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Milli Şefimiz İzmit'te 
ıııııııııııeııııııııııeııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa~ııııııı:eııııııııııııe ıı ıııcııı 

validen · ·zahal aldllar 
Başvekilimiz Doktor Refik Saydam 

bu sab h şehrimize gelece tir 
İzmit; 7. ( Husust) - Milli Şefimizi hamil bulunan 

Savorona yatı bugün saat 10.10 da İzmit körfezinde 
dcnıirlemi§tir. İzmit valisi B. Ziya Tekeli, üssübahri 
komutanı amiral Hulusi, belediye reisi Kemal Öz ve 
Parti başkanı Abidin'den mürekkep bir heyet yata gi
derek İzmitlilerin tazimlerini reisicümhurumuza arzet
mİ§lerdir. 

Yatta bulunan Başvekil Dr. Refik Saydam saat 16,40 
da yattan ayrılarak Ankara'ya hareket etmek üzere İz
mit istasyonunu teşrif etmişlerdir. 

Başvekilimiz istasyonda Riyaseti cümhur katibi ve 
seryaveri, İzmit valisi, belediye reisi, Parti başkanı ve 
bütün mülki ve askeri memurin ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından uğurlanmışlardır. 

İsmet İnönü, vali ve belediye reisinden 1zmit'in şe
hir i§leri, kliğıt fabrikası ve yeni sene mahsQl vaziyeti 
etrafında bir saata yakın izahat almışlardır. 

Savorona yatı saat 17.20 de Marmara'ya açılmıştır. 
Reisicümhur tekrar İzmit'e uğradıklarında İzmit'te oir 
gece kalacaklarını belediye reisine vat buyurmu§lardır. 

Kanatlanan 
harp 

Falih Rılkı '.AT AY 

Romanya' da 

Bir Alman 
müdah lesi 

lki aydanberi Manı'm iki tarafm-

Cta kullanılan tek çarpI§lll& silahı, KO K su AZALMADI 
tayyaredir. İngiltere denizlere ha-
kimdir ve adalarda, yahut, Afrika 
sömürge ve ittifaklan istisna edilir
se, denizaım ülkelerde oturur. Al· 
manya karal ra hakimdir ve Avru
pa kıtasmm içindedir. Onun için 
§İmdilik boy ölçüıme meydanı, ister 
istemez havadan ibaret kalmakta· 
dır. 

Polonya harbindenberi tayyare· 
nin kara ordulan ile müıterek ve 
müessir hareketlerine ıahit olmuı· 
tuk. İki aydanberi tayyareyi ilk de
fa kendi başına vazife yaparken 
görüyoruz. Bu vazife, dü§man aske
ri hedeflerine hücum etmek, liman
lan, sanayi müesseselerini, petrol ve 
gıda stoklarını, nakliyat §ebekeleri
ni tahrip etmeğe çalıımaktır. Fakat 
bu tahrip, bir tarafın kanadı kırıl
makla, yani havadan taarruz ıre mÜ· 
daf ansı zayıflatılmak veya tüketil
ınekle kar§ı tarafı teslime mecbur e
debilir. Halbuki İngiliz ve alman sa
nayi ve mektepleri mütemadiyen 
Yeni makine ve pilot yetİ§tiriyor. 

Alman tayyarelerinin sayı üstünlü
ğü, Polonya ve f ransa'da olduğu gi· 
bi, düımanı felce uğratabilecek hal· 
de olmadığı göriilmektedir. 

