi Uzerlndekl nokta ile Tekirdağ· Ye· 
fllköy yolunu takip edeceklerdir. 
Şark veya garpten gelerek Anadolunun 

her hangi bir tarafına glcl ek veya tran -
slt olar!4k Ulkemlz içlerine girecek hususi 
mUsaadell yabancı tayyareler de Yeıllk6y • 
Dudullu • Şile - Kandıra • Adapazarı - An· 
kara • K~ .. eri • Diyarbakır veya Adapaza
rı - Esklııehlr • Konya - Karaman - Silifke 
- Adana • Dörtyol - hattını takip edecek
lerdir. 

Husus! mtıaa&de veya mukavelelerle ta -
kJp edilen ıartıara flAve olarak Şlle • Ka
dıköy ve Enez - Tekirdağ arasındaki uçut
ların lrtlfalo.n deniz seviyesine na.zaraD 
1000 metreYI katıyen tecavUz etmeyecek, 
garpte İzmir, l&l'kta Karı - Erzurum hava 
yasak bölgeleri eski ıeklllerlnl muhafaza 
edecektir. 

Yabancılar lıangi yollardan 
geçecekler ? 

Gene Vekiller Heyetinin yeni bir karalle 
nanıtılyle ıımalen Karadenlzden ttlbare11 
MerlÇe kadar bulgar hududu, Merlçten E
dirne hizasına kadar yunan hududu, cenu -
ben Kar&denl• kıyısından İğne adanın 2 
kilometre cenubu, Demlrköyiln 2 kilomet
re cenubu, Kurudere (dahli), tlskUp (ha -
rtç), Bayramderesi (dahil), 234 dahil, Ka • 
vaklı ıstMyonu (dahil), İnece (dahil ı, Pa.
ıa) cd (dahil), K1%ılca mUııelltm (hariç), 
SöğUUUdere (hariç), Ulupqa (dahil). ile, 
kıı.rarnameye ekil krokide ISsterilen yerler 
ikinci memnw mıntaka olarak te1blt ve 
UAn edilmiştir. 

Bu ııahanın Trakyadakl ara.zl kıımı U • 
zerinden yalnız Avrupa.ya giden tren yo\11 
ve Edirne aıı!alt yolundan ecnebilerin tr&De 
ait olarak geçmeleri ve bu yolların harici• 
ne çıkanlmamalan, asfalt Userlnden tr&De 
alt olarak otomobUle Avrupaya seçecel& 
yabancıların da ihtiyaçlarım temtn için E
dlrnede ancak bir gece kal&bllmelerl tea • 
blt edilnılıtlr. 

SPOR 

Halkevi yüzme 
teşvik müsabakalan 

Su ıporlan federasyonu tarafındm 
tanzim oluna!\ faaliyet programına ı«S. 
re, 8 eylül pazar günü Halkevl ytlzme 

1 
teıvik mUsabilkası ile Ankara bölge • 
sinde mevsimin son mUaabakaaı yapı 
lacaktır. Bu müsabakalarda derece ala. 
caklara Halkevi tarafından birer ma • 
dalya ve en çok puv1n almak ıuretlyle 
birinciliği kazanacak takıma da bfr ku· 
pa hediye edilecektir. Bu mUsabakaln
rın neticesine göre İzmir'de yapılacak 
Fuar ylizme milsabakalarına gidecek 
bölge yUzme takımı s~ilecektir. 

MUsabakalara saat ıs de batlana • 
caktır. 

Hakemler : Karar h!kemi ; ıu ıpor. 
ları ajanı. 
Diğer hakemler : Servet Zengin, Şa 

kir GUrıoy. Mitat Gültekin, Şerif Tıa
luy. 

Dün Hamamönünde 
bir kaza oldu 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Müsabaka programı : 1 · 100 metre 
serbest. 2- lOO metre sırtiistii. 3- 200 
metre kurba~ala, 4. 1500 metre ser • 
best, 5- Tilrlt bayrak yarış• ( 100 ıırt• 
ilstU, 200 kurbağalama, 100 serbeıt ) 
6- Atlamalar: A) Tramplen, B) Kule 
atlamalar. ( Atlamalar, federasyon ya. 
me teıvik müsbakalarında yapılan at
lamaların aynıdır. ) 

Dtln akfam aut 17 İıralarında Ha
maınlSnünde bir çocufun afır ıurette 
yaralallmfliyle neticelenen bir oto
mobil kazası olmuıtur. Nümune bas
taneaine lft bir huta ırabaıı Hamam
önUnden ıeçerken dört bet Yltların
da bir çocuğa çarpmıı f.e ~ocufu blr
Iras metre ıilrüklemlıtlr. Vücudunun 
muhtelif yerlerinden alırea yaralanan 
~ocuk kuaya ıebebiyet veren otomo
bille derflal Nilmune Haatınealne 
nıldolunmuıtur. Müddeiumumilikçe 
tahkikata el konmuıtur. 

• 

Dikili' de yeni köyler 
İnnlr; 5. a.a. - Dikili zelzelealnde 

harap olan Dikili kuaaının Kabalrum 
klSytl ile Berpma'nın Ovacık köyU Y• 
kında yeni yerlerinde inp edilecektir. 
Aktepe n lnk13•a mevkfinde inp edf 
lecek olan bu yeni k!Syterln lnpatırı 
nesaret edecek olan Kısılay heyeti 
dün akfUD Dlkili'yt &itmittir. ...... 

Bir imla meselesi 
E ti Bank Şark Kromlırı iflet-

mH/ mubahrıt pli B. Nı· 
catl Onur•dın bir mılrtup ıldım. Ba 
okrıru\ı ln6nl hlimeıl11ia ••• 
matemmim elci ı•lincı lnlnttM mi, 
yoksa J n.Sniiyı mi denilme•i dolru 
olacağını aoruyor. "Yıniı/ar" dı bir 
defa çıkan 6a ltıllnNttln yasılııı 
hıkkında bu okurumla ırkadafları 
bir mOnıkaıı yapmıılır vı nibayıt 
benim bıkımlilimı hf nırmıf• .ta
rar vırmlflırdfr. 

lndna bir IHI iıim dılil dı bir 
terkip elduğu ııaman, muhakkak ki, 
in inana denNml• va •7lın 7H
mamız lbımgelir. retıt a •• , bir 
isim o/aneı • nmaıt lnlnl,e tliyı
cek ve yHacaf ıs. O uman tırkip 
delil. tek h/im.dlr\ tıpla •Nıe•tl
ye", .. Necatiyr tfemfmis "' 7asma· 
mı• icabettlll 1161. 

De•troyer I 

Birlıi arkadqına Nnlrı: 
- A .. rl_..,. l,,.uw.',. IO 

IANl~lllL~R 
-------==--~-- -==-- -_...__-... ~-----------==-=----~---- -------::..:::::::- - - -- ---~-----

dntro71r vermııl tlolıyınylı bıtı· 
11mı ıeldi: h•am, dııtroyer ne tle
tıNlrtir! 

- Tahrip edici demektir. , 
Bunlır A vrupı'yı 1eli19rlır. 

raht sıval/ı Avrupa'nın tahrip .. 
tliltıNmlf tıralı, bilıMm ki, aldı 
mı! • 

Şif manlılı • zay1'1ılt f · 

Siyul bidi11lerlı Jlilı moda vı 
ıaı bakımından a/ikailar olduklırı 
ınlıııian iki ıılt hınım konuıuyor
lanlı: 

- Sın ı•n• sa71/lılt moclasındın 
ayrılma/ 

- Neden blJylı ılJy/Qyorsun! 
- Ayol, A vrupa'nın en ıık mım-

lelt.ıi rrınaa ile Bılkanlırın ın ıık 
11Mmleketi olın Romanya, bak, ı/

.. ,, doktorlarının tnslyeıiylı Ol 

hdu sqıllıdılul 

' ' 

Aılı ve zehir I 

Eıkidenberi Hvglliıinden yils 
bulamıyan lııklu, .. bıyat baaı se

bir oldu!', diye ~ıslanır, 

Baiıa aehrettt llaptın tadım 

diye ıiir ılJ7lırlır. l'dıt mımur 
ciJm/ede de, manzum mıırağda da. 
- Nurullah Atı(ın aon mdılılırin· 
den ıonra, hoı, hangisi nHım, han
ıiıi neıir f<!fıtdık ya./ - giJrdillilnüz 
"zehir" kelimesi mecazidir. 

DiJnlrQ poıtı Ilı ı•lın l.tanbul 
fHtte/erinden biriıi. orıda bir ıenç 
kısın bılrtıfı lııltını pruban ı,inı 
ıastııı atard ıırçelrten sebirledi
llnl 7ısı1orda. 

Demet ki samıne ıfkı meeıs / ı
/u tıaımıloı. 

Topraluıltı • yeraltı ! 

Berlin'ln ıngili• tıyyıreleri tırı
lındın bombalındığını bildiren bır 
a/ını tılıralı orıddl • toprıkıltı 
treni ., nden de bahsediyordu. 

Asabi bir dostumuz : 
- Ttlpralc:ıltı da ne demek J diye 

hiddetlendi, ona ben ker.dimi bildim 
bileli ,. yeraltı ,. denilir. Ayni mü · 
tercimler, geçenlerde bizim o canım 
" yıldönüm•l •• kelimesini de " devir 
senesi ., gibi a.cıyip bir terkibe çe -
virmiılerdi. 

Bir başkası siJze ~tıldı : 
- Eğer inğiliz bombaları Berlin 

tilnel/erini yıkmala muvaffak o/sa. 
!ardı, o zaman trenler gerçekten 
" toprakatlı treni ,, olurlardı, d,di. 

Bu " toprakaltı '', " y,raltı ., ter • 
kipleri bsna Edebiyatı Cedlde dev
rinin meşhur bir münakaıaıını hatır-

. /attı. O zaman da bir muharrir" tah
tezsemin,, kelimeıini kullanmıı. bir 
b111kısı bunu " tahtercrz .. diye dü
zeltmiıti de bir miJnakllıa açılmııtı. 
Haydi, bis münakap ~ılarmıya.lım / 

T. t. 

Güreşçiler Fuar'da 
lzmir; 5. a.a. - Fuar serbest g{l~ 

müsabakalarına iştirak edecek olan İs
tanbul bölgesi temaili güreı takımı 
dün akıam şehrimiz.: gelmittir. Arala
rında mühim müsabakalar kazanımı 
güreıçilerimiz bulunan İstanbul takt • 
mını, iıtasyonda İ7.m;rli gilreıçiler ve 
idareciler karşılamışlardır. 

Milia'ta tütünlerin denklenmeaf 
Muğla: s: a.a. - Milb'ta tütünlerin 

denklenmeai işine başıanılmııttr. MI -
lb tütünleri nefaseti itibariyle çok 
iyidir ve hiçbir hastalık görmemiştir. 

Artvin'de eğitmen kursu 
Artvin; S. a.a. - 1 eylüide başlı yan 

ve 15 eylüle kadar devam edecek ohm 
bölge eğitmenlerine mahsus kurslardı 
çahımatara devam edilmektedir. Bu 
kunlarda önü~zdeki ders yılına ait 
kılavuzlar üzerinde miıştcrek tetkik • 
ter yapılmakta ve eğitmenli okullan 
ait itler teabit olunırıaktadır. 
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Führer'in hiddeti 
Alman devlet reiai Hitler, kıı yar

dımının açılmaaı münasebetiyle 
Sport P alaa aalonunda bir nutuk 
ıöylemiıtir. Hiller, bu nutkunda, lıı
giltere'ye kartı kullandıiı lisanın 
tiddetinden ıimdiye kadar kendai 
tarafından teaiı edilip de muhafaza 
edilmekte olan rekoru lr:ırmııtır. 
"Yalancı, korsan devlet", "adi ve 
kundakçılar rejimi" Führer tara
fından İngiltere hakkında kullanı
lan tabirlerin bazılarıdır. Halbuki 

Hitler'in meıhur Mein Kamp na
nımdaki eserini okuyanlar ve harp 
çıkıncıya kadar ıöylediği nutaklan 
dinliyenler, inıiliz milleti ve İngiliz 
imparatorluju hakkmda derin bir 
hürmet ve takdir hissi duyduiunu 
biliyorlar. Hitler, beyaz ırklar ara· 
ımdıı yalnız İngiliz milletinin cer
lnen ırkma müıavi ve hattl belki de 
on.dan üıtün olduğunu yazmııtır. 
Harbin arif eıinde aöyledili uzun 
nutukt~ İn~il.iz imparatorluiunun 
nıedenıyet ıçın lüzumlu bir unsur 
0~~uiunu ~ildirmitti. Şu halde bir 
~un medenıyetin en lüzumlu unsu
ru ~lan. bir devletin, erteıi sün me
denıyetın J'Üz karası aayılmaıı için 
rtada mühim bir ıebep olmalıdır. 
fte Führer'i hiddetlendiren sebep 

de hudur. Bu sebebin ne olduiunu 

h
•?1•;'2'ak İçin bugünkü vaziyete ıat

ı hır nazarla bakmak kafidir. 

Nazi Al manyası, bir ıiyaai pro
IT~~ çizmiş ve bu programın tatbi· 
kı ı_ç~n leteb~üae A'iriımittir. Alman 
Polıtıkacdan bu programm tatbika· 
tında engel olacak unau.rlan birer 
~irer devirmiılerdir. Auaterliz ve 

ena muharebelerinden aonra Avru
P.a ~~p~İy.on'un ayaklan altma ıe· 
rtldığı gıbı, bugünkü Avrupa da 
ınüıtevlinin ayaklan altmdadır. Po
l?nya işgal edilmiı, ıarbi Avrupa

nın küçük devletleri iıtiliya uira· 
1?11· Ma.irur Franaa boyun eğmİf
tır. Naz.ı Almanyaımı hedefinden 
ayıran yalnız bir lngiltere kalmııtır. 
Tıpkı Napolyon'u hedefinden ayı· 
r~~ lngiltne olduiu ıibi. Nazi po· 
lı~ı~~cılan, bu muazzam teıebbüse 
gırııırken alman milletine k11a bir 
!larp. ~ldebni9lerdi. Çünkü 1914 
1'arbının dört ıeneıi alman milletini 
rl~ırmıttrr. Filhakika eier ortada 
~&ıltere olmaaaydı, harp geçen ha-

21ra:nda bitmiı olacaktı. Halbuki 
Mitler, alman milletine nrmeii Ya• 
dettiii aulh Yerine, ıinacli bir kıt yar. 

elam aandıfı aç170r. Doiruau bu, ı.
aanı çileden çıkarır. Ve Fiihnr'in de 
insan oldutu ıö:s önünde tutularak 
l':'gil.tere hakkında bu derece afır 
hır lısan kullanmakta mbur oldu • 
iu teılim edilmelidir. Napolyon mu• 
~arebe~erinin tarihini okuyanlar bi
hrler kı, bu yaınan asker de lngilte· 
re'ye karıı çok aiır lisan kullanmış
tı. Ve bu lisanın aiırlıtı ins}Jiz mu· 

1'avemeti yüzünden karıılaıtıiı 
mütkülat nispetinde tiddetlendi. 
"Yalancı Albiyon" o zaman Napol
Yon tarafından kullanılıp da bugü -
ne kadar siyasi edebiyat aayf alarm· 
da yer alan aıf atlardan biridir. Fa· 
kat Bitler herkeıten iyi takdir eder 
ki, topun, tüfoiin, harp ıemiaiain 
ve tayyarenin •Öreceii iti nutuk sö. 
remea:. Yabancı milletlere ıelinceı 
onlar da inıiliz milletinin karakte
rini, Almanya'ya kartı takındıfı ••· 

aiyete röre göklere çıkaran veya 
Yerin dibine indiren aiızlardan öğ
renecek defiJJerdir. Binaenaleyh 
Sport Palae nutkunun hayli 11ZUD yer 
tutan hiddet ve tiddet k.ıımı, Al
nıanya'nm bugün karıılaımakta ol· 
duiu zorluğu anlatmaktan baıka 
bir mana ifade edemez. 

Hitler tarafından bu aralık aöy
lenen bir nutukta dünya efkanumu· 
ttıiyeainin öirenmek istediği bir ıey, 
lıııiltere'ye karıı yapılacaiı aylar· 
danberi ıürültü ile ilan edilen tay-· 
ruzun ne zaman baıhyacağı mesele
ıi idi. Führer, bu nokta hakkında 
kati bir ıey söylememiıtir. Yalnı• 
lnrilizlereı 

- Merak etmesinler geleceği:ı, 

dem.ittir. Fakat ne zaman burası 
ttıaliinı değildir. Tahmin edilebilir 
ki, Hitler'i dinliyen alınanlar, İngi
lizlerin. yalancı, kahpe, haydut, kor· 
•an ve korkak olduklanıu Öğren· 
nıekten ziyade bu ıelahiyetli aiız
dan hunu öirenmek istesinler! Fa· 
kat. 0ntnı yerine, fngiltere'.nin üç ae• 
nelık harp için hazırlanmıt ise, Al· 
!11~nyıı'nın bet aenelik bir muharebe 
ıçın hazırlanmıt olduiunu öiren
ınek, alınanlara teselli vermiı ol
mb asa ırerektir. Hakikaten Hitler'in 

u ~eı senelik muharebeden bahaet
ın~sı, ~Port Palaa nutkunun en ehe
ınıyet]ı noktasıdır. Bugüne kadar 
jıldırıın harbiyle hedefine varacak· 
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İngtltere'yi 400 
tonluk bombalarla · 

tehdit ediyor 
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f ransıı kabinesinde 
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yapılmasını lstemiı 
N'~, S a.a. - TaH: Nevyorlı Tf-

H'~i:ler Sport Palu'ta bir nutuk eöy- mes pRtetıinin bildin!iiine C'Öre, B. IA-

RESMİ TEBli&LER 
lngiltere üzerinde 
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• 

tayyaresı 

düşürüldü lemitt\; . Bu nutkun ilk kısmını dün v&l., Pariae Yl.PftUI olduiu acyahatinden 
nqrettl\lc. Ajan11n yeni verdiği 11011 :&"rdetinde, kabinede bir tebeddül 7aparak 
kıaım tut..tur: l,Jıaridye na:ıın B. Baudoin't, maliye ııazı-

.n B. ıtoutillet, General Weysaııd'ı ,. mil- Londra, 5 a.a. - Ha.va ve. uıavata.n em-
Berlln. ıs ·'L - D.N.B. •Ftlhrerin nutku- ııakaltt B p · trlı...: d ıı:.: t' .. niyet nezaretleri teblıt edıyor: 

... _ .. ~ nuın • ıc T• e"'' trmcsı.m , Gün batmadan az evet, diiıı~. mcml~ 
nun mıı.ua.uı · M ••1 p ..... :-• t · etm' · l'f k 1 ü · _ Bundan bt"ı1 ııene evetı. lııgillzler harbe are,.... ... lo&M. e u·aıye ıııtır. ketin muhte ı mınta a an ıerıne, gece-
glrdlği zaman. k~dl keJldiİcrine dediler ki: nin mühim bir kısmı devam etmiı olan &-
bizim bir milttcflt\lmlz vjıı.r, bunun adı : kınlar yapmıştır. Londra mmtakaııı da da-
Geııeral "İhtll!I" dlr. GOdllUyor kl alman BI 1 lk A 'k hil olmak üzere bir çok yerlere bombala!' 
ııa.eyonal • ıosyallıt d'e.vledtnln ne oldulU r ec merı a atılmı~tır. Bombalar, bir miktarı !SlU ot -
hakkında hiç bir flklrlel.d 31oktu. Bu «ene- ~ ma.k üzere insanca bazı zayiata ıcbebiyet 
ral "lht\)A.I" hiç bir yerde ~-örtilmedi. Bun- vermi ştir. Yangın bombalan bir çok yer-
d&n ıonra diğer btr nıUttef tleri de.Jıa oldu- lerde yangınlar çrkarmıılaru da, bunlarm 
gunu ıöylediler. Bu mllt~f kin ismi de ge- Hlndı'pnl ve Japonya 1 aüratle önüne ge~ilmiştir. Bir çok mınta. 
neral "açlık" tı. Biz, bunu, l,l>u btiyUk "ha - . 1 kalarda evler hasara uiramıatır. Huarat 
yırsever,. lerin, umumi h~eınasıuda ol - ve insan zayiatının en büyti.k k11mı, timali 
du$!11 !fibl, kadınlıınmı.zı ve \çocuklarımızı va,ina'ton, 5 a.a. _ ]apon:ıııa'lun. Hindi- garbide iki ıehirde ve cenubu garbide bir 
açlıktan öldUrmlye çalışacak~arını tahmin ıehirde vaki olmuıtur. Londra mmıak• • 
etmiş ve tedbirlerimizi almışt\.)c. Bu gene- çini malrıunatındaıı filiyatta 1'1ı- ultlm~ aında haııarat hafif ve ina.aııca nyfat da 
raı de y&nhı bir 8JJelti.NA..ayoD ol~ak kendi- tum teşkil edecek mahiyette bir talebte pek u olmuştur. 
ainl l'Öıtterdi. Şimdi ıh yeııl b!.:t general bulu11dui;uıta dair matb11&tta inti111r eden 
keşfedildi : general "kış". İngilizler bu gibi haberleı:-e atfen B. Hull fUD.)an söylemiş- Dün Jiiıiirülen alman tayyarelm 
generallere baş vurduktan zıı:man. ,eıı ytik
mek ~ener&llerlnJ, ,;eneral "bföf" U. iııgilu tir: 
imparatorlutu mareeall tayin etmeyi unut- Bu habeder, Birle,ik Anıerih'nm ehe
mamaları lAzımdır. Bu, onların yegAne cld- miyet atfetmekte olduğu mesel·elere taal
dt mUttdlkidi• · Fakat biz arhk bu gene • Hllı:: eder. Şayet hldisat bu maHlmatm 
ralle mağlup edilemeyiz. Bu. ~lb milli~ 
tlnJ uyutmak için blr vasıta. olıtbi!lr, fa • dojru olduiunu isbat edecek olunıa. Bir· 
kat alman milleti İngiltereyi hakkiy!e ta - leıilr Amerika efH.numumiyesi üzerine te
nımayı öğrenmı,,ttr. Bu nınta, bu 19.y!ara airi fena. slur. 
harbi kazanmak lmkAnını "Jermiyeçdctir. Hariciye naıırt B. Hutt matbuat mü-
Dlter vasıtalar ise, memnuniyetle söyllllyo
rum ki bizim eliml2:dedir ve ellmizdet'ka • measitlerlııe 7&PM•' oldufu beyanatta, .Bir
lacakbr. le,ik Amerika'nm Franıııs Hindi.çinisinde 

Ve ıaa.t çaldıtı zaman, general açlı.lt, ya.- ve ıariı:t Holla.rıda Hfndiatarunda ltatüko
hut lhtilA.l, yahut kıı ve yahut blötu!l\ kar- nun mtıhafua edilme•ine taraftar bulun
ıuuna «eneral "flllyat" ı ya.nl binat1 fili- duır..·-u defıtla beyan eylediğini aöylemie-
yatı ~ıkaraca.jtız. Ve o ıır.a.man, imtth&lu en ., ..... , 
iyi kimin l'eçireceıını ıöreceliz, tiır. 

Gece hücumlan Framıa HinJiçiniri hakkında 
J"Uhrer, bundan ıonra, alman mtıı.etnın kararlar 

kendi askerlerine kartı mlnnettarlltımlfbll· Tokyo, 5 a..a. _ D.N.B. Kokumin Chlm-
dfrmlf ve demlttlr ki : 

- Bugünlerde, hepimiz, tayyareclle~- ban pseteaiııin unnettiiine C'Öre, Baıve-
ze teoelr.kUr etmek lhtlya.cını duyuyoF\i'!. lril prerıı Konoye Ue edrlmharbiye reisi 
Bugtln, ben, ~eçen sene göıterdlltleri fa&,· rmıırYini B. Sa Yada arasmda vuku bulan 

Londr&, 5 a.a. - Gece saat 22.30 n b
dıı..r gelen raporlara nazaran, dün dilıürülen 
düşman tayyarelerinin adedi 54 e balif ol
maktadır. 

İngiliz tebliği 
Londra, S a.a. - Amlralhk da.it'esinin 

tebliii: İvanhoe ve Esle torpido muhrip.. 
teri, ya düşman mayru ve yahut dilşman 
torpilleri ile batmı~tzr. 

Bugünkü alman tebl!il, ıcm günler s&r
fmda, arıı.Iarmda Expreııs Eıtk ve İvanh2e 
da olduğu halde beı ingiliz torpido muh
ribinin batmldıiını iddia ediyor. Hakikat 
1Udur ki, İvanhoe ve Eslı: hariç, d!ier hiç 
bir torpido muhribi batmıı değildir. 
E:ıı:press torpido muhribi hasara uğramıı 

ise de halen bir limanda emniyet ' altında 
bulunmaktadır. 

llyetten dolayı, her fey4en evel, gerideki ~ . . 
lere teııekkUr etmek istiyorum. Bütün dl·' mfiz:akereler esnasmda, Pnmsır Hındıç.in.1- lngİftere'ye hava 0ktnl 
slpllni ile milletimizi harpte görmek, hı.sa- i hıtkkmda katl kararlar nrilm.i~r. 
nı bUyilk bir iftihara aevkedtyor. Bunu, bu Japon genelkurmay reisi 
dakikada, B. Çörçll'in bize yeni icadı o -
lan gece hıwa hUcumlarınt gösterdiği bu T~kyo: 5. a.a. - Genel kurmay reis{ 
anda görmek ftrsatını buluyoruz. B. Çör - marqal Kanin, Mikado tarafından ka· 
çil bu gece hllcumlarını, bunlar hauatan b ı d'l k 'f · •t leler m~vatfaklyetıe tetevvUç ettifl için yapmı- u e ı eıre , vazı esıne aı me~e. 
yor. Fakat kendi hava kuvetleri alman a • hakkında raporunu takdim etmııtır. 
razlsi llı:erlne gUndUz gelemediği için ya
pıyor. Halbukl alman tayyarecllen, her • 
gün lnglllz arazlıı1 üzerinde uçuyorlar, İn
gilizler, bombalarınt alvll halkla mf!lkıD!ı 
mahallelere, çlftlUdere ve köylere plltf 
güzel gelip atıyorlar. tnstllslerln bu ômn • 
dala blr nihayet nreceklerl tımıdJyle, bil 
hücumlar• Uç ay cnap nrdlrmedim. B. 
ÇOrçll, bUnd• bizim bir aaafımızm lıaretl· 
nt ~rdU. Anh1oraunuıır. kl bu&"UJl onlara 
halt ettikleri enabı nrlyonı.s. Bu Sffe 
korıanlarının faaliyetine bir ııthayet Yere-
cetts. 

Kim ,.JnlaccıJı '1 
İkimizden birinJn yıJcılacatı an plecell· 

tir ve yıkılacak, naayonal • 11oayal.L8t .Al • 
manya olmı1acaktır. Ben ha7atıında son 
neticelere kadar buna benzer bir mllcadele 
daha yaptım ve yıkılan dtl§mım oldu. Vı 
o dlltman. buır;Un, A vrupada lnır;lll.s adat• • 
nnda son melcelni ltır;&l etmıı bulunuyor. 

itte bu mUcadele lçln, alman tniUl cıı.mt
aııım lturmflk ve lnkiıat ettirmenin nı k&
dıı.r lUzumlu olduğunu anlamak J&zımdn•. 
Alman a.ııkerlni kuvetıi yapan ııey, arkuın
da, mutauııp bir azim lle bl.r çelUt bloku 
•lbi bUtUn bir mtlletın ayağa kalkroıf ol
dutunu bllmıkttr. Ve buırUn meYzuu bahfa 
olan, va.ıııl olmak ttıtedltl yUkeek hedefler
den ilham a.lan bir millettir. Vuıl olmalt 
ıııtedlğlmlz hedef ise, bu harbi kaz&nmak· 
tan çok daha bUyüktUr. Hayır, biz yeni bir 
devlet kurmak lsttyoruz. 1'te bunun için • 
di.r kl dlterleri bize kar•ı bu kadar k1ıı 
besliyorlar. Bunl&r, bittabi enternasyonal 
yahudilerıe ve farmasonlarla atkı aurette 
alA.kadar kUçUk bir kapltallat hızbınm 

halk kUtleel Uzerlnde hUk.Um eUrdutü plU • 
tokraailerdlr. Bunl&r, blze kM11ı, ıoıyal 
dUıUncelerimlz acbeblyle kin b@allyorlar n 
bu temel Uı:erlnde dUııllndlltUm.llz ve 'Yll • 
cuda geUrdiA'tml• her ıey, bunlara tehll • 
keU gözUkUyor. Bu inkişafı ortadan kal • 
dırmalan lcabettlğlne kantdit'ler. Fakat 
ben kanllm ki, bu inklııata tııtırak etme • 
yen devletler, er ır;eç mahvolacakla.rd.ır. J'a
k&t, blz, bu mllcadelenJn nihayet biztm nıtı
ıettmlsln bUUln ıa.yal temell tçin ve ha • 
yatımızın lUbbU için bir mUcadele oldutıı
nu ve bu ltibbe Jtarıı mllcadelenJn batla • 
mıı bulundutunu bildiğimiz içindir kl bl • 
zlm için, idealimiz yolunda bu mücadelede 
teıanUdUmllzU il!ııd&n b&§ka yapılacak 'bir 
ıey yoktur. • 

Dünyada tek, mUkemmel bir ıoııyal yar
dım orranızaayonu olan kııı yardımı eııeri 
iae, bu tesanüt zlhnJyıtlnln muazzam bir 
tezahUrUdUr. Bize her ıeyl lkUhamda yar· 
dım eden ve milletlmiıl mücadeleler ve nl· 
hal kararlar karıııııında kuveUt yapan, ıey, 
tıte bu mili! cemaat zihniyetimizdir. Dün
ya, bu bllyUk m11letin bir tek cemaat teıktı 
ettlAini ne kadar fazla görUrae, k.endJ faa
llyeti nin o kadıı.r az muvatfakiyet ıanın 
olduğunu kabuı ıdecektır. Yollarına ayrı 
ayrı devam eden fnaanlar maflQp odllebl
li.r, fakat aynı azme malik ve aynı har~ketl 
yapmıya he.zır 85 milyon insanı hiO bi.r 
dünya kuveti maııup edemez . ., 

lngüiz ıehirlerini tehdit 
Londra, l5 &.il. - Royter •bildiriyor : 
Httıerln nutkunun alman r&dyotıu; ta • 

r&fından pllk ile yenJden neıredilen met -
nine göre, Führer, lnglllzlerln Almanya tı
ıerindekl hücumlarından baluıederken de • 
miıtir ki : 

_ tngl\lz hava kuvetıerl, lld yahut U!: 
veyahut dört bin kilo bomba atıyor tee, btz, 
şimdi bir gecede, ııso, 180, 250, 800, •oo bin 
kilo bomb& atacağl:r. . "Gittikçe fulalqan 
bu rakamlar, devamlı alkııtarıa kartıll.D • 
mıııtır,, eğer İngiltere ıehirleNmıze k&rfl 
hilcumltrını fazlalB§tıracağlnı ıııöyleree, biz 
tııgııterenin ıehlrlerlnl hlk ile yelunuı ede-
ccf121. 

Londra gaıetelerl 

nutukta panik 

Venizelos'un oğlunun 
Metaksas'a telgrafı 

Atina, 5 a.a. - Atin& ajuw bltdiri10r: 
ıtleftwoa V tnlaıloı'un oil• B. Sofokll• 
Vetı!Hlc», NnJ'Qrk'tan ~ekil ;tr!etak

eu'a •ıal1dald telcrafı ~ekmiftirı 
Mınılelııetlmbl tehdit eda hidlıel« 

lr.aqı.mda hillıııltm.tinhdn erlı:ekçe harelte
tılnl ne derece tüdlr etmekte oldutumu 
ıdH bllc!lnnetJ, •atanıımım ıcçirdili bıı 
rıullı: dakUıalarde., ltıcndlme bir 'YUlfe bl
llf'lm. Hariçten gelecek h&r tehlikeye da
ha miie11lr bir ıurette karıı koymalı için 
meml•ketin bir mUll bi!l'liie ne derece ih
tiyacı oldutunu takdir ederek, lrayıtıu ve 
tM'tllE kendimi bUldl.Üıetin emrine ırzedl-
yorum. 

Bu telıraıfa cevap olarak, büküınet rei· 
al, N ff70r~ald Elen Jconıol01tına apğı
daki telgrafı çftmiıtir: 

B. Sofc>1diı · Venlıelotı'a benim tarafım
dan qairda:ki h11ıuutm blldlrilmcsinl rica 
ederim: 

B. Sofokli• Veftlıeloı'u vatansever deK
l•aa7onuttdan dolayı tebrik ederim ve 
kendiıfne teşekldlt' ederim. Elenlerin bll-
7lllt azmi ile çoktanberi blr tek birlik tet· 
idi eden mllletin, icabettiği tarzda kartı· 
ladılt ba vahim su.tide, B. Sofoklie Ve
ııh:etoa'un meaah cibi mesajlar almak be
nim iç.in bill'l111a oayanı memnuniyettir. 
Bütün Elmlerln vatanpeı:ırerlildednhı ne 
kadar ;ııkaek olduğunu n milletin bUtün. 
ihtlmatleri naaıt itimatla kartıhyabileco
llnl bir kma daha ıs6rtiJOnııır.; 

Çonr.n' da zelzele 
Çorum, 5 a.ı. - Bu sabah ıaat 8.05 

te burada bet saniye süren tiddetti 
blr ıelzele olmuıtur. Hasar yoktur. 

meti Berlinllleri tenin etmelıc ihtlyacmı 
ve e:ı btl7\ik dlltmaıu olan tnıiltere ile ba
.. çıtıamadığından dolayı büyük bir infial 
bitti ıörmektedlrler. 

Dall1 Teleıraph pseteai ıöyle yuıyor: 
Aruk almınlardıuı bafka kimae ıüpbe e-

demcı ki, bütün nlifuzunu yıldırım harbı
na baflamıı olan adam ıukutu hayale ui· 
ramııtır. FUhrer'in rıutku iyice isbat edi
JM ki, Alman1a'da bir çok kimacler har
bm neticelerinden korkmaia bll-51amıılar· 
dır. Bundan en si1ade korkmuı olan da 
biuat B. Adolf Hitlet'ln kendiıidir. Ha· 
va muharebeleri ~ıında Altnanya'nın 
duçar olduiu Yahlm huaratı dünyaya l· 
tiraf etmek için, kendiıini ancak hiddetle 
kamuk bir korku ıevkedebilmİ$tir. B. Hit
ler artılı: kendi kuvetinden daha fazla bil· 
yiimekte olan bir kudretle sı.kııtudmlkta
dır. Yerine müracaat edebileceii vasıta, 
eski ISTiinmelerfne feryat ederek avdet et
melı:tir. Fakat bu aefer aeai titriyor. 

Dail7 Mail ıuete.i de ıunlan yuma.k
tadrr: 
Almaıı ha.Yit. ku•etlerl tnemleketimlıe 

lı:ar!Jt 711.ptnB!kta oldukları kütle halinde hü-

Londra, IS a.L - Hava ve Dahilt Em.niyet 
Ne.zaretleriniıı tebllgi : 

BUyllk miktarda dUşman tayyareleri 'bu 
eabah cenup ııarkt ıahlUnJ atmıılardır. Bu 
tayyarelerden bir kaçı Condra. civarına ka
dar gelmiılerdlr. Bu mınta.kaya bir kaç 
bomba atılınııtır. Fakat ilk taporıala uaza
ran ciddi ha.sar oldutu ıamlmamakt.a.dır. 
Avcı tayYareıerımJz ve datl bataryalarunı.z 
harekete geçmtatJ:r. DUfm,uıa kayıplar k&y
detttrtımtıtir. 

Dun gece yar:ı11nt!&n biraz IOnr&, tnsn -
tere üzerinde TUkua ceıcn hareUt esııuın
d& t1d dtlşma.n bombardıman tayyareat, av
cılarımı• tarafından dU,ürülmU,tUr. 

Alman tebliği 
9erlin, S a..a. - Alınan ordulm batft. 

mandanhfmm ~bllfl ı Donanma, eoa stıın
Jer zarfında, be1 inailiz tot'Jff.do anabrflııt 

ba.urmııtır. 
1 eyllUde bildlrlldill Teçhlle ahnm d• 

ııizaltılarmm ılmal denizinde batırdığı Jlti 
torpido muhribinden baP:a. Expreu, Es.k 
ve İvonhoe ismindeki modem iiç lnıillz 
tof!Pido muhribi do batmlmıttrr. 

Bir denizaltı gemisi, lmvetli blT hlm&
Y~ altında seyreden blr kafileden ceman 27 
bin tonll!tolu1ı: müteaddit düıman •Jllhb 
ticaret ıemiıin:l b&tımuıtır. 

4 e)'lülde muhaftbı tayyarelerimls, &'YCI 
vo tahrip ıroplarmmı muvaffHiyetle bir
çok defa, tayyaro meyda.Ilılarma, tayyare 
fabrikaluma ve aynı umanda bir mühim
mat depolWlJ. hlleum etmiılerdir. Rochea
tor'de tayyaro motöril atöl:l"(!lerine, We.,.. 
bridıe'do tayyare atölyelerine, hıı.nıarlara 
ve bina.lan. iaabetler olmuımr. Bu hüçunı
W eanaamda, avcı tayyarelerimiz, mu.raf. 
ferano auııetto birçok ha'Y& muharebeleri 
venniıte.rdir. 

Gece, muharebe tayyarai puplanm:ı•, 
bilhaaıa İngllterenin prJr n prp •lhilln,. 
deki liman vo dok tesiaatlarma vı birçok 
bava nıeydanlarma hllcum etıniılerdir. 

Llverpool, Swaııaea, Brlıtol, Wetmouth, 
Polle, Chatham, Tibury, Grccatyarmouth 
ve Hull'de, biTçok yangınlar çıkanlmııtır. 

TayYarelerimiz, .ingilir Umanlan açıltla
rma mayn dökmeğe devanı etmiıılerdir. 

İnciliz tayyareleri, yeniden geceleyin, 
alman arazisi üzerinde uçnıutla.fdı:r. Ber
lin'o hilcum teıebbüıü, hava dall batarn
larnun iyi mildafaaaı karııımda muvaffak 
ola.maınııtır. Yabu.z iki noktada dllJlll.l.ft 
ıehir aruiai üzerine bombalar atmıya mu
vaffak olmuıtur. Fakat ıerek bun.da .. 
rek diler yerleırde uıcak u ebemi1etll ha-
sar vardır, 

Ş.imatt AJmanyada bir şehirde. blr bom
ba, b!~ amele kampma düıtmliı ve 11lmak
ls.rın dışında bulunan 18' ıivil ölmliıtllr. 

DU1tnan, d11rı ceman 57 tayyal"e kaybet
miltir. Buııludan 54 U gündih hava mu· 
harebelerinde dlltürillmüıtiir. Bir ta,..,..are 
ıece hava dafi bataryalan tarafmdaa dü
ıürülmü,, fki tayyare de yerde tahrip e
dilmlıtlr. 17 atman tayyaresi kayıptır. 

1 ta iyon tebliği 
İtalyada bir mahal, 5 a.a. - İtalyan n

mumt kaurglhınm 90 numaralı tahlifi: 
Cesayir aahilleri açılılannda ıefer etmek
te olan üç ing:ill2: kıruvaıtsrU ile iki inri
liz torpido muhribi, tayyarelerimiz t. 
fmdan şiddetli bombardımana tutulmuı
tur. İki kruvaz6re büyük ça11ta ~mbıı.lu 
isabet etm.iı oldufu Ye bunlardan biriai
nin rtlverteıindo büyük bir alev aUtununun 
yükacldili görülmüştür. 

annı ıöyliyenl .. r timdi bet aeneyi 
ıni .. ... , 
S R'

0
ze alıyorlar? Eğer böyle ile, al "mell go" ru" yorlar 

port Palaı nutkundaki hiddet ve G 
fıddetin ıebebinj anlamak daha çok • 

cumlarda, aldrkları u ehemiyetll netice
lere nuaran, çok inun ve tayyare kay
betmektedirler, Bu kuvetlerin ilk hedefi, 
ingiliz hava kuvetleridir. Memleketimiz 11· 
zerindeki hava hlkimiyetimiıi elimi.zden 
a.Jmak için rece ıtindllr ufraımaktadırlar. 
İ~til~ har~et!nln muvaffaki7etle icra e
dılebılmesı içın inıifüı hava kuvetlerinin 
mağlup edilmeleri lhtm reliyor. Fakat al
man hava taarruzları muvaffak olamıyor
lar. Buıün alman hava kuvetleri1 hedefle
rine vasıl olmak için bir ay evelkilJien daha 
ilerlemit defildirleır. 