Hava taarruzlarında Almanya İn· 
giltere'ye karoı daha müsait vaziyet
tedir. Çünkü Norveç §İmalinden 
Fransız garp sahillerinin nihayetine 
kadar, İngiliz adalarını ve deniz 
yollarını tesir altında bulunduran 
bütün kıyılar onun işgali altındadır. 
Buna kar§ı, Almanya'nın, tayyar~ 
ile hücum ve tahrip edilecek ncsı 
varsa hepsi Avrupa kıtasında, ya ni 
~anat sahası içindedir. lncil~:re'ı:~n 
ıae Kanada, Avustralya ve dıger ul· 
kelerindeki müesseseleri ile Birle· 
§İk • Devletler sanayii tayyare taar
ruzlarından tamamen muundur. 
Efer gelecek ekin ve hasat mevsim· 
lerinde tayyareler tarlaları tahrip 
edecek ve yakacak maddeler kulla
nacak olı.ırsa, vaziyet gene böyle o
lacaktır. 

Alrna.nyn'nm bütün azmi, İngiliz 
havalarını miidafaasız 1 ":ı mahküm 
etmek, lngiltere'nin azmi de alman 
h.~va kuvetlcrinc karşı k~ti bir Üs
tunlük kllzonmaktır. Führcr'in ı;on 
~u~ku rnuhnrebenin çok uzunluğu 
1~.tırnalinden de bz,hr.etmİ§ olduğun.a 
ı:_ore, bu sene ingili 7 adalarının İsti
lası te§ebbüsünün vuku bulmıyacağı 
tahmin olunabilir. 

lıclki de hava ııilahlarında yep· 
yeni İcatlar olduğunu göreceğiz. 
icadın en büyük teşvikçisi, ihtiyaç 
ve zaruretlerdir. Cihanharbi, tabya-
1~.l'l ve kaleleri tekerlek üstünde yÜ· 
rutebilcn fen adamlan tarafından 
ka.zanrlrıııftır. Bir mütehassıs, yaz: 
Dlıı olduğu bir makalede, yeni harbı 

Buhran geçti 
- Fakat -

endişe eksilmedi 
Bükre§; 7. a.a. - Royter : Genç kı

ra! Mihai, on sene aüren bir gaybu • 
betten sonra a.araya dönmekte olan 
valide kırali!jeyi istikbal i!jin sabah 
erkenden hazır bulunuyordu. 

Halk, anne ile oğlunun buluımala
rını alaka ile takip ederken, aiyasi 
zevat, son hadiselerin muhtemel ak
sülamelleri Uzerinde duramkadır. Pek 
yakında ciddi kargaşalıkların çıkaca
ğına dair bir kaç gün evel mecut o • 
lan korkular azalmıştır. General An
tonesko'nun vaziyete hakim olduğu 
ve pek yakında hükümeti kuracağı ü
mitleri gittikçe artmaktadır. Bunun
la beraber, general Antoneskonun p
nünde halletmesi icap eden ciddi da· 
valar bulunduğu da kabul olunmak • 
tadır. Filhakika, general Antonesko, 
nun ,muhtelif taraftarlarının bu de
rece öe ğişik arzularını uzlaştırması i
cap etmektedir. General Antonesko, 
nun taraftarları arasında demir muha
fız müfrit nasyonalistleri, Bratiano -
nun liberalleri ve Maniun köylü parti
si mensupları vardır. Bu son iki grup 
mihver devletlerine muhalif bulun -
maktadır. Bununla beraber, buhranın 
ciddi safhasının şimdi geçirilmiş bu -
lunduğuna dair emareler mevcuttur. 
Fakat romen işlerine bir alman mü -
dahalesi korkuları azalmamıştır. Sov
yet hattıhareketi de bir endişe men
baı olarak kalmaktadır. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Yeni Rumen Kıralı 
Mihai 

Macaristan' a 

verilen arazi 

Tahliye sükfın içinde 
devam etmektedir 
Bükreo, 7 a.a. - Re11men bildirildiiine 

göre, Macarlıtan'a verilen ara.zinin uhll -
yesl, nizam ve ıüktln i'inde devam etmek· 
tedir. 