Daily Teleıraph ra.zetosi, ''bu nutuk pa. 
nife kapılmış ve akmlarrn deh$eti içinde 
yaşamakta otan Berlln'i teıkln etmek lıti
y.a bir adamm mıtlruduı" demoktedil', 

Bu ayın üçünde düımanxn deniz kuvet
lerinin refakat etmekte olduiu büyük bir 
kafilesi Ere denizinde görtllmiiı ve ta.klp 
edilmiı idi. Dü~manm don.iz ve havı ku
vetleri, her ne pahasma oluna olıun, ~ 
filenin emniyetini zaman &Jtına alrnü ı~ın 
dün fecir vakti Eıe denizindeki denia " 

kcıla7laı 1 Londra, 5 a.a. - Reuter : Londra pze-
ır. teleri ll'ührer'in nutkundan bir heyecan 

A. Ş. ESMER cfu7ID&k tö7le dURw. bunda bir panik all· • .. 

TDrkiye • Hindistan 

ticaretinin inkişaf 

imkanları 
Simla. 5 La. - Reuter bildiriyor: 

-s-

ANTONESKU 
ROMANYA 
DİKTATÖRÜ 

Türkiye Ticaret Vekiletinden Bay 
Boray•ın Hindiıtan'ı Jıiyareti netice· (Başı ı inci sayfada) 

ıinde Türk • Hint ticaretinde bir te-- mak he.kkmı ha.izdir. Niıan ve rütbe ver • 
zayUt kaydedllecefi ümit olunmakta- mek haklarına maliktir. Affı umumi ilb 
dır. B . Boray, Shnla'daki hükilmet er· edebilecektir. Diplomatik ve t~ . r.alih~· 

. • k Ul k 1 d . yetlı diplomatik memurların tayınıne ag• 
ldnıyle bırço m ı at ar a bu1un- ı reman vermek hakkını haizdir. Muahede 
duktan aonra Kalkuta ve Bombay'da akdi 1&llhiyetine maliktir. 
türk emtiatından bir tergi açmak için Mert kanunların bu. tadilltı , n3;Zır v_e 

• · 1 · · ı müsteşarların tayinlerı kararnameı kıralı• 
miihım tıcaret merkez erını ziyarete ler vasıtaaiyle icra edileceklerdi r. Diğer 
gitmittir. ıair salahiyetler b&§vekil tarafından de • 

Türkiye'yi Bafdat yolu ile Basra- ruhde edilecektir. • • 
ya bağlıyan demiryolunun geçenlerde ltalyan knn•oloshanesı tahrıp 
ikmal edilmit olmaaı ve h~r iki nıem- edilJ; 
leketin yeni mahreçter bulmak arzu- Kluj'daki İtalya konsoloshanesi, _nüma. " 
su B. Boray'ın vazifesinde muvaffak yiıçiler tarafından ta.mamiyle t&lmJ? edıl· 
olması için milhim bir Amil oTarak te· miştir. Denildiğine göre, kon~olos bıle.an-

cak poliain müdahalesi r.ayesınde hayatmı 
U.kki edilmektedir. kurtarabi lmiştir. 

Diğer taraftan Temeıvar'daki İtalya 

Macar Naibi dün 
• Transilvanya'ya girdi 

Budapette, 5 a.L - D .N .B . Macar 
kırat Naibi amiral Horthy, bugün sa
at on birde, maear kıtalarırun başında, 
Sutmar • Nemeti'ye girmiıtir. Baş· 
vekil Kont Teleki ile diğer hükiimet 
hası da macar kıtalarının bu kasaba· 
ya girifinde hazır bulunmuştur. . 

T orpillenen nakliye gemileri 

Stokholm, S a.a. - Burada haber a
lındığına göre, paz.arte1i akıamı bir 
lngiliz gemiııi "Marion" isminde 12 
bin tonluk bir nakliye vapurunu tor· 
pillemiıtir. İaveç'in garp ıahilinde 
bulunan Lyeskil limanından haber a
lındığına göre, üç yüz kişiden fazla 
adam kurtarılamamııtır. Boğulanla
rın adedi Uç bin kiti olarak tahmin e· 
dilmektedir. Takriben on bet gün e
vet, lami bildirilmiyen daha küçük bir 
nakliye gemisinin de torpillenmit ol· 
dufu bildirilmektedir. 

İtalyan deniıılhsının 

lorpillerl boıı aHll 
Lisbon, 5 &.a.. - "AweetaH ismindeld 

!442 tonluk incillı ttpUnı, ltılyan olduju 
sannedUm bir deıılzaltm tanfından, hiç 
bir muvaffakiyet elde edilmelraisin torpil
lenmiıtlr. Taarruz tPortekls aahillet'İ açık
larında yapılmıttır. Deninltı ıeıniıi Ra
pura iki torpil atmrıu da hiç birisi isabet 
etmemittir. ".Awceta" d!Srt obllıle muka
bele etmittlr. Obilalerden blrlıinin deniı
altı aemiainin periııkopuna iaabet ettiii 
.s&nlledilmektedlt'. 

Yugoslavya ve 
İngiltere'nin vaziyeti 
Betgrıti 5. a.a. - Vreme gazetesi, 

ingilis - Amerikan itillfından bahse • 
derek, artık B. Ruz\telt'in de ingilfa 
zaferine inanmamaktı olduğunu işaret 
ediyor. Hattl mailClbiyeitni ve eıki 
prestijinin kaybolmasını beklemektt 
oldufunu il&ve ediyor. Guete yuısı 
na töyle devam ediyor : 

" Bizzat İngiltere bile bu kanaata 
iftirak eder gibi görünmektedir. Zir.~ 
e~er böyle olma.sa idi, çok mUhim olan 
ilıleri.ni terketmezdi. ,. 

hava tlılerlnı ta.arrua etmek teıebbüsllnde 
buhınmuılardır. 

Taarruz, iki ha.va fltoıu tarafından Ra
durra n Muossa kanıplAnna 1ta.rtı yapı1-
m11 ve oralardaki Uri ta1')'aremh:e yerde 
iubet vaki olmuıtur. Tttru%a bir denie 
lruveti de iıtirllı: etmiı ve bu kuvet, Sear
pante')'i bombardımlll'I ederek binaları ha
fif haaarat& utra.tmııtır. Sivil ha.lktan bir· 
çok kitinin 71-nlanm11ına ıebtbiyet ver
miıtlr. 

A'Ycı t&nwelerlmiıle tayyare dafü ba
taryalanmrım. mUdahaleai, bu taamın 
ISnlemiJilr. Diipnanm yedi tayyaresi• dil
tilıillmüıtür. Uc tayyarenin ecman ıekiz 
lritiden ibuet olan mürettebatı eait' edll
miıt.ir. 

Dllfft\l.ft bu ıuıtle tardedilmi' olduğun
dan haYa lıuvetJerlmiz, mukabil taarruza 
ıeçmiılerdlr. Saat 7 den 17 ye kadar düı
manm h a kuvetlerine karıı birbiriıı.i mU
tealıip 3 bombardıman yapıtmı,tır. Düt
maru.n avcı tayyarelerinin ve tayyare daii 
bataryalarının müdahale11ine raimen dört 
semi:re clddt iabetler vaki olare.lr bu ıe

mller hasara uiramıı olduiu gibi beı avcı 
ta.yyareai de düıUrülmüıtür. İki İtalyan 
ta71'&f't!li Uılerlne avdet etmemiıtir. Diier 
ta1')'&relerlmiıden 7&ralananlar vardır. 

AJ'lll ıama.nıd& hücum botlanmız, inai
Ha filoauna "Caao,, kanalında muvaffalı:i-

7etle bilcum etmlılerdir. Bu filo, bir kru
vu8rle iki torpido muhribindk mürelcltep 
ldl. Hüeum botlarımızda.ıı birtıi üssüne 
ı!IS?unemlttlr. 

Afriıkanm ıltnallnde, her iki tan.fm taY-
7&U fullyetled ıörülmUıtür. Düımanm 
bava akmla.n cUsl ha11r:ata ıebebiyet ver
mlıtir. Dihmuun dört ti.yyareai dü1ürül
müatUr. Bu tayyarelerden iklıi tayyare da
m batıı.r:yalan ta.rafından dU1ilrü1mii1tilr. 
Btitlln tayyarelerimiz hareket iiılttine 

dönmtiılerdir. 
Şarkl Afrikada diitmarun. Javeilo, Kap 

kampı üıerine 71pmı1 olduiU bir hava a
kmı eana.auıda Ham~en tipinde bir tay
yare dtltUrUlrnüı Ye dlfeT bir tayyart!nin 
de dllıUrülmilt olması muhtemeldir. 

Bombardı.maıs tayyare filolarımmiıı.n bi· 
ri, ~nldenisde bir inıilia gemiıine iaa
betli endahtlac yapmtftJr, 

lı:onsoloıhaneııi civarında da nümayişler 
yapılmıtttr. K onsoloshane bine.aı:ıın tahrip 
edildiği rivayet edilmektedir. Bı.zzat kon· 
soloı da fena muamelelere maru2: kalmıt
tır. Ordea Mare şehrinde de buna müma~il 
barı hidiaeler vuku bulduiu haber verıl· 
mekted1r. Haber verildiğine göre, Tran • 
ıilvanya küçük şehirl erinden birinde 11len 
mııcar olan belediye reis i, belediye binuı• 
ıun üıtüne macar hayratı çektiğinden do
layı ahali tarafından linç edilmi5ti1". 

Statumare ,ehrindcn gelen haberlere n .. 
zarın, vaktinden evci hududu tecavüz et
miş olan macar kıtaatı, romanyalılarm mil• 
sellih mukavemetiyle karşılaşmııtır. Ta .. 
rafeyndcn zayiat vardı r. Transilvınya'nns 
di(er taraflarında da ~~c~rl.ar ~e.ndi.lerin• 
terkedilmiı olan ara7.tYt ııtıll ıçın ılerle• 
dikleri vakıt aynı mukavemetlerin b-. 
göstereceğ i tahmin edilmektedir. 

,, cfatr n,.eJ eki ıokak çarptfmala
rınd a 45 ölii 70 yaralı var 

Bilkreı , 5 a.a. - Reuter bildiriyor.: Al• 
m&nya ve İtalya aefirleri yeni baıvekil , .. 
neral Antonescu'yu ziyaret etmitlerdir. 
Z1UU1olunduğuna göre, Romanya'flll1 Trm• 
ıilvanya hakkındaki Viyana h.akem kaı:_f:"• 
nı aadıkane bir tarzda tatbık edecegın• 
dair ıefirlere teminat verilmiıtir. 

Demir muhafız tcıkilatın& mensup bazı 
ıençlerin yapmak istedikleri ihtilB.1 hare
ketleri memleketin her tarafında kırılmıı• 
tır. Bu harek!t içinde en mühimi Köıtenı
ce'de vuku bulmuştur. Burada askeri for• 
malarnu giymlı olan muhacitııler, liman d..., 
ireai önündeki muhafızlaruı u~erine ateı aç
mıslar ve binayı işgal eylemitlerdir. Diğer 
bazı demir muhafızlar da bir polis mevkii• 
ne ve telefon dairelerine az çok muvaffald· 
yetli taarruzlar yapmıılıudır. Şehirde bulll• 
nan askeri kıtaat ve askeri polis hemen ha· 
rekete ıeçm!ş ve aokıık muharebeleri ba.ı• 
lamııtır. Kuvetli bir müdafaa mevkü teı• 
kil• eden bir bina içeriıine iltica eden de-
mir muhafn:hlarla Hker araarnd& batlı" 
yan muharebede mitralyözler patlama.ta 
baılamıı ve korkudan heyecana. düıen ..,. 
hıli hemen ııiınaklara iltica etmlıtir. Mu .. 
harebe bu ıuretle altı saat kadar devam 
ettikten ıonra bitmiıtir. -45 ölü ve 70 Y .. 
rah vardır. Yüzlerce tevkifat 7&Pılmıı • 
ttr. 

Tranıilvanya'nın buı ıehirlerinde de 
tama yakın hldiaeler cereyan etmiı ve •• 
halinin bığrıımalart aynı .zamanda Gigur-' 
tu hülı:ümctine, ılmanlua Ye ltalyaıılara 
karıı vuku bulmuıtur. 

Braıov'da lhtilllcller, poıta blna.ımı lt
ial etmi şlerse de öğleden ıonra tahliyeye 
mecbur edilmiılerdir. Kluj'dan gelen eıı 
son haberler , her ıeyin sakin olduğunu ve 
aakert kuvetlerln vaziyete tamamen ha • 
kim bulunduklarını ıöstermektedir. 

Zannolunduğuna ıöre demir muhafıztu 
bu ihtilll teşebbüslerinde muvaffak ol • 
m&k için orduya lıtinat etmek iıtemiıler-· 
ıe de ordu iimeraaı her tarafta vaziyette.il 
Polisi vaktiyle haberdar ettiği lçiıı iktiza 
eden ih!iyat tedbirlerinin alınması kabil 
olabilmiıtir. 

Yeni Antoneıcu kabineıi tamamen te • 
ıe:kkUl etmiı olmamakla beraber liberal 
ıefi Bratianu'nun hariciye nezaretine ge • 
leceği muhakkaktır. Kabin~ nasyonalist 
bir hlikümet olacak ve ordunun kuvetli bir 
müzeharetine istin.at edecektir. Zannolun· 
duluna ıöre Ruıya aleyhdarı bir politika 
takip ederek yeni hudutları dahilinde Ro
manya'nın mildafaasını mihver devletleri 
ta.ra.fmdan verilmlı olan &'&rıı.ntlye iııtinat 
ettirecektir. 

Gigurtu hlikUmetl, beklenmedik bir u-
1'ada ve ant olırak düemüıtür. Bu sukutun 
sebebi, hllkümete karşı ahalinin hiddetini 
göıtercın ııon geceki nümayiılerdir. Bunun 
netlceıi olarak Romanya vaı;lyeti bUttia 
bütün yeni bir ıekil iktiııat etmiıtir. 

Roman)a bCJ§ıJekilinin 
beyannameli 

Bilkreı, 5 a .a. - Rador ajanıı bildi· 
riyor: Ba~vekil general lvan Anto
neıko, memlekete hitaben negrcttiği 
bir beyannamede diyor ki : 

Kıratın hakimane hareketi sayesin· 
de devletin idaresini deruhte ettim. 
Bahis mevzuu olan yeni hilkümet de
ğil, fakat y eni bir filiyat rejimidir. 
Istıraplı mazi üzerine nisyan perdesi
ni değil fakat adalet perdesini çeke· 
ceğim. Bugünkü vazife, devleti ve 
milleti kurtarmak, yaraları sarmak ve 
kuvetleri t oplamak, şerefi yükselt
mek, memleketin istikbalini temin et
mektir. Hakiki milletler, büyük mu
kadderatlarını mağllıbiyetlerden örer
ler. Nifak ve ihtilaf, nihayete ermeli· 
dir. Her tarafta mücadelenin bir tek 
hedefi vardır: Devlet. Kıralın anla
yış zihniyeti ve alicenaplılığı, bir bü
riyct nefhası ile takibata nihayet ve
rerek, karışıklıklarm zecri tedbirsiz 
s~na ermesini kolaylaştırmıştır. Şim
dı, gençlik vazifesini yapmalı ve mil
l~t •. tarihte mevcudiyetini ispat etme
lıdtr. Herkes, bi lhassa devlet memur
ların.• fedakarlığa ve çalışmaya davet 
ederım. 

Hi.ikilmet, yeni esaslar üzerinden 
.kurulacak ve memlekete mutlak nas
yonalizm temeline daya!Jan bi r pro
gram takdim edecektir. Devlette ted
rici ıslahat yapılacak ve Romanyanın 
bugünkü bağlarının temc,lcri derin
teıtirilecektir. 
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Çörçil 
Umumi vaziyete 

dair mühim 
beyanatla bulundu 

(Bası ı incı sayfada) 
rafından ııorulaıı suallerin müzakeresi ile 
lfttgal ederken Londra sokaklarında hava 
tehlıkesi ıııarctl canavar dtıdiıklerlnin ses
leri çalmıya başlamı tır. Avam Kamarası 
buna ra~men mtizakcrat:ı d vam etmiş ta
kat meclis ııamline tahliye ettirilmiştir. 
Yalnız samHn localarında bulunan Lordlar 
Kamarası lizalarlyle dıplomntlar mevkllerl
nl muhafaza etmiıılerdlr. Bhaz sonra nske
rl vaziyet hakkında bir nutuk soyliyccek 
olan Başvekil ÇörçU meclisten içeri gırmlş 
ve §lddetll alkışlnrla knrşılnnnuştır. Meclis 
reisi bıraz sonra bir havn tu ırnı:r.unun baş
lamak Uzere olduğunu bildirdiği için mUza
kere tatil olunmuştur. Bu tnsıltı çok sUr -
memiıı ve Avam Kamarası yeniden içtima 
eder etmez Çörçll meclısln tatil bulundu
tu müddetin bldayetlndcnbcrl cereyan eden 
vekayl hakkında l:r.ahnt vermek üzere a -
Yata kalktığı vakit b illin mcbuslımn de -
vamlı alkışları ile karşılanmıştır. 

Birlqik Amerik~ ile anlCı§ma 
Cörçll demiştir ki : 
- Geçenld içtimada bir nebze hlssetllr

mlı olduğUm Buyük Hrıtanya ile Amerika 
Blrleıılk Devletleri arasında aktcdilen an -
lqma şimdi bir emı ı vakidir. Benim anlı -
)'&bildiğime göre bu itil.\! Amerika ve Brl
tanya milletlerinin tam mcmnunlyeUcrin1 
mucip olacak ş kilde itmam edılmiştlr. Bll
tün dunyada bulunan dostlarımız içinde 
bir teşvik vesilesi, olacaktır. Teati edilmiş 
olan resmt notalarda bu veslknların söyle
diklerinden fazlasını b ılmıJ. a çalışmak, bir 
haıa olıır. Yaptığımız bu mübadele bir dlğe 
rlne dost olan ve tam bir itimat sempati ve 
hUanllniyetıe hareket eden lkı m11letln bir
birine nıUtcknbll nıüımh:ıret tedbirinden i
barettir. Ancak pek cahil adamlardır ki A
merika destro~erlerınln ingillz b:ıyrnğı al
tına geçmeleri key!ıyetınde hukukuduvel 
euaat.ına karşı velevkl p.:k hafif ol un bir 
taarruz eseri görcbllırler. Du münakale 
,Uphesiz ki Hıtıerin lıo una gitmeyecek -
tir. Ve gene şllphc etmem ld bir çaresini 
bulablliıse bu hareketi Birleşik Amerika 
Devletlerine ağır bir surette ödetecektir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin hava ve 
deniz m stahkem hudutlannın Atlanttk i
çine dot,nı ilerlemiş arazi bir kavis §eklin
de tevcıı U etmiş olmasına son derece mcm
nunu:r.. Bu hal Amerlkaya tehlike kendisin
den henUz yüzlerce mil uzakta iken onun ö
nUne geçmek lmkAnlarını verecektir. Dfğer 
taraftan bahriye nezaretimiz de bu elli 
destroyeri almakla pek memnun olduğUnu 
ve bunların bir ihtiyacımıza tekA.bUl eyle
dlt)nl sövlemektedir. Bu destroyerler el -
yevm tatbik edilmekte olan harp lnşaab 
proğranumızın itmamına değil zarurt ola
rak husule gelen boıluklan doldurmıya 
yarıyacaklardır. Bugünkü lıılmlzl lcabatına 
göre pek kuvetll olmamıza ratynen ştlphe -
alz ki gelecek sene bundan da daha kuvetll 
olacatız. Bu Amerika destroyerleri hiç bir 
teehhüre utramadan derhal faal hizmete 
konulacaklardır. Filhakika lnglllz mürette
batı bu Kt!mllerle karşılaşmak üzere muh
telif limanlara mlltevecclhen yolda bulu -
auyorlar. Bunu isterseniz tesadüfün mllsa
lt bfr cilvesi telA.kkf edebilirsiniz. 

Hitler İmparatorluğu 
B. Çörçll bunu müteakip, diğer ht\dlse -

lerln izahına geçerek nutkuna f\1 wretle 
devam etml11Ur : 

çok esaslı mesai sarfetmiılerdır. Diyebili
rim kı bizim kendilerıne karıtı çıkartmayı 
lüzumlu addettiğimiz kuvetlerle mukaye
se edilirse onlar kendi kuvetlerınin daha 
mıilıi:n bir nisbctteki bir kısmını ileri sür
muglerdir. Hava kuvetlerimizi ve müdafaa 
bataryalarımızı maıılQp etmek için yap
tıkları gıindiız hücumlan kendilerine ağır 
zayiata mal olmuştur. Toparlak rakamla 
denilebılir ki zayiat nisbeti tayyarelerde 
bire karıı üç ve pilotlarla mürettebatta 
bire karıı altı olarak bizım lehimizdcdi{. 
Bu rakamların düşman tarafından uiratı
lan zayiatı temsil etmekten pek uzak oldu
gu da bize temin edilmektedir. 

Eylül zarfında daha §iOk ağır bir müca
deleye hazır olmaklığımız i.cabediyor. Dilı 
manın kati bir netice almıya çok büyük 
ıhtiyacı vardır. Şimdiye kadar yaptığımız 
tahminler kadar tayyaresi var ise, bu ey
lul ayında hiıcumlarmı, her halde daha 
ziyade fazlalaıtırması lizım gelir. Hava 
kuvctlerimizin mesut ıeflcrl bu taarruz 
pek geniı bir nisbcttc artırıldığı halde da
hi mukavemet kabiliyetimizin eksilmiyece
gi kanaatini kuvctlc beslemektedirler. Bu
gtinku hava kuvetlcrimiz harbin bidayctin
dekine ve hatta son temmuz ayındakine 

nazaran daha iıstün ve daha iyi bir tarzda 
mUsellah bulunmaktadır. Harbin bu ilk 
devresinde ümit ettıglmize nazaran daha 
bıiyıik bir ııiiratle alman yekununa ylkla-
şıyoruz. 

iki ay z.arlıncla 
Almanlar temmuzla aiuıtoı zarfında 

1921 ingiliz tayyaresinin tahrip edilmiı ol
dugunu iddia etmektedirler. Bizim zayia
tımız bu iki ay zarhruia 558 tayyareden 
ibarettir. Pilotlarımız arasında ise bu za
yiat ıayaru şukrandır ki bu rakamdan çok 
azdır. Hitlcrin neşrettirdiği bu rakamlara 
bizzat itimat edip etmediğini bittabi kes
tiremem. Her halde duşmanın kendi ken
dini sukutu hayale uğratacak tarzda iıle
mcsi insanı memnun ediyor. 
Şimdiki halde cereyan etmekte olan ha

va muharebeleri harpten evel tahayyül et
tiklerimize nazaran bambaşkadır. Hastane
lerimizde hazırlnmıı olduğumuz 150 bin ya 
tak bir senedenbcri boı kalmıı;tır. Hava 
hucumlarıru mukavemeti tasavvur ettiği

miş veya yann için mukavemetine hazır 
bulunduğumuz dereceden çok aşağıdır. Bu
yük Britanyada ağustos ayı zarfında tay
yare hücumlariylc ölenlerin adedi 1075 ıi

vllden ibarettir. Bundan az yüksek rakam
la da ehcmiyetli surette yaralananları gös
terebiliriz. Bu kayıpların adedi, hatta iki 
ile üçle darbedilebildiği halde dahi mevzu
ubahis olmaz. Dıinya meseleleri karşısında 
mühim bir rakam teşkil ettiğini kimse id
dia edemez. Gene ağuıtoı ayı zarfında 

şimdiye kadar tamiri ikmal edilmiş olan 
ikinci derecedeki hasarat müstesna olarak 
İnttilteredc bulunan 13 milyon flY arasında 
yalnız 800 tanesi tamiri kabil olmıyacaılc 
derecede hasara uğı-amııtır. 

Vaktiyle teşkil etmiı olduiumuz tetki
kat komisyonunun hava hücumlarından vu
kua ıclen zayiata karıı ıiıorta teklifini 
reddederken nazarı dikkate almıı olduiu 
muhtemel zarar tahminatı ile buıünkit sa
rar arasında çok fark vardır. Bu sebeple 
bu projeyi bilhaHa miltenı:i vaziyette bu
lunanlar lehine olarak yeniden tetkik et
tirsek muvaffak olacaktır kanaatfndeyim. 

:Yalnız bunun neticelenmesi ancak gerek 
efltAn umumtyenln ve gerek parlAmento -
nun düııman ateşiyle vukua gelen ha.saratı 
harbin lcabatlndan olarak husule gelen ha
sarattan tetrik edilmesiyle kabtı olabilir. 
Eğer bu projeyi husul B&hasına c;ıkara.bl -
lecek ohıraak bunu bu harpten ne aureUe 
çıkabUeceğlmlze dair hlssettlA"lmlz emnl -
yetin c:ok sağlam bir dellll addedebtılriz. 

B. Çörçll bundan 11onra mütevazi varı -
datlı eşhasın 7.ayl ettikleri eıya ve mobil
yadan dolayı tam bir tazminat alacaklarını 
ve tahliye edilen mıntakalarda pek zfyad4 
nıo; olan belediye varidatından dolayı bazı 
ııehlrler hakkında da husust mUaa.adeler ya
pılacağını ilAve etmlıtır. 

Sinir gerginliği 

- Avam Kamarası Romanyanın pek acı 
bir darbe Ue memleketınd'n bir kısmını 
kaybettiğini bittabi biliyor. Benim eahsl 
dli§üncem dalma cenubt Dobricanın bulgar
lara iade edilmesi l!zım geleceği merkezin
de idi. Macarlııtanın da ~on muharebeden 
ıonra uğradığı muameleden memnun değil
dim. Fakat harp devam ettiği müddetçe 
wkua gelen her hangi bir arazinin bir 
memleketten diğerine fntlkall meselesi hal
li Ue ııtııral edecek de~lliz. Yalnız bu me
yanda altıkadar tarafların serbest muva
fakatleri v arzulan He yapılmış olanları 
latlana edeblllrlz. Hltler imparatorluğunun 
muharebe bitinceye kadar ne derece te -
veuU edeceğini klmııe ııffvliyPme:r.. Fakat 
ben eminim ki, bu imparatorluk yapıldığı 
kadar da çabuk yıkılacaktır. 

Hava harpları 

Bvelce bahıetmiı olduğum umumi hava 
harbi devam etmektedir. Temmuzda bU,Uk 
hava faaliyeti vukua ıelmiı olmakla be
raber asri harp ayı aiustoı ayı olmuıtur. 
Ne bir taraf ne de diğeri kuvetlerinin ta
mamım kullanmıı olmamakla beraber al
aanlar hava faikiyetini ka:ı:anabilmek için 

Bir mUddet sinir gergtnlltl ıeraltl için
de yqamayı bekllyeblllriz. Fakat bizim ka
naatimize göre, bu ıeralt, lng1llz mllletlnin 
ruh ktıvetlnln fevkinde olmıyacaktır. Ya
kında söylenen bir nutkun tahmin ettlrdl
ğl gibi, eğer kütle hallnde lnglllz ve alman 
milletleri arasında bir afnlr, azim kuvetı 
ve fktlharn kablllyetl mUcadP.lesl başlıya -
cak ise, bu mücadele ne kadar elddetll ve 
ne kadar uzun olursa olsun, bu mücadelenin 
önünden kaçmıyacağız. Biz ıu fikirdeyiz ki 
hür müesseselerin doğurduğU ahlAk ve se -
clye, cebirle tahmil edilen mlhanikt dlslp-

Kalkıp, mösyö Ravberg'in elini öpmek istedi. F; 
kat, çekindi. 

Çıkarken, yazı masasını gayrı ihtiyar! okpdı. Ka
pının önünde bir defa daha durup odasına baktı. İh· 
tiyar direktör birdenbire bağırdı: 

- Gizella 1 Bak az kalsın una en büyük müjdeyi 
vermeği unutuyordum. Yakında Leksikon'un tabın 
baılıyacağız. 

- Sahi mi? Kaç cilt olacak? 

linden ve mUessiriliktcn ne elde edilirse e
dilsin bunlardan daha azimk!\r ve daha mil
tchammfl olacaktır. (Alkışlar J 

B Cörçll sözlerine devam ederek demlı - Berlin bombardıman Eski ve yeni 
Ur ki : 

- Şimdiye kadar olan tecrübeler ile ıu 
neticeye vardık ki bugünkü hava tehlikesi 
a.IA.nn işaretleri sistemi büyllk mikyasta 
tndil edilmek lhtıyacıııdadır. Bu sebeple, 
bUtUn meseleyi yeniden tetkik etmelerini 
muhtelif ala.kadar servislerden talep ettim. 
Vaziyeti o hale getireceğiz ki alA.rm, hak
klkaten hava tehlikesi olduğU zaman veril
sin ve harp istihsali lllzumsuz alA.nnlarla 
sektelere uğramasın. Azamı bir iki haftaya 
kadar bu hususta alınan karar bildirile • 
cektir. Diğer taraftan bllttin memleket, ııe
hirlerinde sokakların aydınlanmuı meae -
lesi hakkında, aydınlanma sisteminin nasıl 
daha iylleetırileceği ve lUzumlu lhtlyaUar 
idame olunmak üzere kıf aylarının nuıl 
daha ııenlendlrllecetı. tetkik edilmek Uze
re bir komiteye havale olunmuııtur. 

edildi metodlar 

Umumi vaziyet 
B. Çörçll nihayet umumi vaziyetten bah

setmlıı ve demlıtır ki : 
- İılerlmlz, büyük bir nlsbette hareket 

sahasına geçmtıtır. İstiltı tehlikesinin geç
miJ olduğunu hiç kimse söyllyemez. Har -
biye Nazın, halen İngllterede Slr A. 
Brooke'un kumandasına verilmiı olan ve 
kuveti gittikçe artan bllyllk ordulara tam 
bir teyakkuz tavsiye etmekte haklı bulu -
nuvordu. 

15 eylUlden sonra ve yahut Hitlerln söy
lt~diği son tarih her ne olursa olsun o ta. -

(B;ışı 1 inci sayfada) 
askeri hedefleri bomba ateıi altına almıı
lardır. Berlin aayf iyelerindm birindeki e
lektrik santralı ile diğer bir santral ve bir 
havarazı fabrikası bomba altına ahnmıı ve 
bu son fabrikada büyük bir yanıın çık-
mııtır. . . 

Diğer bir tayyare rrubumuz, hır eılıha 
fabrikasına taarruı: etmiı ve patlıyan bom
balarm tesiri ile bir çok infillklar vuku 
bulduğu ıörülmü,tür. 

Berlin etrafındaki bqlıca ıimcndüfer 
hatlarına da ırup halinde bomba isabetleri 
vaki olmuştur. Berlin'e yakın ormanlrk 
mıntaka, Grunevald ormanı da dahil oldu
ğu halde rece yarısı bombardıman edil • 
miştir. İnriliz tayyarelerinin bu taarruzla 
takip ettikleri ıaye ağaçlar arasına saklan
mıı olan ıilih fabrikalarını tahrip etmek
tir. 

Diğer bir tayyare ırupumuz, Mıgde -
bourı'da büyük bir petrol taıfiyehanesini 
bombalamıştır. 

Berlin'Je verilen alarm İfared 
hakkında bir amerikan muhabiri 

rlhten sonra, denizin ötesinden geleeek öl - ne Jiyor? 
dUrUcU ~~cum tehlikesinden mıuıun kalaca- Nevyork, 5 a.a. _ Reuter: Dün Bcrlin-
ğııırftl soyliyenlerle hem fikir değilim. d v · ı i olan alirm işareti hakkında. 

Kıt. rırtınaları, sisleri, ve karanlık ile e erı m 1. . . B r ha 
ııeraıu det)ştirebillr. Bir tek dakika gev _ ~ c~york Tımcs gazctesı~ın er ın mu -
§eklik ol ne.malıdır 1 bırı şunları yazmaktadır. • 

Bunda.:ı bir kaç ~Y evelklnden çok daha . Dün .inıiliz tay>:arelcri cen~b~ ıar~ı ve 
iyi bir vazl~tte bulunduğumuzu ve halle _ ıım~l ıst~kamctl.eı:ınd~n Berlın e hucum 
dilmesi lA.zım gelen meselenin eyllllde '.:ok etmışlerdır, İngılız. ~ılotla!ıo:. hava m~da
daha gUç ve hüyUk olduğunu l!Ö!·:.,rııem, faa ~opla~ının ~erlın de. gorulen belkı de 
her hangi bir askeri sırn ifıa etml§ olmam. en ııddeth baraı atcılerıne maruz kalmı1-

A t ••J f lardır. nava anın mu o aan Muhabir, iyi haber alan kaynaklardan 
Anavatanın müdafaası hakkındaki hazır- aldığı malümata nazaran, aynı gece zar -

lıklarımız, muazzam bir surette devam ey - fında İngiliz tayyarelerinin, Almanya'da 
lemiııtır. muhtelif endüstriyel hedefleri de bombar· 

Orta ııarka devamlı bir sert takviye ka - dıman ettiklerini ilave etmektedir. En ıid
tuelerf göndermekte tereddllt etmedik. Şar- dctli muharebenin Magdebourc üzerinde 
kJ Akdeniz filosunun takviye için en ku - cereyan etmiı olduğu bildirilmektedir. 
veuı modern gemilerimizden bir kaçını o - Berlin'de U"GO bir inailiz. 
raya göndererek bir kaç gtln evet oradaki ~ o 
!flomuzun hakiki kuvetınl hemen hemen ı- tayyarecin neler görmÜf ? 
kf misline çıkarabildik. İtalyanlar bu bahrt Londra, 5 a.a. - Bir kaç ıün evcl Ber-
harekAttan haberdar bulunuyorlardı. Fakat lin üzerine yapılmıı olan gece hücumunu 
italyanlar tarafından izaç edilmedik. anlatan bir İngiliz tayyareci yüzbaııır ıun-

BüJ.1lk gemilerimizden bazılan Maltaya ıarı söylemiştir: 
uğradılar. Ve bUyük bir itimatla tevka - Hücum gayet karanltlı: ve mehtapsız bir 
ilde azlmkA.r ve mukavim vtılllerinln ku • gece zarfında yapılmıı olduiu halde, para
mandasında 'mücadeleye devam eden bu ıe- ıütle atılan aydınlatıcı fiıeklcr sayesinde 
et adalann ihtiyacı olan bazı ıeylerl oraya hedefler kolaylıkla bulunabilmiıtir. Berlin 
glltürdlller. üzerinde büyülı: faaliyet göstermekte olan 

OrtCl§ark'ta havı müdafaa projektörleri, inıilizlere 
Pek yakında orta ıarkta ılrldetli muha • çok yardım etmiılerdir. Unter den Linden 

rebeler beklemeliyiz. Burada vaziyetimizi ile ıtadyum mükemmelen tef}ıis cdilmiı
mllmkün olan bUtUn kuvetlcrle idame ettir- tir. 
mek ve bUtün Akdenl:r.de, yalnız şark hav- Diğer bir zabitin ınlattıfma göre, Ruhr 
zasında de~ll fakat aynı zamanda garp hav- havzaar üzerinde yapmıı olduiu mütead
zasında da hahrl kuvetlmlzl ve bu bahri dit uçuılar esnasında, alman avcıları tara
kuvettrn doğan kontrolll fazlafaftırmak fmdan pek az mukabele ıörmü,, fakat bava 
kati niyetindeyiz. müdafaa toplan ıiddetli mukabelelerde bu-

B. Corçil sözlerini 16yle bltırmlttlr : lunmuıtur. 

Bu suretle, hem anavatanda hem hariç- /lerlin'e tlün yapılan lıava hücu 
te, yolumuz boyunca, rtlzgA.rlar nereden ge-
llrae, sa.bit kademıı. (Şiddetli &lkıtlar) mu halılnntla D. N. 8. nin verdiği 

Avam kamarannın tatili talnlat 
B. Çörçil, askeri vaziyet hakkındaki be- Berlhı, 5 a.a. - DNB. bildiriyor: :Res-

yanatına başlamadan evel, Avam Kanıara- mi bir menbadan bildirildi(ine göre, bir 
sının bugünkü celaeatııı müteakip, 18 ey • çok düıman tayyueleri Berlin etrafında 
lOlde iki gUn toplanmak üzere bir taWe müdafaa toplannm tetlril ettiği barajı geç
geçeceğini ve 18 eylülde lüzumu takdirin- meğe teıebbüı etmiılerdir. Şiddetli topçu 
de hUkUmetln beyanatta bulwıacatuu bil- ateıi neticesi olaralı! bir dittman tayyaresi 
dirmlııttr. Berlin'e varmadan dilıüriilmtif ve pek u 

B. Çörçll beyanatını yaparken, dlplo - ta~e ıehrin merkesi üzerinde a~bil -
matlar ıocuınd&, Amerika Blrlefik Dev - miıtir. İki yere dört infill.lı: bombası at
leUert, Brezilya, Belçika, llıeır, İ9P&D)'a. mı~. Tierprıen'e elit- bir bomba bir 
ve Sovyetler Birliği büyUk elçllerı, Leton;- polisin ölümüne sebep olmuıtur. Bir diğer 
ya ve Uveç elçileri, Romanya maalAhatgU - bomba ıehrin ıimali prbiıinde orduya ait 
zan ve Tllrkfye bUyük elçlllği b&fkAtibl bir levamn antr~suna düpniiı felrat bil-
bulunmakta idi. yük sayiat yapamaauıtır. Cenuba gacbl 

Çör~il'in Yeni Zelantlalı varoılarmdan birinde müdafaa toplarımıı-

k l h •t b dan atılan cüllelerden birinin parsalariyle 
M er. ere ı a ı bir ev hasara uiramııtır. Berlin'in cenubu 

Londra, 5 a.a. - DUn ~eni Zelandalı kı- ıarkiıinde lrüc;Uk bir ıehirde bir bomba, a
taata hitap ederek B. Cörçfl !JU sözleri mele mahallesine dliımüı ve bir ameleyi 
aöylemlıttr • .. ldü fi bi dix.erini 

- Biz ıu ~arda, dUfmanın birtkmiı o-
0 mı; 1 •e " • nralamztttr. 

lan fesatlık ve zulmunun yükü altında bU· 
lunmaktayız. Fakat bu yükün altında e -
zllmiJ bir vaziyette değiliz. Dört ay eveJ 
buraya ilk geldiğiniz zamanlar, nlabeten 
küçUk bir dtigman ordusu dahi, mahvedil -
meden evel çok hasarat yapabillrdl. Fakat 
Jlmdl çok kuvetll ordularımız mevcut bu • 
lunmaktadır. Şayet o fena adam scrgüzeJ
tıne teıebbüs etmenin zamanı geldiğine sa
hip olursa, bizzat kendimizin heaabım göre
cetımtzden emin bulunmaktayım. En gtıst
de muharip ırkların yetlımekte olduA'u do
mlııyonlann evlAtlan gelip de burada veya 
Brltanya İmparatorluğUnun bqka b8lge -
!erinde bu bllyük muharebede rollerini oy
namakta oldukları bir sırada, artık kendi· 
mızı yalnız hiııaetınlyorus. 
Şimdiye kadar yapmıı oldupmuz muha

rebelerin hiç birisi, bunun kadar un ve 
haklı olmamııtır. Bu muharebeden çıktıtı
mız zaman duyacağımız vazifesini ifa et -
mlı adam hissini, hiç bir muharebeden çık· 
tığımız zaman du;ymamı11zdır. 

& 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14,30 - 17.30 - 21 de 

BEYAZ MELEK 
Simone Simon - James Stewart 

U5 - 19 da 

VATAN BEKÇiLERi 
Gece aaat 21 de 

BEY AZ MELEK ve MIKI 

(Başı 1 inci sayfada) 
geler vardır. imparatorluk, bütün 
azametine ve rakipıizliğine rağmen, 
bu intibakı, hot ~ir idealizmin zevk· 
leri yüzünden kabul etmemittir. Bu 
intibak, timali Amerika'nm istiklal 
dersi ile batlamıttır ve imparatorlu
tun, tedricen, kartılıkh menfaatler 
ve haklar muvazenesi üatüne istinat 
ettirilmek, yani zor ve itaat ye
rine, rıza ve collaboration eaaala
rma uymak suretiyle yapyabileceii 
vaktinde anlatdmıttır. Her isyanı ve 
her sabotajı baatırabihnek kuveti el
de olduktan sonra, ailahaız ve tetki
lataız yığmlann, faal veya pasif ha
reketlerine kal'§I zaf göstermeli 
gülünç bulaa genç emperyalizmler 
vardır. Fakat milletlerin gönlünden 
çıkmıyan "hayır!" mukavemeti kar· 
tısında, en genç enerjilerin bile, er 
geç yıpranacağmdan kim fÜphe e
debilir? 

Umumi tarih, zor ve tahakkümün 
mukadder iflasma miaaller verdiği 
kadar hiç bir ders vermez. Bu ifla
sa aebep olan eski müeyyidelerden 
hiç biri ise, milletleril' hüriyet ve 
yurt hakkı müeyyidesi kadar ••i
lam ve emin değildi. 