Rumen aıkerleri hakkında 
şikayetler 

Budapeşte, 7 a.a. - Royter: macar uınu
mt karnrgAhı Tranıllvanyadaki ileri hare
kA.tlnın dUn mukarrer plAna. göre ve hldi· 
ecsl7:cc icra edilmi§ olduğunu bildirmek • 
t cdlr . Mamafih, çekilen romen aakerlerl 
hakkında bazı ithamlar vardır. Bunıarın 
bir hıuıtanenln radyomunu ve geçenlerde 
macarlnrdruı mllsndcre edllml§ olan 400 
bin ley kıymetindeki av tU!eklerlnl götür
mllş oluuklnrı iddia edilmektedir. 

( Sonu 1. üncü sayfada ) ' 

"şvekilimiz Dr. Relik Saydam'ın ablasını da kaybettiğini 
..,.üyük bir acı ile haber vermi§tih. Yukarıda Dr. Reli!ı Say -
dam'ı cenaze merasiminde goruyorsunuz. Muhterem Ba.ııJe -
küimiz.e tekrar bQfıağısı dileriz.. 

lngiliz Akdeniz filosundan bir gemi bir bombardıman eınasında 

İkhsat Vekili Afyon'da 
Afyon, 7 a.a. - Ke!jiburlu Kükürt 

fabrikasında yaptığı tetkiklerden dön 
mekte olan İktısat Vekili Hüsnü Ça
kır dün buraya gelmiştir. lktısat Ve
kili burada muhtelif daire ve mües -
eeseleri, gazlı gölü kaplıcalarını ma
den suyu menbaını gezmiştir. 

Sabık Kral 

Bükreşten 

ayrılırken 

DEMİR MUHAFIZLAR 
Antonesku ile 

. a· - şım ı -
müzakerededir 

Bükre~, 7 a.a. - Sabık kıral Karol 
bu sabah saat 4 te husuat trenle Bilk· 
re~'i terketmittir. Sabık kırahn hare
keti gayet gizli tutulmu§tur. 
Sabık kırat Karol'e, sabık earay na· 

zırı Urdarianu, sabık yaveri albay Fi
lltti ve çiftliklerinin kahyası albay 
Calaua refakat etmekte idi. 

Emin menbadan öğrenildiğine g(;re, 
Bayan Lupescu da mütenekkiren hu
ıu11t trende bulunmaktadır. 

llusust tren, lsviçreye gitmek üze
re İtalya'dan geçecektir. İsviçre bil· 
kümet1, sabık kıral Karol'a bir aylık 

(Sonu J. UnclJ sayfada) 

1BERLİN 
dün gece tekrar 

fak at ıiddelle 
BOMBARDIMAN 

EDİLDİ 
Bir(ok yerlerde yang1nlar 

(ıkll, bir mahallede ~ok 

ciddi hasarlar kaydedildi 

Tehlike iki saat 45 
dakika devam etti 

Berlin 7 n..a - DNB. Dün gece dü~ma.n 
tayyarel~ri al~an hudutları üzerinde ma~
dut miktarlarda uçmuılardır., Bunl.~ın bır 
kısmı cenubu ıarkt iııtikametıne, dıeer kıs
mı da memleketin prkına doğru istikamet 
aldılar. Alman gece avcıları havalanarak 
ingillz tayyarelerini karşılamağa çıktılar. 

$pandan ve Poı;tdam civarlarında ziyalı 
bombalar atmakta olan lngiliz tayyareleri, 
n.üdnfaa toplarının sıkı ateşi karşısında 
geri dönmcğe mecbur katmışlardır. Gece 
varnından biraz sonra bir lngiliz avcısı 
Oranienbourg'un üstünde bir bombardı -
mancı ile birleşmiştir. Bir İngiliz tayyare
si af;ır hasara uğratılmıljtır. Projektör
lerin ziyasiyte. mürettebattan birinin para
şiitle atladığı görülmü~tür. İngilizlerin bu 
akşam Almanya üzerindeki yapmış olduk-

(Sonu J Wıcü u.ylıda) 

• 

NASIL 

Bombardıman 

/ EDİLDİ ? 