Her türlü anlatmalan reddeden 
bir infirat kadar, kartıhkh anlatma 
ve collaboration fikirlerini redde
den bir teferriit de imkansızdır. Ge
çen harp nasıl bitti, bu harp ve ge· 
lecek harp nasıl bitecek, bütün bu 
suallerin üstünde garp medeniyeti· 
nin mukadderatı, milletlerin nza
aından doğan bir yeni beyneltni
lel'in, milletler arasmda haklar ve 
menfaatler muvazenesinin keıfedil· 
mesine bağlı kalmakta devam ede
cektir. 

Falih Rılkı ATAY 

İngiliz Amerikan 
if ilif ından sonra 

(Ba§ı 1 inci sayfada) 

beraber olduiun'll bilmektedir. 
Baımüddciumumini.n kararmı okudum. 

Saf lam bir huku:lc:l esasa müstenit bulun -
duğu fikrindeyim. İnıiliz - amerikan itl
llfmın biı:i bat"be -yaklaıtırdıiı doinı d• 
fildir. Bizi Almanya fena ıörmektedir. B
ier bflıe harp ilin etmek için sebepler a
ramak i.teae idi, bundan evel çok v .. ileler 
bulabilirdi. 

B. Komıc bu beyanatı, Pasifik mrntab
ımdaki müdafaa mevkilerini teftiıe gider
ken yapınıttrr. 

3 Destroyer hareket etti 
Nevyork, S a.a.. - İD&iltereye verilen 60 

Amerikan deatrqyertndeıı üç tanesi, zanne
dtıdlğine göre Kanada.ya mUteveccihen bar 
reket etmtetir. Cumadan evel hiç bir dea • 
troyeriıı huır olabllecett tahmin edilme
mekte idi. 

Japonlar na..ı lıar,.IoJJ~? 
Tokyo, S a.a. - (D.N.B.) : Yomlurl 

Chlmbun gazeteııl §Unları yazmaktadır : 
Kadro harici çıkarılmıı elli amerikan 

deatroyerlnln aabn' alımnaaı, İ11Kllterenln 
ukerl vaziyetinde bir tebeddül husule ge -
tlremez. Buna ratmen İngiltere bu gemi • 
lerl alıyor, mUaellAh üalerini de tcara vert
yona, maksadı aneak Amerikayı harbe aU
rUklemektir. Bu manevra. ile ayııı .zamanda, 
İJıgllterenln kuvelmaneviyeatni yükselt -
mek istiyor. Her halde lııgills - amerikan 
ltiWı.ııın mAııaaı, İngllterenln matlublye -
tinin pek yakııı oldutudur. 

KeskOr suete, bu ltllA.fın, ingfllz - ame
rikan nüfuzunun Paaltikte ve uzak ıarkta 
takviye edilmesine matuf bulundutunu zan
netmektedir. J'aponya bu yeni vaziyeti göz
den kaçırmamalıdır. Japonya, lnglllz. ame
rlkaıı tazyikinin artmaaına intizar etme • 
lldir, demektedir. 

RADYO 
TÜRKİYE 

(Radyo Dltllzyon PostaJıı.rı J 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA 

1648 m. 
31.7 m. 
19.74 m. 

(Dnl~n Uzunluğu ı 
182 Kcs./120 Kw 

9465 Kes/ 20 Kw T. ~ 
15195 Kes./ 20 Kw. T. A-

CUMA: 6.9.1940 

7.30 Program, ve memleket saat ay 
7.35 Miızik: hafif program (Pi.). 
8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kadını - yemek Jıstesi. 
8.20/ 8.30 M uzik: hafif programın dev 

(Pl.). 
12.30 Program ve memleket saat ay 
12.35 Miızik: 

1 Zeki Arif - isfahan şarkı: (0 
lumü can"na verdim). 
2 - Dede • ısf ıhan ııarkı: (Aıık 
lalı). 
3 - Şi.ıkni Tunar - hüzzam ıa 
(Adnriın yeşil çamları). 
4 - Faiz Kapancı - hüzzam IA 
(biıklıim buklum sırma saçlı Emi 

12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Muzik: 

1 Turkü: (Bende bin em kara 
ra atlara). 
2 - S. Kaynak • hicaz ti.ırkü: ( 
nim yarim gelişındcn bellidir). 
3 - Huseyni ttirkü: (yavru kur 
4 - Hüseyni turkü: (meşeli met 

13.2'0/14.00 Muzik: balet mıizigi (Pi.). 
18.00 Program ve memleket saat ay 
18.05 Müzik: Avrupa halk havaları (P 
18.30 M tizik: .Anadolu halk havalan. 
18.50 Miızik: radyo "sving" triosu 

Özıtür ve ateş böcekleri). 
19.15 Mıizik: 

l - Hica:r. türkü: (Daglar dal 
viran dağlar). 
2 - Hicaz tuıitii: (Sarı kurdele). 
3 - Ruıen Kam - hicazkar pr 
(Bir nevcivandır aşubu candır). 
4 - Hicazkar ıarkı: (Akşam ol 
ııinC$ gider). 
S - Kizım Us • kürdili H. ıar 
(Bir goruşte çe.,mi mestin). 
6 - Kiırdıli H. şarkı: (Misket ..ı 
liyor misket). 

19.45 Memle.ıcet saat ayarı, ve ajanı ~ 
berlerı. 

20.00 Muzik: 
l - Arif bey - nihavent 
(Meyler suzulsun). 
2 - .••• - m:ıhur ııarkr: (Hail 
nayan kalbimi). 
3 - Rakım - hicazkir ıarkı: (V 
sali yar ile mest ol). 
4 - lbrahim aga - hicazklr pr 
(Yok hillfım). 
5 - Muzaffer İlk Ar: kürdilihic 
kir aaz semaisi. 
6 - Tiırkiı: (Çıkabilsem ıu y 
şun baıına). 
7 - Tiırkiı: (Oduncular dağdan 
dun indirir). 

2'0.30 Konuıma (bibliyoğrafya). 
20.50 Miızik: Iaııl heyeti. 
21.15 Konuşma (iktisa.t ıaati). 
21.30 Radyo gazetesi. 
21..45 Mıizik: radyo salon orkestra.at. 

1 - Leopold: Karlsbad hatır_,. 
(vals). ~ 
2 - Rimsky - Korııakov: Sadko' 
Hind ıarkısı. 
3 - Schubert: Moment Muıical (~ 
pus 94, No: 3). 1 
4 - Kalman: Holandalı kadm o~ 
retinden potpuri). 
5 - Dohnanyi: düğün valıi. ~ 
6 - Eri eh Trapp: Fuji - San 
fmda musiki parçalan. 
7 - Pepi Müller: lA Paloma Uz~ 
ne fantezi. 
8 - Hermann: Dostal: marı. 

22.30 Memleket saat ayan, ajana hab~ 
leri; ziraat, esham • tahvilit, ~ 
biyo - nukut borsası (fiyat). 

22.45 Müzik: radyo ııalon orkestrası prO' 
gramının devamı. 

23.00 Müzik: danı mıiziği (Pl.). 
23.25/ 23.30 Yarmki program ve kapan!f. 

••• 
t R A N 

Tahran Radyosu 
Tahran radyosunun haberleri saat ıı.30 

dan 14 e kadar, kısa dalga 19 m. 87 dal .. 
usunluğU üzerinden, 17.13 den 20.15 kadat 
30 m. 99 dalga uzunluğu üzerinden ...a 
20.30 dan 23.30 a kac.lar 48 m. 74 dal_. 
uzunlup Uzerlnden ne§redllmektedir. 

Kiralık bina 
Atatürk Bulvan üzcrınde San kbşk el • 

varında cvelce ltalya sefirinin ikamet
ılhı olan tclrmil konforu havi büyük bin& 
bfltfin müıtemilitiyle birlikte kiratrktır. 
Görmek iıtiyenler, içerisinde bulunan bello 
çiye icar hakkında rörUımek üzere 11 B....,. 
kasında Hukuk Müşavirliğinde Edip Mel
tem'e müracaat. Telefon: 1372. (3511) 

- Yirmi dört. Büyük bir if, dehıetli kazanacağız. 
- Tebrik ederim, mösyö Ravberg. Cidden çok 

memnun oldum. 
- Projeler mösyö Müller'dedir. İstersen, git bir 

gör. Bilirim, bu gibi ıeyler seni fazla alikadar eder. 
Noksan gördüğün cihetler varsa, fikrini söyle. Gerçi; 
Müller itine müdahale edilmesinden pek hoılanmaz 
ama, sen, ne de olsa, umum müdürün husuıt kltibi
ıin. Seni dinlemek mecburiyetindedir. 

Y a!an : Mihaly FÖLDI 
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Çocuk gülmeğe, ellerini çırpmağa bqladı. 

burnunda ve alnında yabancı hatlar vardı. Fakat, yü
zünün heyeti umumiyesi oğlunun cıi idi. Bunu kim 
görse, daha ilk bakııta Vilmofun ojlu olduğunu an
lardı. Vilmo§'un oğlu, benim torunum olurdu. O hal
de, bu çocuk penim torunumdur. Sakalım olmasa, tıb
kı biribirimize bcnı:iyeceğiz. Hele bakışları ne 'kadar 
zeki! Aynen benim bakıtlarım. Ne garip! Şu, dünya
dan habersizce gülen çocuk, benim devamım olacak._ 
Günün birinde, ben çoktan toprak olduğum zaman 
bu çocuk, daha doğrusu bu erkek, Lo§Onai adiyle yer 
yüzünde dolqacak, hayalimi canlandıracak, hatıra• 

tarımı taııyacak ... Şaıılacak §Cy, ne kadar da bana 
benziyor! 

- Teıekkür ederim, mösyö Ravbcrg. Beni çok ıı
martıyorsunuz. Sonra, bata çıkamazsanız karıımam 1 

Gülüttiller. Rudolf Ravbcrg, Gizella'yı gene yo
lundan alıkoydu: 

- Gizella, dedi. Seni sık, sık beklerim. Ben, bi
liyorsun ki; hlç bir yere gitmem. Fakat, beni bir ak
pm kahvaltısına davet edersen, aana gelirim. İyi bir 
ıütlü kahveden çok hoılandığımı gibi, güzel çocuk
ları da severim. 

- Hakikaten gelir misiniz, möıyö Ravberg? 
- Eğer gönlümü yaparsan, tabii gelirim. 
- O halde, bu pazar beklerim mösyö Ravberg. Si-

se kendi elimle güzel bir ıütlü kahve hazırlıyacağım 
- Hemen bu pazar mı? Bu kadar acele mi ediyor· 

ıun? Pek ili, gelirim. 
Gizella, direktörün bu vadine pek ıcvindi. Bu ve

sile ile VilmoJ'u da tanıtacağını düıilnerek memnu
niyeti bir kat daha arttı. 

Profesör Loıonsi, öğle yemeğinden sonra mutat 
yarım saatlik iıtirahatini yapmak üzere yatak odası
na çekildi. Divanın üzerinde, bir bebeğin yuvarlan -
makta oldufunu gördü. Çocuk, yorgun bakıılarla ta
vanı seyrediyordu. Baı ucunda, bir insanın bulun
duğunu hi11cdince gözleri birden parladı. Bakııları
nı profeıöre ~evirdi. Profesör sinirlendi. Bu Edit'in 
da yapmıyacağı yoktu 1 Bu çocuğu, ne diye odasına 
getirmitti? Yoksa, çocuğu gençlerin elinden alıp, 
kendisi mi büyütecekti? Ne garip bir kadındı bu ... 
Belki de; ,çocuk vasıtasiyle onu yumuptmak istiyor
du ... Eğer, böyle dütünmüııe, aldanıyordu 1 Bu çirkin 
hidiaedcn mütevellit bütün mcsuliyetleri yüklenmiı
ti. Elinden gelen maddi yardımı yapmağı da kabul 
etmifti. Fakat, itin hissi tarafına gelince, bu cihet 
hiç bir alakası yoktu. Hizmetçilerden birini çağırıp, 
ç >cuğu dıp.rı çıkarttırmak için zile doğru yürüdü 
~u sırada, bir kug cıvıltııını andıran hoı bir acı i 
4itti. Bu da neydi? Dönüp baktı. Çocuk hızlı, hızı 
elini sallıyor, ıanki onu çağırıyordu. Allah, allah tu 
:ı2f ıey 1 Çocuğun yanına döndü. Divanın kenarına 
li~ti: 

- Ne istiyorsun, kilçilk betbaht? 

- Bu kadar sevinecek ne var? Ne de neıelisin? 
Tat-\i ~nin hiç bir 1eyden haberin yok. Senin dünya
ya gelmemekliğin lhımdı. Ama, acn bunun da far
kında değilıin. Fuzult mahltUc 1 Seni kim davet etti, 
burada ne arıyorsun? 

Hayret edilecek 1eydi doğrusu 1 Bu çocuğun bu 
derece hoıuna giden feY neydi? Gittikçe COfuyor, 
kahkahalar atıyordu. Büyük babasının sesini mi bc
ğenmiıti? Yoksa, kravatının üıtünde parlıyan siyah 
inci mi allkaıını uyandınnııtı? Durmadan gülilyor, 
elini dedesine uzatıyordu. 

- Ne gillilyorsun? Benimle alay mı ediyorsun? 
Göster bakayım kendini. Mqallah sıhatin yerinde. 
Dilini uzat bakayım. 

Parmağiyle hafifçe çenesine bastırdı. Çocuk ağzı
nı açtı. Gıdıklanmıı gibi kahkaha atmağa başladı : 

- Benden korkmuyor musun? Daha kim olduğu· 
'llU bile bilmiyorsun. 

Şahadet parmağiyle bumunu dürdüıledi. 
- Kerata ıeni 1 Adam akıllı da güzelsin hani. Aık 

ljOCuğu. Zaten bayleleri ıüzel ve gürbüz olur. 
Ayağa kalktı. Yandan baktı. Bu tıbkı Vilmotl di· 

ye ıöylendi. Tamamiyle babuına benziyordu. Yalms, 

• 

Çömeldi. Parmağını uzattı. Çocuk, dedesinin par
mağına tehalükle yapııtı. 

- Küçük çapkın ne de çabuk ahbap oldun böyle? 
Çocuğu oynatmak, oyalamak için parmağın:lakt 

yüzüğü, altın kordonunu, saatini, inci kravat iğnesi· 
ni, nesi varsa hepsini çıkardı. Küçük Vilmoı, dedesi· 
nin bütün eıyalarını alıyor, hiç birini geri vermek is
temiyordu. 

- Ne o? Daha timdiden beni soyup aoğana mı 
çevireceksin? Seni maymun senit 

Çocuk dudaklarını bilktü. Ağlamağa hazırlandı. 
- Dostluğumuzu bu kadar mıydı Ne çab,µk da

rıldın? Dur, sana yeni oyunlar göstereyim. 
Yüzüğü, altın kordona geçirdi. Çıngırak gibi sat

lamağa başladı. 

İıtirahat saatinin geçtiğini anlamadı bile. Birden
bire omuz ba§ından Edit'in sesini işitti: 

- Viktor, şimdi acn kendini mi eğlendiriyorsun, 
.,oksa çocuğu mu oyalı yorsun? 

Profesör Loıonsi, kıp kırmızı kesildi. Yerden 
.,alktı. Caketini çıkarmı4, kravatını çözmüştü. Saati, 
tabakası yerlerde ıürükleniyordu. Vaziyeti kurtar 
mak için izahat verdi: - Sonu var -
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. nn gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

f( Muhtelif hayvan yemi alınacak 
Mutia As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Kapalı zarf usullyle eksiltmesinde 
talip çıkmadı~ndan 926 ton arpa, 949 ton 
kuru ot, 869 ton yulaf Uc 509 ton saman 

t1 Yeniden bu usul lle eksiltmeye konulmuş. 
tur. 

2 - Tahmin edilen bedelleri arpanın 
694!10 llra muvakkat teminatı 5208 lira 76 
ktınıııtur. Kuru otun 66430 lira muvakkat 

•a teminatı 4982 lira 25 kuruştur. Yulafın 
29520 llra muvakkat teminatı 2214 lira • 
dır. 

8 - Muhtelit yem maddeleri ayn, ayrı 
öl veya ~p, WUP veya toptan lhııle edllece

tıne ı:öre temlnaUarının mlkdarı da değl
eır. 

4 - Hepsinin lhalesı 9 eyıuı pazartesi 
r~ gtınU saat 15 le '.Mu lada satın alma ko. 

misyonunda yapılacaktır. 
6 - Şartnameleri Ankara ve İzmir Lv 

ııt &mlrllkll'rl ve Muğla satın alma -komla~ 
:Yonln.rında ~örUleblllr. 

6 - İııteklllertn teklif mektuplarını te
kf mlnata alt makhualn.rlyle birlikte dördlln· 

cU maddede yar:ıh saatten en geg bir saat 
ı evet Muğla satın nlmn komisyonuna Yer-

mi§ olmaları. (4942) 
14919 

Un alınacak 
Kars As. Satın Alma Ko. dan : 
1 - Çuvallart mUtcahhidc iade ve katt 

ihaleyi m?tc~kip on bc:ı gun içinde teslim 
~ ::rtlylel bır kılosuna tahmin edilen fiyat 18 

raş 0 an lOO ve ayrıca 200 ton un pazar-
lıkla alınacaktır. 

11 2 - Pazarlığa gireceklerin yüzde yedi 
buçuk tcminatlariyle birlikte 9/9/940 pa -
zartcsl rünü saat 11 de Kars askert satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (5265) 

15251) 

Buğday alınacak 
lzmir Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. darı: 

1 Pazarlıkla aatın alınacak 500 ton buğ-
da "ht" Y l ıyıcına talip çıkmadıfından pazar-
lık 7. 9. 940 cumartesi günü saat 11 de 

f K~sladı İzmir Lv. llmirliği satm alma ko-
ınısyonunda Yapılacaktır. 

1 
Tahmin edilen tutarı 37.500 liradır. 

r Teminatı muvakkatc akçesi 2813 lira-
dır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görüle
bilir. 

İsteklilerin Ticaret Odasında kayıtlı ol
duklarma dair vesika göstermek mecburi-
7etindedirler. 

Pazarlığa iıtlrtk edecekler kanuni vcsl
blan ve teminatı muvakkateleriyle bir
likte ihale llatinden evel komisyona mü-
racaatlan. (5339) 1S322 

Sadeyağı alınacak 
lstanbul K. Sa. AI. Ko. darı: 
28. 8. 940 sriinü pazarhft yapılan 40 ton 

&adeyağma verilen fiyat pahalı g6rülmüş
~~r. Yeni den Jlazarlıtı 9. 9. 940 gllnil ıs.at 

?0 yapılacaktır. Muhammen bedeli kırk 
•ekız bin liradır. Şartnamesi her gün ko
=Yonda görülebilir. İsteklilerin belli 

1 • ve saatte Yiizde on beş kati tcminat-
a:ıyle birlik,te komutanlık satın alma ko-
111.iı,-onuna gelmeleri. 

(S341) 15324 

Erat fotini alınacak 
lzmir Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. darı: 
1 - Pazarlıkla satm almacalı: 164S7 çift 

erat fotinl g{inilnde talip çıkmadığından 

pazarlık 7. eylUl 940 cumartesi günü ıaat 
12 de Kıulada İzmir Lv. Amirliği aatın al
ma komisyonwıda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutan ı0697ı lira
dır. Teminatı muvakkate akçesi 8023 lira
dır. Şartnamesi her giln komisyonda görü
lebilir. 

3 - İstekliler Ticaret Odaeında lra.yıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek mecbu
riyetindedirler. 

4 - Pazarlığa i15tirlk edecekler kanuni 
vesikalarını ve teminatı muvakkatcleriyle 
birlikte ihale saatinden evci komisyona 
mUracaatlıın. (5342) 15325 

Kuru ot alınacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko. darı: 
Askeri ihtiyaç için 2.500 ton kuru ot pa

zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıih 11 ey
lül 940 çarşamba giinü saat 11 de Eskiee
hir Aı. satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Şartnamesi komisyonda ıörülcbi
lir. Tahmin bedeli 100.000 liradır. Katl te
minatı 12SOO liradır. lateklilerin belll gün 
ve saatte kanunda yazılı vesaik ve teminat 
makbuzlariyle komi;yonda hazır bulunma-
larL (5343) 15326 

Muhtelif mevadı gıdaiye 
alınacak 

Vize As. Satrn Alma Ko. dan: 
ı - 32 ton sadeyağı, 135 ton fa&Ulya, 

1S4 ton pirinç, 10 ton nohut, ı60 ton ma
karna, 28 toı:ı ııchriye, 30 ton seker, 25 ton 
üzüm, SO ton soğan, 42 ton yemek tuzu, 
65 ton ga:ı:yağı pazarlıkla satın alınacak

tır. 

2 - Pazarlığı 10. 9. 9'40 ulı günü saat 
10 dan 16 ya kadardır. 

3 - Vermiye talip olanların mezkO.r gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte aatm al
ma komisyonuna gelmeleri. 

(S344) 15327 

Yulaf alrnacak 
lzmir Lv. Amirlifi Sa. Al. Ko. dan: 
Pazarlıkla alınacak 500 ton yulaf ihtlya.

cma talip çıkmadığından pazarlık 7 eylül 
940 cumartesi rUnU ı;aa.t onda Kışlada İz
mir Lv. Amirliii satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı 32.SOO 
liradır. Teminatı muvakkate akçesi 2438 
liradır. Şartnamesi her giin komisyonda 
görillebilir. İstekliler Ticaret Odasında 
ıkayıtlı olduklanna dair vesika göstermek 
mecburiyetindedirler. Pazarlığa iştirS.k e
decekler kanunt vesikaları ve teminatı mu
vakkateleriyle birlikte ihale saatinden e
vel komisyona.. mliracaatları. 

(S34S) ıS328 

Keçe çizme alrnacak 
Bali kesir As. Sat.rn Alma Ko. dan: 
lS.000 adet keçe çizme pazarlıkla aatm 

alınacaktır. İhalesi 7. 9. 940 cumartesi gü. 
nü saat 11 de Balıkesir As. satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Nümune ve prt
larmı görmek istiyenler her giin komiayo
numuzda görebilirler. Taliplerin muayyen 
olan aaatte komlsyonumuıı:a mUracaat et-
meleri. (5364) 15336 

Telefon malzemesi ah nacak 
Kırklareli As. Sa. Al. Komisyonundan 
1- Aşağıda cins ve mikdarı ve evsafı yazılı telefon malzemesi acele p.ı

zarlıkla satın alınacaktır. 

2- Muhamme.n bedeli ve teminat mikdarı aşağıdadir. 
3- Pazarlık 10 Eylül 940 salı günü saat 10,30 da Kırktarelinde Aı. S'l· 

tınalına Komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona mUracaatları. (3540) 15323 

Muh. Be. Teminat Mikdan 
Lira Kr. Lira Kr. 

7250 50 

350 00 
175 00 

5 50 
,780 50-

50 Klm. 

1000 Ad. 
5Ad. 

20 Kl. 

Cinsi 
Sahra t~lefon kablosu '( içinde 7. t~J 
olacak tellerden bir veya üçü bakır 
diğerleri çelik olacaktır. ) 
İzalatör ( Deve boynu ). 
Masa telefonu. 
Toz kükürt. 

Muhtelif erzak ah nacak 
Mersirı As. Satın Alma Komisyonundan: 
l - Aellktda yazılı bulunan dört kalem yiyeceğin belll gUn ve saat!trde kapalı 

zihart usuliyle Mersin As. eubeslnin Ust katındaki satın alma komisyonu tarafından 
alesı yapılacaktır. 
2 - lsteklilertn ihale saatinden ·bir saat evellne kadar kanunen istenen vesaik ve 

teminatlarını havi teklif mektuplarını komisyona te!llm etmeleri. 

uı:us 

Arpa alınacak 
tzmlr Lv. Amirlili Sa. Al. IC.o. du: ASKERi F ABRIKALAR 
Pazarlıkla satın almacak olan 500 ton 

arpıı. ihtiyacına verilen fiyat pahalı görül- 800 ton döküm kumu alınacak 
düğünden pazarlık 7 eylW 940 cumarteei 
ıünü sut on buçukta Kı lada lrmir LT. 
!mirliği aatm alma komisyonunda J&pıla
caktır. 

Tahmin edilen tutan 287SO liradır. To
minııtı muvakkate akçesi 2ı57 llradrr. 
Şartnamesi her gün komisyonda ıörlile

bilir. 
İstekliler Tiea.ret Oduında kayıtlı ol

duklarına dair vesika göıtermek mecburi-
yetindedirler. • 

Pazarlığa lıtirllc edecekler lra.nunt veal
kalan ve teminatı muvakkateleriyle bir
likte ihale ıaatlnden evel komiayona mU-
racaatla.rı. (S346) 1S329 

Atlı araba alınacak 
Kayseri As. Sıtırı Alma Ko. dan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyat 150 

· As1:er1 Fabrikalar Umum Müdürlillü 
Merl:ez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (28.000) lira olan 
800 ton dökilm kumu askeri fabrikalar u -
mum müdürlliğil merkez &e.tın alma komis
yonwıca 18/9/94-0 çarıamba günü aaat 15 
te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
(1) lira (40) kuruı mukabilinde komiı -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
na.t olan (2100) lirayı havi teklif mektup -
!arını mezkftr ciinde saat 14 de kadar ko -
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesalkle komiıyoncu olmadıklarına ve bu 
lııle allkadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası veslkasiyle meı:ldlr gün ve aa
atto komisyona ınUracaatlan. (5080) 

15196 

liradan 200 çift a.tlı araba pazarlıkla aatm T omnık ve ker~te alınacak 
alınacaktır. Askeri Fabrikıllır Umum Müdürlüğü 

Muhammen bedeli 30.000 lira olup lı:ati M~riez Satm Alma Komisyonundan : 
teminatı 4500 liradır. 60 metre mikabı 4,5 - S,00 M. Boy 0,30 

İhalesi 9. 9. 940 pazartesi günü saat ı6 _ 0,4-0 M. kutrunda dıı budak tomruğu, 
da Kayseri askeri satm alma komiıyo- 300 metre mikAbı 3,5 - 5,00 M. Boy 0,25 
nunda yapılacaktır. _ 0,45 x 0,08 - 0,11 M. ebadında dış bu-

Şa.rtnamcai letanbul, Ankıra Lv. lmir- dak kalası. 
likleri ve Kayseri, Adana, Niğde askeri 9,477 metre miklbı 65 adet 4,50 X 0,18 
satın alma komisyonlarında &örülebilir. x o,ı8 M. ebadında dıı budak ağacı. 

İsteklilerin kanunun 2, 3. neli maddele- Tahmin edilen bedeli (2ı268) lira (62) 
rinde yazılı vesaik ve teminatla birlikte kuruı olan yukarda cins ve miktarı yazılı 
belli gün ve saatinde komisyonda bulwı- tomruk ve kereste Askeri Fabrikalar U • 
malan. (5348) ı5331 mum müdilrlüğü Merkez Satın Alma Ko • 

misyonuoca 19/9/940 per§embc günü saat 
T ~rlik aJmacak 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart-

lstanbul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: name parasız olarak komisyondan verilir. 
On bin sekiz yüz çift terlik alınacaktır Taliplerin muvakkat teminat olan (1595) 

J>azarlıkla eksiltmesi 10. 9. 940 sah g{inii lira (15) kuru&u havi teklif mektuplarını 
saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. !mirli- mezkur günde aaat 15 &e kadar komisyona 
ği ııatın alma ıkomlıyonunda yapılacaktır. vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 

Tahmin bedeli 27.000 lira !Ilı: teminatı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
2025 liradır. Nümunesi lı:omiıyonda görü- komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala -

lür. kadar tüccardan olduklarına dair ticaret o-
İstekliler!n kanunt veaikalariyle belli dasr vesikasiylc mezkur gün ve saatte ko -

-5-

SIHA T VE iÇTiMAi M. V. NAFIA VEKALETi -
Tehir edilen münakua Matbaacılara 

Nafıa Vekiletinden: 
Srbat ve içtimai Muavenet Vekilet.i IJıı- 16-9-1940 pazartesi gUnU saat 11 de An· 

dut ve Sahiller Srbat Umum Müdürlüğün- karada Nafıa vekAletl bin!l!l içinde mal.ıe
derı: me mUdUrlUğU odasında toplanan malz mc 

7 eylül 1940 tarihinde ihale edileceği ek11Utme komisyonunda öd nccek bll!lm Uc-
reti takribi 8500 lira bedel tahmin edilen 

iJs.n edilen kalörifer ııı.ntralında yapılacak vekAletın neşretmekte oldUğU idari mec • 
kazan yeri tadiliitmm ıörülen lüzum üze- muanın blrlncltcşrin 19.tO fcvkalMe nüsha-
rine tehir edildiği il!n olunur. sının kapalı zart usullyle vahidi flyatlan 

(5362) 15334 üzerinden ekıııttmesl yapılacaktır. Eksilt· 
me ıart.namesi ve tcfcrruntı bedelsiz ola • 
rak malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

:Muvakkat teminat 262 lira elli l::ut'U§oo 
MİLLi MÜDAFAA VEKALETi tur. 

İııteklilerin tekııt mektuplarını muva.k • 

Sicim satın alınacak 
kat teminat ve §art.namesinde yazılı ve!'~ 
ik ile birlikte aynı gUn sa.at 10 a kadar mez
kQr komisyona makbuz mukabilinde ver • 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo - meler! lAzımdır. 
nundan : (:i210) 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: ı500 lira 
olan 1000 kilo sicim pazarlıkla satm alına
caktır. Pazarlığı : 10/9/940 sah günü saat 
11 dedir. Kati teminatı: 225 lira olup nü· 
mune ve ~rtnamcsi komi&yonda görülür. 
Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (5251) 1S231 

Demir dolap alınacak 
Nafıa Vekil~tindtm : 

15219 

23-9-1940 pazartesi gllnU sn.nt 11 de An -
karada Nafıa vek!leti binası içinde malze
me mUdürlUğU odıı.sında toplanan eltslltme 
komisyonunda 4000 Jlrn muhammen bed:?lll 
25 adet Remington Rand tipi veya aynı 
evsafta dört gözlU demir dolabın kapalı 
zart uııullyle eksiltıneııl yapılacruttır. 

Portatif çadır direği ve kazığı Ekslltme ıartııame!i ve tcfern:atı mal • 
alma.cak zeme mUdilrlUğUnden parasız olarak alına

blllr. 
M. M. Vekaleti Satın AlmA Ko. darı: :Muvakkat teminat 300 Hra.dır. 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı on İsteklilerin teklif mektuplarıı:ıı muvak • 

1ekiz kuruı olan (600.000) adet portatif kat teminat ve aartnnmeshıde yazılı vesaik 
ile birlikte aynı gUn saat 10 a kadar ko -

çadır direği ve beher adedine tahmin edi- miııyona makbuz mukabilinde vermeleri 10.· 
len fiyatı on kuruı olan (600.000) adet zımdır. 

(5326) 15320 portatif s;adır kazığı pazarlıkla münakasa
ya konmuştur. İhalesi 9. 9. 940 pazartesi 
günü saat on birdeıdir. Katt teminatı 
(19.300) liradır. Evsaf ve &&rtnamcsi 4SO 
kuruı mukabilinde M. M. V. aatm alma 

A. LEY AZIM AMIRLfCt 

!komisyonundan alınabilir. İsteklilerin ka- Saman alınacak 
nunun emrettiği belgelerle ihale saatında Anbra Levazım Amirlili Satm Alma 
komisyona cclmcleri. (5ı51) 15308 Komisyonundan: 

1 - 700 ton samanın kapalı zarfla ek-
İki yüz bin metre torbalık ıiltmcsi 9. sı. 940 ıaat ıs de Ankara Lv. 4-

alına.cak mirlitl satm almo. komisyonunda yapıla· 
M. M. Veklleti Satrn Alma Ko. dan: c:ı.ktır. 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 2 - Muhammen bedeli 17.SOO lira ilk to-
saatte komisyona müracaatları. misyona müracaatları. (5138) 1523S 

(5349) 15332 yüz yetmiı kuruş olan iki yüz bin metre minatı 1312 lira 50 kuru~tur. Şartnamesi 
ekmek torbalık bez pazarlıkla münakasaya komisyonda g!Srülilr. İçinde kanuni ve Ti

Bir adet preı döküm tesisatı konmu~tur. İhalesi 9. 9. 940 parartesi ıü· caret Odası vesikası bulunan teklif mek-Tüylü deri almacak 
lstanbul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: alınacak mi saat 14 dedir. Kati teminatı (3+.700) o- tupları ıııat 14 de kadar kabul olunur. 

Kırk beş bin adet tüylü deri alınacak
tır. Pazarlıklı eksiltmesi 10. 9. 940 salı 

günü .saat lS,30 da Tophanede Lv. imirli
ği satın alma komisyonunda yapılacaktır 
Tahmin bedeli 90.000 lira ilk teminatı 

57SO liradır. Nlimunesi komisycında görü
lür. İsteklilerin kanunt vesiulariyle belli 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütü tuz dört bin yedi yüz liradır. Evsaf ve &art (4856) 14886 
Merhı Satırı Alma Komisyonundan : namesi 17 lira mukabilinde M. M. V. utm 

Tahmin edilen bedeli (2S.OOO) lira olan alma komisyonundan alınabilir. İsteklilerin Askeri eşya nakleltirilecek 
bir adet pres döküm tesisatı Askert Fabri- :kanunun emrettiği belgelerle ihale ıu.tm- Ankara Lv. Amlrlili Sa. Al. Ko. darı: 
katar umum mildürlüğü merkez aatın alma da komisyona gelmeleri. ı _ Kayaıı istasyonundan Kayaş dcpo.i 
komisyonunca 21-10-940 pazartesi günU sa- (S168) 1S309 Janna nakledilecek 6000 ton askeri e;ıya 
at 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. kapalı zarf eksiltmesi 24. 9. 940 sa.nt ıs do 

saatte komisyona gelmeleri. Şartname paraııız olarak komisyondan ve- 800 Bin metre yatak kıhflı~ı Ankara Lv. Amirliği &atm alma komisyo-
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan alınacak nunda yapılacaktır. 15333 (S3SO) 
(1875) lirayı havi teklif mektuplarını mez- M. M. Vekaleti Satm Alma Ko. dan: 2 - Muhammen bedeli 7800 lira ilk to-

Kundura alınacak kO.r günde saat ı4 de kadar k"' '1lsyona ver- Beher metresine tahmin edilen fiyatı mlnatı 652 lira SO lnıruetur. İçinde kanun! 
Çanakkale As. Sa. Al. Ko. dan: meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kı. ': kuruı olan &ekiz yüz bin metro yat4k vesikalar da bulunan teklif mektupları sa.. 
3.000 çift kundura•9. 9. 94-0 pazanes.i CÜ· kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle kılıflık bez pazarlıkla münakasaya kon- a.t 14 de kadar kabul olunur. 

nü saat 11 de pazarlıkla satın almacaktrr komisyoncu olmadıklarına ve bu işle al! • muştur. Bezler için 200.000 metreden ap. (S302) 
(5363) 15335 ka.dar tllccardan olduklarına dair ticaret o- &ı olı:n&ma.k ıartiyle ayrı ayn taliplere de 

15314 

dası vesikasiyle mezk'1r gün ve saatte ko- ihale edUebilir. İhalesi 9. 9. 940 pazartesi Buğday öğütülecek 
Kundura alınacak misyona müracaatları. ,...(5235) 15238 günil saat 15 tcdir. Taliplerin teklif edo-

Balıkesir A.!. Sa. Al. Ko. dan: cekleri miktarlar üzerinden kanun! kati t&-
7SOO çift kundura pazarlıkla aatm alma- ~ minatlariyle birlikte ihale gün ve aaatmda 

caktır. İhalesi 11. 9. 940 çarıamba ı\lnll P. T. TELEFON Md. komisyona gelmeleri. Evsaf ve prtna.me&I 
uat 16 da Balılı:eslr As. Satm alma lı:omi•- 16 lira mukabilinde M. M. V. aatm alma 

A4dcü malzemesi alınacak 70DUnda yapılacaktır. Nümune ve prtna
meılni görebilirler. Taliplerin muayyen O• 

P. T. T. Umum MDdUrlüfDnderı: 
lan saatte müracaat etmeleri. 1 - !dar~ ih"tiyacı için 21 kalem akkü-

(S365) 1SS37 malzemesi kapalı url/a dsiltmeye çıka. 

ılı::omisyonundan alınabilir. 

(S169) 

Kuşak almacak 

15310 

rılmıştır. 
Sığır eti alınacak 2 - Mubammen bedel (25000) muva.t- M. M. Vekileti Satm .Alma K(). dan: 

kat teminat (1875) lira olup dsiltmeJİ, Beher adedine tahmin edilen fiyatı 28 
Konya Lv. Amr. Sa. Al. Ko. dan: JO eylül 940 pazartesi günü saat (16) da kuruı olan 100.000 adet kueak pazarlıkla 
1 - lS0.000 kilo ertıretinin 3G. 1. 940 Anlı:aradı Evkaf apartımanının J, üncü 

k ınüneJcasaya konmu$tur. .,.;;,..li yapılan kapalı • .zarf ekılltmeılnde apı ı. inci katında P. T. T. satın alma 

~dara Lv. Amirlili Sa. AI. Ko. d;ın: 
1 - 4814 ton buğday öğütmesi kapalı 

zarfla eksiltmesi 23. 9. 940 uat ıs de AfJ1e 
kara Lv. lmirliği 1latm alml\ komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - .Muhammen bedeli 72210 lira ilk to.ı 
minatı 4860 lira 50 kurıu§tur. Şartnamesi 
komisyondan S62 kuruı mukabilinde alı
mr. İçinde kanuni Ticaret Odası vesikası 
da bulunan kanuna uygun teklif mektupla.. 
n 14 de kadar kabul olunur. 

(S303) 15315 

·~· kom· d ı k İhalesi ıo. 9. 940 uh ....ıı .. il aaat 14 dedir teklif edilen fiyat pahalı görüldüğünden t.!yonun a yapı aca tır. •-· 
lind 1 'b bir 3 - l.!tekliler, muvd:kat temlnıt ma.t- Kati teminat 4200 liradır. Evsaf ve ııartna- itrı'--•• Lv. · •mı·rlı'"i Sft. Al. Ko. dan: 

28. 8. 940 cumartesi ıUn en tı aren b~• veya banka teminat mektubiyle bnu- mesi 140 kunıı mukabilinde M. M. V. a.a.- -·· .l'I 6 • 

Demir karyola alınacak 

ay içinde pazarlığa bırakılmııtır, 'ı DJ vesaiki muhtevi kapalı zarllannı 0 gün tm alma komisyonundan alınabilir. İstc:k- 1 - 30 adet demir karyola pazarlığı 10. 
2 - İlk pazarlık 9 eylill 9'40 pa:ı:artes sıat (15) e kadar mezkılr komisyona ve. 

1 
9. 9'40 aaat ıs de Ankara Lv. tmirlift sa. 

il Ü 11 d 1 ak receA:lerdl'r ilerin kanunun emrettiği be1-elerle ihale tm _, __ "-omı'syonunda yapıl---t..-. g n saat e yapı ac tır. · '6 ........ .,. '"'4A~ı 

Ş i K da t b 1 4 - Şartnameler, itnkarada P. T. T. L~ aaatında. komisyona gelmeleri. ., _ Muhammen bedeli 600 lira katt t~ 3 
- artnamea onya TO atan u ' vı•ım, lstanbulda Valde bamnın 2 inci ka- (S248) 15311 6 ..... 