Amerikan bahriye nazırı Knox 

Amerika ile 

İngiliz d mi yonlart 

arasında dostluk 
anlaıması imzalandı 

Amerika harbe 
girecek mi? 
( Yazısı 1. üncü sayfada ) 

1 
İtalyan radyosunun · 

iki defa batırdığı 

bir Destroyerden 

Deyli felgraf'm muhabiri 
gördüklerini anlatıyor . . 

Lond. , 7 a .a - 'Daily Tel"ıt"'l"'"1 gıtz"°' 
tesinin huıuıt muhabiri, in&ilız donan:naıı
run Altdeniz'deki faaliyetinden bahsederek 
şunları yazmaktadır: 

"İtalyan nı.dyosunun iki defa batırmıı 
olduğu destroyerdcn birinde bulunuyorum. 
İtalyanların "Mare nostrum" yani ''bizim 
deniz imiz" diye bahsettikleri Akdenizde, 
brita.nyalılarm hlkimiyetlerini na!ıl isbat 
ettiklerini ve 12 adayı, tarihlerinde gör -
medikleri bir bombardımana nasıl tuttuk
lanru gördüm. 

BiHihare ıarkt Akdeniz filosunun hemen 
tamamı, garp mıntakaııında.ki cliziitamlara 
iltihak etti ve fethedilemez aabih kalele
re benziyen aağlam b ir harp gemisi hattı 
teııkil edildi. İtalyan tayyarelerinin bom
bardımanından mada ciddi bir şeye tesadüf 
etmedik. İtalyan filosunun isaret edildiği 
noktaları aramak üzere iki defa Akdeniz 
boyunca volta vurduktan sonra, donanma 
rotasını Malta'ya doğru çevirdi. 

Bir kaç saat sonra gene denize açılaralr 

(Sonu J llncll $ayfada) 

Piyango dün çekildi 

40.000 liralık ikramiye 
74.693 numa aya çıktl 

İzmir Fuarındaki çekil işte 
halk bulundu on binlerce 

1 
Milli Piyangonun 3 üncü tertip pla

nının 2 inci keşidesi dün İzmir En
ternasyonal Fuarında on binlerce se
yirci ve meraklı önünde çekilmiştir. 
Piyangonun elektrikli kürelerle çeki
lişi bilhassa alaka ile karşılanmıştır . 
Piyangonun çekilişine başlanmazdan 
çok evel, saha baştan aşağı dolmuştur. r: 

Keşideye istiklal marişye başlanmış 
ve safahatı Spiker Sait Çelebi tarafın
dan hazır bulunanlara izah edilmiştir. 

Piyangoda kazanan numaralar şun
lardır: 

40.000 Lira 
74.693 

10.000 lira 
95.549 

4.000 l .. frn 
110.622 169867 
2.000 Ura 

129.828 165.946 194.146 
1.000 Lira ka::.,.,n11n n• rr 7 " -lar : 
2438 5493 5882 6004 25928 

30697 33525 35427 37667 47153 
48744 50109 53181 54463 57308 
68030 74112 75583 82265 87441 

(Soau J. unciı saylıı:J.a) 

.:.mir Enternasyonal Fua"ır"daki 
Milli Piyango pavyon:ı. ve 

elektrikli küreler 
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Pazar müsahabelerl 
• • 

Amerikan tôlim ve 
· terliiyesinde inkılôp 

I 

.. Nakleden : Selim Sırrı T ARCAN 
Geçen gUn ( Les Etats - Uniı d' A· mitlerdir. Ma.ıi:veh&l noktai nazarın. 