Ankara Lv. lmirlikleri utın alma. komi1- tı.nd! P. T. T. levazım ayniyat şubesi mil- minau 90 liradır. Nümunesl Cebeci Askcrl 
yonlanndadır. İstekliler ea.rtnameyi ko- dürluklerinden bedelsiz olarık verilecek.- Çadır bezi alınacak 
misyonda görebilirler. tir... (4528) 14568 

4 - Muhammen tutan 36.000 Unıdıır 
S - İlk teminatı 3375 liradır. 
6 - İsteklilerin 9 eylUl 940 puarteai ZiRAAT VEKALETi 

günli ıu.t 11 de Konya Lv. lmirlifl eatm 

M. M. Vekilcti Satın Alma Ko. dan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(226) kuruıı olan (200.000) metre mahruti 
çadır bezi pazarlıkla münakaaaya konmuş.-

ha9tanesinde görülür. 
(S320) 

MAHKEMELER 

. 
15319 

alma komisyonunda bulwımalan. 
(S366) . 1S331 

Seyyar koruma ve tedavi 
banyosu ahnacak 

tur. Çadır bezleri (30.000) metreden aııağı Gaziant~ sulh hukuk mahkeı-
olmamak 14rtiylc ayn ayrı taliplere de mesinden : 

Ziraat ' VeJclletinden : 

ASKERLiK iŞLERi 
Ziraat Veklletl veteriner lılerl umum 

ınUdUrlUtU ihtiyacı iı;in -~- adet seyyar 
konuna ve tedavi banyosu açık ekslltme 

k d usuu:vıe satın alınacaktır. 
Ala a arl~.rm na.zan dikkatine Eksiltme 26-9-1940 tarihine mtıaadlt per-
Ankara Yerli A.s. Ş. Rs. den: ıembe gUnU ıaat 15 de Ziraat vekAleti bi -
Yedek ıubay olmak eeraitlni l:ıa.1% mek- DB!1 içinde toplanacak satın alma komla • 

teplcrden mezun olmuı vo fakat Türkiye- yonunda yapılacaktır. 

ihale edilebilir. İhalesi 10. 9. 940 sah g(lnU 
saat ıs tedir. Taliplerin teklif edecekleri G. Antebin Kurbi Molla Ahmet mahııl· 
miktarlar üzerinden knnunt kad teminat- lesinden Süleyman Kahya oğlu Mcmo Ja
lariyle birlikte ihale gün ve saatındıı. ko- zı Hatice ve Fatma vekilleri Necati Erinı 
misyona rclemeld. Evsaf ve §artnamesi ile İstanbul Kadıköy Yoğurtçu çayırı No. 
(2260) 1..-uruı mukabilinde M. M. V. satın 150 Bayan Hayriye yazımda doktor ölil 
alma «emisyonundan alınabilir. Hamdi Kaıııın'm variıi hmet anlarında 

(S276) 15312 cereyan eden meni müdahale davasında: 
Müddeialeyh Kasımın karısı İsmetin 3 - Fazla bilgi edinmek tstlyenler An kara ve ietanbul Lv. &mlrllklerlylc Mersin 

aatın alma komlsyonundo.ld mevcut §artnamelert her zaman gllreblllrler. (4929) 
Clnst Mlkdan Muhıurunen İlk teminat ihale saat 

Ba.nyolıı.rın beherinin muhammen bedeli 
ye muhacir olarak geldiklerinden veya ka- us lira umumunun fiyatı 50715 lira ve mu-
nunl diğer sebeplerden dolayı ıııbemizce vakkat teminat mıktan 380 lira 63 Irunıe -

' erler meyanında ihtiyata ahnm.ıı bulunan tur. 
SadeY&I'. 
K. faaulyı 
Pirinç 
Buls:ur 

kilo bedel Lira Kr. 
tabip, veteriner, diı tabibi, eczacı ve kim- Banyolara alt aartname ve plA.n levazım 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

' 

18000 21600 00 1620 00 
82000 6400 00 480 00 
32000 9120 00 684 00 
40000 5000 00 875 00 

12 ey 40 
12 ey40 
12 ey 40 
12 ey40 

10 
11 
12 
16 

14908 
15313 

nıUdUrlllfUnde mevcut olup paruız olarak 
yagerlerin mevcudu tcsbit edilcc~!rtir. veriıtr. 

Bu gibilerin hemen ıubcm!ze mU.ncaat-
lan. (5!47) 15!30 

(6288) 

Sürat kontTol saatleri yedek 
parçaları alınacak 

D. D. Yolları : 

Muhtelif erzak ve saire alinacak 
M. M. V. Hava Müateıarhğı 

Er pavyonu yaptmlaca.k 

Muhammen bedeli 4000 (dört bin) 
lira olan sürat kontrol saatları yedek 
parçaları 21. 10 1940 pazareteai günü 
saat 15,30 da kapalı zarf uıuliyle An
kara'da İdare binasında aatın alına • 
caktır. 

ikametgllımın me~hul bulunduğundan il!
~ tebligat ierasma karar verilmiş du"*' 
ma da 17 eylül 940 tarihine talik kılmmır 
tır. Mez~r günde mahkemeıde bizıat ha
zır bulunulmui veya bir vekili kıınunt 
göndermesi aksi takdirde hakkında hukuk 
usulü muhakemeleri k nunu hükümlerinin 
tatbik edileceği illn olunur. 

(5370) 1S339 

Kırşehir asliye hukuk hakim -
liğinden: 

Zonguldak As. Satın Alr.ıa Komisyonundan: 
Chuıı Muhammen Fi. Mikdarı Tutarı Teminatı İhale 

Lira Kr. kilo Lira Lira Kr. tarih GUn 1aat JCJcıntme ıekll 
Un 12,92 408240 52744,60 8887 23 l5.9.940 Per'§embe 9,80 Kapalı 
Sığır eu 27,5 183000 50325 8774 88 l5.9.940 per§embe 10,SO kapalı 
Bulgur l4 36500 6110 883 25 6.9.940 Per'§embe 11,80 kapalı 
To1'Ya pirinç 83 36500 12045 903 38 6.9.940 cuma 9,80 kapalı 
K. tasu1ye 25 36500 9125 684 88 6.9.940 cuma 10,80 kap&lı 
S. Yağ Urta 40 12000 16800 1260 00 6.9.940 cuma 11,80 kapalı 
Z Yağ Mi sooo 1650 123 75 9.9.940 pazartesi 19,30 açık 
K aoğıu:ı 07 14500 1015 76 13 9.9.94-0 pazartesi 9,30 açık 
Tuz 05 ll90J 595 44 63 9.9.940 pazarte!I 10,30 açık 
Sabuzı 42 9'>00 3990 299 25 9.9.940 pazartesi 10,80 açık 
Yeşıı mercimek 16 8000 1280 96 00 9.9.940 na.ıartesi ıı açık 
Çay 5 50 700 3850 288 75 10.9.940 ~Slı 9,80 açık 
Kır. biber 50 300 150 11 25 10.9.940 salı 9,80 açık 
Z. lant>sl 80 2500 750 66 35 10.9.940 lalı 10 açık 
B. PC)'lllr 55 2500 1375 103 18 10.9.940 aalı 10,80 açık 
Keeıne makanı 25 10000 2500 187 150 10.9.940 sah ıı açık 
Çeltırdc-kııiz U Sm 25 4500 1125 84 38 11.9.940 ÇIU'§amba 9 açık 
K. ertk z 20 4500 900 67 50 11.9.940 çaroamba 9,30 açık 
Salça so aooo 2400 180 00 11.9.940 CBl"§amba 10 açık 
Patates os 10000 800 60 00 11.9.940 caroamba 10,30 açık 
Gazyağı 22 1500 380 24 75 11.9.940 c;aroamba ıı açık 
~rpa 05 287000 14350 1076 25 7.9.940 cumartesi 9,80 kapalı 
Kuru ot 06.5 215000 18975 1048 18 7.9.940 cumartesi 10 kapalı 
Saınao 03,l'i 124000 4340 825 l50 7.9.940 cumartesi 11,30 • kapalı 

l - Yukarıda cins ve mlkdarlıırı yazılı ve muhammen fiyatları hizalarında gösterilen U kalem erzak, mayi mahnıkat ve 
>'etn hb:aıarında göstrrlldlği veçhlle kapa h ve açık eksiltme suretiyle münakasaya konulmu~tur. 

2 - MUnaka.sa her cına crzakın hlzasın da gösterilen gUn ve saatlerde Zonguldak belediye salonunda yapılacalttır. 
~ - Kapaıı olarak mUnakasnya konulan erzak ve yeme talip olanlar u.rtıarını en geç lbal6 saatinden yarım sa.at evel ko
SYoııa tevdi etmlo bulunacaklardır. 
4 - MezkQr 24 kalem erzak ve yeme alt ııartnnmelerl garmek 1stlyenler levazımda görebilirler. 
il - 'MUnakıısaya 11itlrAk edecek olanlar yukanda gösterllen muvakkat teminat akçelerlnl veya buna mukabil bank mek

!_?larıı:u ve yahut tatılaazı dahill tahvillerini mllnalwıa gtlnUnden bir sUn e\•el Zonguldak maliyesine yatırarak malc.buzıannı 
lnll olacaklardır. ({933) 1'91J 

M. M. Vtklleti Hava Satın Alma. Ko.: 
1 - lkI adet er pavyonu kapalı ıarfla ek 

slltrrıeye konulmuştur. Kesif be leli 
!50000,S2 lira olup ilk teminat miktarı 42SS 
liradır. Kapalı sarfla eksiltmesi 9. 9. 940 
pazartesi günü saat 11 de Hava satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif evrakı 
her ıün öğleden ıonra 305 lı:unıı mukabi
linde alınabilir. İsteklilerin. k~nunun ikin
ci ve ilçüncü maddelerinde yazılı ve&aildc 
birlikte ilk teminat Te teklif mektuplarını 
muanen saatten bir saat evelinc kadar ko 
misyona makbuz mukabili vcrm?lerl. 

(4887) 1489S 

Portlant çimento alınacak 
M. M. Veltileti Hava Sa, Al. Ko. dan: 
1 - 8'>0 ton portlant çimento pazarlık

la aatm alınacaktır. Muhammen bedeli 
(33.664) lira olup katl teminat miktan 
(5050) liradır. Pazarhfı 9. 9. 940 pazartcai 
cünil saat 10,30 da Hava satın alma komis
yonunda yapılacaktır. ldarl ve fenni Dart
name her gtln komisyondan 169 kuruş mu
kabilinde alınabilir. İsteklilerin muayyen 
tün ve saatta kati teminat ve kanuni bel
geleriyle lı:omiıyonda bulunmalan. 

(5319) 1531& 

• 

Bu i§e girmek istiyenlerin 300 (üç 
yUz) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tek -
liflerini aym gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lhım -
dır. 

Şartnameler parasız olarak Anka· 
ra'da Malzeme dairesinden, Haydar • 
paşa'da tesellüm ve sevk §efliğinden 
dağıtılacaktır. (5135) 15234 

Kırıchlr'in Aııkpqa mahallesinden Ca· 
kır oğullarından Ömer oğlu Hasan karısı 
Emetinin Kırıehir asliye hukuk mahkeme
sine açtıCı kayıplık dlvnsından dolayı ya
pılmakta olan duruşmada.: Dlh·acı Euıctl 
kocası adı yazılı Huan'm 339 senesi mem
leketini teritedip o taTihtenbcri kendisin
den bir haber almamo.dıfından kayıplığına 
hüküm verilmesini istemiş olmıı.sma meb
ni Türk kıuuın.u medenisinin 32 inci mad
desi mucibince Haıınn'm hayat ve mema
tında.n haberi olanların illn tarihinden iti
baren bir &eneye kadar Kır§ehir aaliyo 

---------------- ı hukuk mahkemesine eifahen veya tahriren 
ANKARA BELEDiYESi 

Postal alınacak 

Ankara Belediyesirıderı: 
l - Beldlye müstahdemini itin vaptın

lacak 612 çltt po!tal on bea gün mUddetle 
açık eksiltmeye konmu:ıtur. 

2 - Muhammen bedeli 4~'l0 liradır. 
8 - Teminat 844 Ura 25 kurU§tur. 
4 - Şartnamestni E;f:mck 1st1yenlerln 

her gün encümen kalemi:ıe ve isteklilerin 
de 18. 9. 940 cuma günU eaat l0.30 dn be
lediye encUıneı:ılne mUracaatıan. (5090) 

JJ5()P4 

bildirmeleri altı ayda bir defa olmak üze
re bir sene müddetle iki defa illinen da
vetlerine verilen karar üzerine birinci illin 
yaptırılmıı olduğu halde Hasan gelmemiş 
ve mal'1mat ta almmamıı olduğundan ikin
ci defa illinat yapılmasına karar verilmiı 
ve muhakeme de ı7 ııubat 941 tarihine mü
&adif pazartesi günü u.at 9 za bırakılmıı 
bulunduğundan bu müddet :ı:arfmda Hasıt
nm ıc:ıe gelmediği ve mallunat dahi alr
namadıtı takdirde Jcayıpbğma hilkUm v~ 
rilcccfi ilin olunur.ı 

(~71), 
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E LAi< VE EYTAM BANKASINDAN: 
PEŞtN PARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE 17. 9. 1940 

SALI GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

Esas No. Mcvkıi Ada Parsel Mcsahası M.2 Kıymeti De. 
1074 Fevzipaşı mahallesi 28 64 80 240 - 48.-
1075 c c 28 65 64 192.- 38,40 
10i6 c c 28 66 112 33G.- 67,20 
1077 « c 28 67 80 240.- 48.-
1078 c c 28 68 108 3ı4.- 64,80 
10i9 < < 28 69 36 108.- 21,60 
1080 c < 28 70 70 21(1.- 42.-
1081 c < 28 71 190 570.- 114.-

lO~u aJalar 3; Ağustos< caddest:in şi~alind: 1~ain H:::~-Daloğ1~6~ -
mct'in bostanının c~nup hududunda ve yekdiğerine mutta"ıldır. 

PEŞİN PARA iLE VE AÇIK ARTTIRMA lLE 20. 9. 1940 

CUMA GONO SATILACAK EMLAK " 

1108 Fevzi paşa mahallesinde, kadastronun 28 ada ve 
15 parselinden müfrez, İmarın 704 ada 1 parse

linde kayıtlı arsanın 684 hissede 516 hissesi 

( tamamı 684 M2. ) 2064. - 412,80 

1109 Fevzipaşa mahallesinde, kadastronun 28 ada 

15 parselinden müfrez, İmarın 704 ada 14 parse-

linde kayıtlı 632 M2. arsa. 2528. - 505,60 

1110 Fevzipaşa mahallesinde, Kadastronun 28 ade 

15 parselinden müfrez ve İmarın 704 ade 15 

parselinde kayıtlı 592 M2. arsa. 

1112 Fevzipa~a Mahallesinde, Kadastronun 28 ada 15 

parselinden müfrez, İmarın 704 ada 5 parse-

2368. - 473,60 

linde kayıtlı 448 M2. arsanın 73/448 hissesi. 365. - 73.-
Bu arsalar Büyük Millet Meclisi bahçesi ile 30 Ağustos caddesi ara -

aındadır. 

785 Tabaklar mahallesi, Çakırlar yukuşunda, kadast

ronun 37 ada, 11 parselinde kayıtlı 137 M2. &.rsa 

( Uçman sokak, 4 taj No. lu kahvenin yanında-

dır. ) 1096. - 219,20 
784 Tabaklar mahallesi, Çakırlar yokuşunda, kadast-

ronun 37 ada, 12 parselinde kayıtlı 108,50 M2. 

arsa ( 11 parselin ittisalindedir. ) 868. - 173,60 

1- Yukarıda mevkileri ve mesahaları yazılı emlak, peşin para ve açık 

arttırma ile satılıktır. 

2- Arttırmaya iştirak edecekler içinde, mühür kullananların mühürle

r ini Noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel mu. 

kadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nisbet dairesin

de tezyit eylemeleri lazımdır. 

3- İhale, yukarıda gösterildiği üzere, birinci kısım içi:ı. 17. 9 1940 salı 
günü saat on dörtte, ikinci kısım için 20. 9. 1940 cuma günü ıoaat on dortte 

Bankamız Satı~ Komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin o gün depozito akçMi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğ-
rafı ile Emlak Servisine müracaatlan (5317) 15316 

Yiyecek malzemesi satı n 
Ankara ]sndarma Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı Cinsi 
Tahmin 
bedeli 1lk teminatı 

alınacak 

Tayyare 
Otomobil 

Kamyon 
Motör 

ve 
bllQmum 

maltlne

lerde 
İsviçre 

ınAmQIAtı 

S R O Rulmanlarını lrullanınız. 
Deposu: G:ı.lııta Kar ıköy Pnlas lın.nı 
karvısındn 81 No. İBRAHİM TAŞ· 
CIOÖLU ve OltTAKLARI P. K. 

1039, Tel~raf: TAŞI<OL 

Yeni inşaat ve tesisat yaptıran -
larm nazarı dikkatine 

Havagazı Türk A•1onım Şirketin 
den: 

( Mevcut <.bonelerin mikdarı ve hi.
vagazı istihHiki azami h.ıddi bulmuş 
olduğu gibi l~•n ocal:larının tevsiine 
ait siparişle. in gelmesı fevkaliide ah· 
val dolayısı •le geci' miş olduğunda•ı 
ikinci bir ffnn kadar yeni abone kay. 
di yapılamıyacağı Wn olunur.) (3375) 

• 
ı aranıyor 

Elektrik v: su tesı atının tamırin. 
den anlar, tcrcıhan bir emekli müte 
ha sısn. 50 ı:ra ücret verilecektir. T~-

ViLAYETLER 

inşaat ikmı:ılı i:anı 

Seyhan Nafıa Mudurliigündl'n 

1 - Adana orta tecim okulu ikmali in
saatı kesif tutarı olan (20384) lirn (23) 
kurusla kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuetur. 

2 - Eksiltme 14-9-1940 tarihine müsa
dif cumartesi günli saat 11 de nafıa dai
resinde yapılacağından kapalı zarflar en 
geç bu saatten bir saat eveline kadar saat 
onda nafıa müdürlüfüne verilmiş olacak _ 
tır. 

3 - İsteyenler bu işe ait mukavelena -
me, keşifname ve şartnamelerini görmek 
için nafıa müdürlugüne müracaat edebilir
ler. 

4 - İsteklilerin (1528) lira (82) kurUli 
muvakkat teminat vermesi ve ehliyet ve -
sikası almak üzere bu gibi işleri yaptığı
na dair bonservisleriyle birlikte yukarıda 
yazılı ihale tarihinden scki:ı: gün evci vi -
lfıyele müracaat etmeleri Hlzımdır. 

Posta ile gönderilecek mektupların dı:ı 

zarfı mühür mumu ile iyice kapatılacaktır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(7834-5125) 15115 

Ekmek alınacak 
Kıita/ıya Tny}•are BirliMeri Satın Alma 

komisyonundan : 

1 - Kütahya tayyare birlikleri ihtiyacı 
için 140000 kilo birinci nevi ekmek ek -
siltmeyc konulmuştur. 

Z - Eksiltmesi kapalı zarf usuliyledir . 
3 - Eksiltme 16.9.194-0 pazartesi gt!nü 

saat ıs de Kütahya merkez komutanlığı 

o;atın alma komisyonu binasınd:ı yapıla -
caktır. 

4 - Muhammen bedel 14 bin lira ve 
liplerin Ulus vasıta">ıyle E L. adresıııe muvakkat teminntı 1050 lirıı•lır. 
mürac:ıatı. 5 - Şartnameşini görmek isteyenler her 

Oıiakl rm mrarı rli!,?rnfine 
Küçül: Evler Ynpı Koopcratifindcrı : 

Kooperatif k~yıtlar;yıe kar _ılaştı -
rılmak ve kontrol ed:1mek üzere sayın 
ortakl,.rımızın ellerinde bulunan mak 

giın, ihaleye girecek olanlar kanunun icap 
cttirdifi \•esaik ile birlikte teklif mektup
larını ilnle ıwnu soat 14 de kad!lr makbuz 
mukabilinde korr:isyon bı:;kanlığına verme
leri. 15155 

Pamulc çorap ipliği satır. alınacak 
!star.bul Jandarma Satın Alma Komis -

yonund;ın : 

1 - Jandarm l <likim evinde çorap imali 
için yirmi iki bin kilo ıı~muk çorap ipli .i 
Taksim - AyaT.paşarlıı jandarma mıntaka 

~ 1111111111111UU111111111Ull11111111 L komutanlığı binnsınd .ki l:c,misyonumuzda 

buzln.rı Koo:ıeratife ibraz etmeleri ri
ca olunur. Bu muamele !ıergün saat 18 
den sonra yanılacaktır. (3421) 

-: kapalı zarf eksiltmesiyle 18 cyl:'tl 940 ta ---- Kiralık ar.anıyor : rihine rastlıyan çarşamba giınu saat on = beşte satın alınacaktır. ---
: Yeni elılr, Kovaltlıd r , Ç nkaya : 

semtler n ,, dö:-t od lı , b nyo ve mut- : 
- fnklı iyi d ş il bir d ır :; ay ıçın n - : 
: ranmaktadır. Mür c t: Ulus'ta Col. : 
: G. rumuzuna. 3499 : -....... 1111111111111111111 u 111 Hl 11111111"' 

l(iralık büyük ev 

2 - Muhammen bedel (otuz iki bin yüz 
yirmi) lira ve ilk teminatı (iki bin dort yiız 
dokuz) liradır. 

3 - Şart kagulı ve nümune lı"r gün ko -
misyonumuzda göriılcbildigi gibi yü?. alt -
mıo bir kuruş bedel mukabilinde alınabi -
lir. 

4 - İsteklilerin İstanbul levazım !imir-

13.000 Kilo Bulgur 
6.000 ,, Pirinç 

Lira 

1560 
1500 

195 
5000 
1026 
500 

Lira kuruş İhale giln ve saati --
117 00 
112 50 
14 63 

450 00 

Kavaklıdere GUvcn evlerinden No. 15: 
mobllyell vcyn mobllye iz icabında dör-

1 der oda blrl'r hol olmo.k tizere lltl dnlrcye 
ayrıımı!J sekiz od ı v -lürl\lıktır. Nafı 

Vckıtleti su fşl crlndo yillcsck mühendis 
Remzi Blrnncle rnUrncnnt. (8417) 

lici veznesine yatıracakları ilk temin"lt 
makbuz veya banka kefalet mektubu ile 
şart kağıdında yazılı sair belgeleri de ha
vi teklif zadlarıru mezkCir eunde eksiltme 
s:ıııtlnden bir saat evelinc kadar komlsyo -
numuzda bulundurmaları. (7941/5179) 

15204 
1.500 ,. Un 
5.000 ., Sade yağı 
1.800 ,. Zeytinyağı 

2.000 ,, Zeytin tanesi 
3 000 ,, Sabun 
1.500 ,, Beyaz peynir 
5.000 ,, Toz şeker 
• 55 ., Çay 
5.000 ,, Tuz 

10.000 ,, Fasulya 
15.000 ,, Patates 

7.000 ., Kuru soğan 
l.200 ,, Kuru üzüm 
l.600 ,. Mercimek 
1.000 ,, Nohut 
l.600 ,, Şehriye 

1140 
630 

1900 
302,50 

300 
1700 
1050 

420 
264 
224 
140 
400 

19.251,50 

76 95 
37 
85 
47 

142 
22 

50 
50 
25 
50 
69 

22 50 
127 50 

78 75 
31 50 
19 80 
15 80 
10 50 
30 00 

~ --- --------------
1443 87 12-9-940 perşembe 

Saat 15 
l - Yukarda miktarı, cinsi, tahmin bedeli, ilk teminatiyle ihale gün ve 

saati yazılı (18) çeşit yiyecek malzemesi Ankara J. Genel komutanlık bi

nasındaki jandarma satın alma komisyonunca kapalı zarf eksiltmesiyle sa
tın alınacaktır. 

2 - Bu on sekiz kalem yiyecek malzemesinin hepsinin birden bir istekli
ye ihalesi caiz olduğu gibi (bulgur, pirinç ve unun) bir, sade yağın bir, zey

tinyağı ve zeytin tanesi, sabun ve beyaz peynirin bir, toz şeker, çay ve tu

zun bir, fasulya. patates, kuru soğan, kuru üzüm, mercimek, nohut ve şehri

yenin de ayrıca bir istekliye ihalesi caizdir. 

3 - 2490 sayılı kanunun istek ve §artlarını havi isteklilerin ilk teminatı 
muhtevi kapalı zarf teklif mektuplarının ihale günü saat on dörde kadar 
komisyonumuza vermeleri. 

4 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilir. (4991) (15031) 

Ankara icra dairesi gayrimen- tir. Tapu harcı, tahliye mruırn!ı m~terlye 
aittir. 

kul satış memur~uğunn : 2 - Satış gilnU arttırma bedeli takdir 
İznleyt şuyuundan dolayı satılmasına ka· olunan kıymetinden mezkCir hl ııcyc isabet 

rar veril n Ankaranın Kır~z maııalleslnd eden mll<tarın < 75 eını bulduğu takdirde 
Ktlçlfü l<apı .sokağında 53 pafta 838 ada ır, Uç defa arttırıldıktan sonra rn çok arttıra
P rsel No.lu ev aş$dakl 11artlıır dairesin- na ihale olunacaktır. İşbu arttınnn S(ıi5 nl 
de açık arttırma ile s:ıtıııa çıkanlmıştır. bulmadığı takdirde 23-10-19'10 ça~:ımba 

gl.lnll eııat 10-12 de yapılacak ikinci arttır 
EVSAF VE MtlŞTEMİLA TI mnda en çolt arttırann ihale edilecektir. 

11 No.lu çift kamıtlı sokak lcnpmndnn 3 - İhale bedeli hemen verilmediği talt-

Kadın hademe ve süt anne 
alınacak 

Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi Mar
kezinden: 

"Keçlorcndeki ~ocuk yuvasına kadın ha
deme ve siıt anne alınneaktır. İaşe ve jba
telcri mticsseseye aittir. Bu vazifelerde 
maaşla çalışmak istiymlerin Çocuk Esir
geme Kurumu Umumi merkezine müraca-
atları .. , (3538} 

..111111111111111111111111111111111111111 a.. --E 3.5 kıralhk pulanf a küpe ; - -= sahibi elinden acele satılık- : 

§ tır. ikinci Anafartalar cad - § - -E desi Kuyumcu Arslan Güle : - -_ müracaat. 3532 : - -
-:;11111111111111111111111111111111111111;: 

Ankara birinci icra memurlu • 
ğundan : 

Haczedilip sııtılınasınn knrar verilen üı; 

Kırşehir halısı ile bir Avanos halısı 10. 9. 
940 salı günü Ankara belediye milzayedc 
satış salonunda saat 12,30 da sıı.tılncaktır. 
Muhammen kıymeti r' 75 işi bulmazsa 
ı6. 9. 940 pazartesi günu aynı yer ve aynı 
saatte kati s tılacaktır. Taliplerin orada-
ki memura mtiracaatla.rı. (3525 

Satılık kamyon 
937 mod ll Fort uzun şase ı~stlkle

rı yeni bir lmmyrın nede satılılctır. 
.Akltoprüd hos!unına müracaat. <1502 

Zayi - Tatbik milhürümü zayi ettim. 
Bu defa yenisini ıılacagımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Ankarn temizlik işlerinde 342 yab 
numaralı Bahri Yıldınm. 3517 

Ekmek alınacak 
Antalya Orman Koruma Talimgah Ta

buru Satın Alma Komisyonundan : 
ı - Tabur ihllyacı için alınacak ekme

(.'in görmen lUzum Uzerlne ihaleyi muvak
katı:sl 13 eyllll 940 cuma gUnUnc talik edil
miştir. 

2 - Eltslltme acık olarnk 13 eylUl !140 
cuma gtinli sant lö de Antalyada DuUubnh
çede tabur satın almn komisyonunda ya
pılacaktır. Evsa! ve §llrUarı komisyonda
dır. 

3 - Muval:kat teminatı 1424 lira 55 ku
ru~tur. 

4 - 1ııtelt111erln r;artnıımenln 4. madde
sindeki vesıkalarlyle komisyona mUracaat
lıırı nrın olunur. 

(8073/5257) lü244 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilam 

Kırklareli .Daimi Encümaninden: 

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

musaddak (24157) lira 28 kuru:;luk kcsfcn 
müfrez (16.000) on altı bin liralık kısmın 
tamiratı esasiycsi işi kapalı zarf usuliylc 
eksiltmeye konulmu5tur. 

1 - Bu işe ait şartnnme ve evrak ıun
lardır: 

A) Eksiltme ııartnamcsi, fenni ve husu-
si uartname 

B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlrk işleri genel şartnamesi 
E) Keşif ve metraj cetvelleri proje 
1stiycıılcr bu şartname ve evrakı bilabe-

del Kır'klareli Nafıa mtidürlütünden ala
bilir. 

2 - Eksiltme 10 eylül 940 tarihine rast
lıyan salı gilnU saat (15) on beşte Kırklar
eli do.imi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (1200) liradır. 
4 - lşbu teminattan maada isteklilerin 

eksiltme gününden sekiz gün evci Kırıklar. 
eli vil&yetine muracant ederek bu iş için 
alacakları müteahhitlik vesikası ve 2490 
sayılı kanun mucibince verilmesi ldzım ge
len diğer vesaik ibraz etmeleri. 

6- 9 - 1940 

Ankara Kavakl ıdere şa rap fabrikası 
Her gün büyük mikyasta beyaz ve siyah taze üzüm ıatm 

almaktadır. (3541 ) 
Telgraf : KAV AK. Tele fon : 6532 

Yol yaptı r ı laca k 
!stanbul Belediyesındcn : 
Keşif bedeli İlk teminatı 

26921,06 2019,08 

37812,87 2S3S,97 

Şartname 

bedeli 
1,35 

0,95 

Topkapı • Maltepe halkalı yolu esaslı t., 
miratı 

Vilayet hudutları dahilindeki şoseler üze
rine birinci defa olarak yapılacak katraıı 
kaplama iıi. 

Keşif ve tahmin bedelleri ile ilk teminat miktadarı yukarda yazılı işler ııyrı ayrı 

kap:ılı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu!jtur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık iıleri 
genci, hususi ve fenni şartnameleri proje ke~if hutasasiyle buna mutcferrii diğet 

evrnk hizalarında ıostcrilen bedeller ti?.erinden nafıa mudurlilğündcn verilecektir. 
İhale 17/ 9. 940 salı giınU saat ıs de daimi enciımendc yapılacaktır. Taliplerin ilk t e• 
minat makbui veya mektupları ihale tarihinden 8 gün evci nafıa mlidiırliığiıne mü • 
racaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikaları ve imzalı 
ı;artnamc ve &aire ile 2490 numaarlı kanun un tarif atı çevresinde hazırlıyacakları tek-
lif mektuplarını ihale günü sant 14 de kaddar daimi encilmcne vermeleri lizımdır. 

(7881/5123) 15199 

Muhtelif mevaddı g ıdaiye 
satın ahnacak_ 

!star.bul Belediyesinden : 
Tahmin bedeli llk teminatı 

17035,70 t.ı77,68 

l8401,00 1380,08 

15200,00 1140,00 

Haseki, Ccrrahpa:ıa, Beyoğlu, ve ztı'lırevl)'9 
hastalıkları hastahaneleriyle Zeynepklmil 
doğumevinin yıllık ihtiyacı i~in alınacak 
kuru erzak. 
Haseki, Cerrahpap, Beyoğlu ve %ilhrcvt 
hastalıklar ha&tahanelcriyle Zeyncpklmil 
dofumevinin yıllık ihtiyacı için alınacak 
13.200 kilo sade ve 1970 kilo tereyağı. 
Darülaceze müessesesinin yıllık ihtiyacı i .. 
ç'n alınacak 17.500 kilo pirin~ ve 8000 kilo 
sade yağ. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yaıılı mevaddı grdaiyc satııs 
aiınmak üzere ayrı, ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler 
:>:abıt ve mdamclfit müdiirlüğü kaleminde görülecektir. İhale 1719/940 salı günü saat 
ıs de daimi encumendc yapılacaktır. Talip !erin ilk teminat makbuz: veya mektupları 

\'C 940 yılına ait ticaret odası vesikalariylc 2490 numaarh kanunun tarifatı çevresin
de h:u:ırlıyncakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene 
vermeleri !azınıôır. (7925/5128) 15201 

Tahmil tahliye • • 
ışı ve 

Toprak Mahsulleri Olı'si Polatlı Si/osundan : 
1 Ajım ıııııza ıılt buğd~yıann tahmil ve lahıiye lşleıi 8-9·1940 dan 8-10-1940 ta-

11' ne kadar blr ay mUddetle ınllnakıumyn konulmuştur. 
2 İhalesi 9-10·1940 çarşamba gUnU snnt 14 de Polatlı Toprak Mahsulleri Ofiııf 

blıı ımnıl'l toplanacak komisyonda yapılaca lttır. 
3 .M ıılmvele teminatı (800 J liradır. 
ı - :Mukıwrlc projesini görmek isteyen !er Ankara, Esklııehlr ve PolaUı Toprak 

m 'ı ull rı ofisine mUracantınrı lllUı olu nur. 3587 

Mersin - İskenderun yolu şilep postası 
Devlet Denı'z Yo11au işletme Umırm Müdürliığünden : 
(Llımılupınıır) vnpunı 9 eyıuı l!Mıı pazartesi gllntı sant 18 de Sirkecide ~llep postuı 

olnrnk 'Mersin - İl!kcnd<'nın yoluna knlknc aktır. Gidlıı ve dönllııte yilkU olan iskelele
re uı:ırııyncaktır. (816i-[>3ı\G ı 15821 

Beyoğlu vakıflar müdürlüğü 
ilanları 

Muhammen 
Kıymeti 
Lira K. 

Se.tılık otel 
Muvakkat 
teminat 

Lira K. 

Satıh ölçllsU 
metre murabbsı 

32625 00 2447 00 272,50 
1 - Beyoğlunda Asınnlımcı;cıt mahalle

sinin lstıkltıl cnddcslnde eski Veııedlk ye
ni Ycnlçcrfağası soltal;'lıtda eski 2-4 yeni 
2"4·6·8-10-12-ve 824 nmnaralı e.ltında dört 
dUkktuıı bulunan Brltanya oteli 23. 8. 940 
tarihinden itibaren yirmi glln müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle rnt1%ayedeye konulmuş
tur. 

2 - Bina klişe b:ışında olup beş katlıdır . 
Beden duvarlan ktırgir dnlılU akımını ah-
11aptır. Zemin lrnttn diirt dilltkCmı antre ve 
mutfak ve oda ve hc!O.sı mevcut olup altı 
bodrumdur. Asma knt iki oilar1ır • . Asma bi
rine! lmt ikt sıılon oda bir hcUıdır. İkinci 
ve Uçllncil knUar dokuz oda bir heU\dır. 
DördUncü kat iki oda ve çanınşırhktır. E
lektrik ve Tcrkos teıılsııt.ı meveultur. 

3 - İhalesi 12. 9. 940 perııembe gUnU ııa
at 16 da Beyoğlu vakıflar mUdUrlUğil iha
le komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin muhammen kıymeti üze
rinden % 7.5 teminat altçcl<'rlnl veya ban• 
kn mektuplaıını 2490 snyılı kanunun tart· 
fatı dairesinde lıazırlıyacaklnrı teklif 
mektuplarlyle birlikte llıale saatinden bir 
saat evellne kadar UçUncU maddede yazılı 
ltonılsyona vermeleri IAzımdır. Posta ile 
gönderllecek ınektıı11Inrın nlh:ıyet UçUnctı 
maddede yazılı saate kadar gelml!J olması 
ve dııı ?.arfının nıilhUr mumu ile iyice :ıc.a.. 
pntılmıuıı Jtızımdır. Poııtndn olacak ge.
clkme lmbul edilmez. 

5 - Bina her zamıı.n görüleceği gibi da
ha ziyade tatsllt\t ve malQmat almak lstı
yenlerln de Beyof{lıı vakıflar mUdUrlUğU 
valuf alınr ve mahlQller kalemine mUra.ca.
nUarı. (r>034) H97' 

2 Memur alı nacak 

Ankara Elektrik Şirhtinden : 

1 - Muhasebe lelerine qlna lise me.zıı· 
nu iki memur alınacak. 

2 - Memurin kanununun memurlar hak• 
kındakl hUkümlerinl haiz olmak. 

3 - A8kerllğ'!nl yapmış olmak. 
4 - 11gll!lerin personel ıefllğine mUra -

cıı.atıarı. 351' 

Hesaplarında en aşağı 50 lira olanlara 
senede 28.800 lira. 

[ T. C. ZiRAAT BANKASI ] 

ikramiye planı 
4 tane 

' tane 500 lira 
• tane 250 lira 

40 tane 100 llra 

ı.ooo ura 
100 tane 50 lira 
120 tane 40 lira 
160 tane 20 lira 

Kuralar: 1 mart. 1 haziran. ı eylUI. 1 blrlnclktnun 
Dikkat: hesapları senede 60 liradan aşağı d~mlycnlerin 

lkramlyelcrl "'o ::?O fazlnln:ır 
... ______ ..,... ______ . ________________________ ~ 

glrtldtkte çimento sıvnlı ev altına girilir. dlrde tıılcbi Uzerlne yedi gl.lne kadar mehil 
KarıJıda bir izbe ve halli ve yanında da ye- verilecektir. İşbu mUddet içinde ihale be
di ba.samalt m"rdivcnle çıkılır asma kat tn- deli yatırılmadıRı takdirde llıııle bozula -
bir edilen od:ı ve bir izbe gibi blıyUlc bir cnk bund:ın eveı teltllfte bulunan talibe 
mutfak ve !çerlslnd<> bir Jeller ve yultarı ka- ihııle edllc«k ve almıya razt olmazsa 15 
ta çıkılan bir yangın d Iayıslyle açık vazı- gUnlUk llclnel bir arttırma ııe çok arttırn
yette sağda bir aralık Uzerlnde bir oda ve n:ı ihale edilecektir. AIAkadarlar bu gayri 
sol tarafınd ki daire de ise yand!ıki sokak- mrnkul Uzerlntlekl hak ve idd!alann 20 
tıCn 13 No.da bir tek kanatlı kapıdan gir!- gUn içinde dairemize bildirmeleri ve o.ks! 
lerek ahşap merdivenle çıkılır bir ht'lı\ ve h lde haklan tapu siciliyle sabit olmadık
bfr koridor Uzerlne karşılıklı iki oda ve ça talepleri dlnlcnmlyecektır. 

S - Teklif mektupları yukarıda ikinci 
maddede yazılı saatten bir saat eveline 
kadar Kırklareli ~nimi encümen riyasetine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların ikinci madde-
de yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış,
zarfın nıühilr mumu ile iyice kapatılmış 

bulunması lazımdır. Postadaki gecikmeler Yeni S inema Halk Sineması 1 Sus Si neması 
mutfak vardır. 11 No lu solu~k kapısının 4 _ Arttırma şartnamesi 25-D·l940 dan 
yanından 9 No.lu tek katlı kapıdan giril-
dikte bir h ld ve )'edi ayak merdivenle çı- ltlbar('n d lrrmlzfn 938/84 dosyn.sındn her
kılır bir od:ı ve bir kilerd n ibarettir. Ev kese açık bulundurulncnktır Talipler dıı.hn 
ahşapUr D!varlnnnın bir kısmı kerpiç ve evci gayri menkulün imar vaziyetini ve S!l· 
bir kısmı hınuştır (l092) bin doksan iki ireyl ve satı§ şartlarını gôrnıUş ve ltabul ct
llra 50 kuruıı kıymet takdir edllmlotır. mlo addolunncağı tl!n olunur. 8528 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satı17 peııtn para ile 8-10-1940 anlı 
glinU ıııaat 10-12 ye kadar dairemizde yapı-
lacaktır. Talipler gayri menku!Un %7,:S nıs. 
b<>ttnda pey nlu;:esl veya mlllt bir ban!!_a 
mekttıbu veya t mlnat olarak kabulU ıA 
zım grlen tahvil vereceklerdir. Dellll!ye 
ve vergiler sn.tıa bedellerinden ödenecek -

Zayi - 27. 6. 940 tarihinde Atatürk er
kek mektebinden almış olduğum şehadet
nam .. yi zayi ettiğimden yenisini alacafım· 
d · <'sinin hükmü yoktur. 

Yenice mahallesi Ko:ı:a.noğlu sokal 
No. 4 d e Huriye Brı;ak 351S 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6859 

İmtiyaz sahibi 
İskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Miidürü 

Mümtaz Fnik FENiK 

.MUcssese MUdilrU : Nıışlt ULU('; 

ULUS Basımevi ANKARA 

kabul edilmez. (5318) 15317 

7.ayi - Maaşımı aldığım tatbik mühü
riimü zayi ettim. Kimseye borcum yoktur. 
Yenisini alaca{:'lmdan eskisi hiıkümsiızdür. 

Temizlik i~lerinde 250 No. lu 
İsmail Can. 3534 

Zayi - Ankara belediyesinden alını~ ol
du" um 448 No. lu bisiklet plfıkasrnı kay-

l ı h ltii:mdcn hükmü kalmadığını ilin ede-
m. 

;/ 1 Bahriye Cad, No. 87 İzzet Bc~kanat 

• 

BU GÜN ve HU GECE 
SAAT 

16.30 \'e 21 
Seansında : 

KADIN TALİHİ 
SAAT 

14.30 ve l 8 30 
KIRIK HAYAT 

Cebeci YENİDOQAN 
Sinemasında 

HACI RESUL 
TUrltçe s6zlll 
ve musikili 

BU GÜN ve BU GECE 
İki FİLM Birden 

1 - Havana Haydutları 
2 - BU) ilk Knaııg 

Scnruılar : 
H 30 da b~lar 
Gec~ : 21 de 

f::.AAT 
12.15 d 

u c u z 
HALK MATİ• "ESİ 

SUİİSTİMAL DAVASI 
DanleUe Darleuıı: 

BU GÜN ve DU GECE 
SAAT 

12 - 16 ve ~0.30 
Seansında : 

Ka.ynannm Duymasın 
Saat 14 - ve 18 

f-cansmda : 
Bntakhnne Kızı 

Hame.mönll AÇIKHA VA 
R!n,.mnsın:ia 

eç PALAVRACILAR 
POLİS HAFİYESİ 

TUrkı;e SözlU 

~:================================================:? 