merique) adlı 1939 da basılmıı çok is- dan Amerika ve Avrupa müesseseleri· 
tifadeli bir mecmua elime geçti. Şöyl~ nin ıiyaai mukayeselerinin mUnase -
bir yapraklarına göz attım. Amerika betlerini tetkik ile meıgul etUdyan 
ve hilriyet, Cemahiri Müttefika'nın ik- zümreleri pek çoktur. 
tısadt faaliyeti, amerikan milli hissi • En çok ehemiyeti haiz ol;uı bir key
yatı, amerikan gençliği, amerikan ede- fiyet de üniversitelerimize hariçten 
biyatı, amerikan kadınlarının fikri fa- calbettiğimiz ma~f ecnebi Alimler ol
aliyeti, Cemahiri mUttehide de gaze • muıtur ki, buhlar Adeta Avrupa kUl • 
tecilik, amerikan kadınları ve estetik, türünün birer mümeasilidirler, diye • 
amerikan talim ve terbiyesinde inkı • bilirim. Mesela bizim ( Yale ) Univer· 
lip ve aaire • . • bütün bu merak uyan- sitemize ( College de France ) den ge
dırıcı mevzufar Kolombiya Üniverai- len profesör ( Focillon ) na kar,ı ifa 
tesi rektörü ( N. M. Butler) gibi, Ce. etmekten aciz olduğumuz bir tükran 
mahiri müttehide ticaret odası fa:ı:ıl borcumuz vardır. 
reisi . George - Daviı ) gibi, muharrir Şimdi de franııız dil ve edebiyat kür
ve aktör ( Sinclair Lewiı ) gibi, Nev- sümüzü itgal edecek olan profesör 
york'ta gazetecilik yüksek mektebi ( Henri Peyre~ nin Paris'ten gelme. -
mlldilril ( W. Ackerman ) gibi dünya- sine intizar ediyor ve onu kollarımızı 
ca tanınmıı ıellhiyetli kelamler tara.- açmıı bekliyor\lt. Ondan başka daha 
fından yazılınıı. birçok ilin) ıubelerimizde ecnebilerin 

Bu yazımda ( Uluı ) umuzun muh- yardımı ile çalı§"\& ve arattınnalar ku
terem karilerine ( Yale ) tlniveraitesi vetlenmiıtir. Ecnebi dil ve edebiyatın. 
reisi ( Charleı Seymour ) un ameri - da tetkik ve tetebbü edebilecek kadar 
kan talim ve terbiyesinde inkılabın bir, ve birkaç dili konup.n ve mükem· 
mahiyeti hakkında düıüncelerini nak. mel anlıyan gençlerimizin adedi mem
ledeceğim. nuniyete pyan bir tekilde artmıştır. 
Bakınız bu bilyUk mütefekkir ne di- Şimdi üniveraitelerimizde etüdyanla -

yor : rımıza muntazaman fransızca ve al -
" Bu 90n yirmi yıl içinde Amerika manca konferanslar verilmekte genç. 

Univeraitelerine devam eden gençle • ltr bu konferanslardan azamt derece
rin talim ve terbiyesinde büyük bir de istifade etmektedirler. 
inkılip olmuıtur. O da bu gençlerde Amerikan gençlerinin Avrupa'da 
ecnebi milletlerin kültürü hakkında tahsil ve terbiyesine umumt maarifi • 
bir allka uyanmasıdır. Günden güne mizin ayırdığı tahsisat birkaç misli 
artan bu merak bilhassa Avrupa'nın artırılmıştır. Her ıene gilzide gençle
garbindeki demokrat memleketlere rin Fransa'da, İngiltere'de, Almanya -
ai,ttir. da, İtalya'da birer sene tetkik ve te -

Bundan otuz sene evetine kadar ci- tebbUde bulunmaları ve o memleket • 
han siyaseti Amerika gençliğini hiç terin kUltUr ve medeniyetleri ite ya • 
atikadar etmediği gibi, milletler arası kından temas etmeleri temin edilmiı • 
h!diıelerine de bu gençler hemen, he- tir. 
men IS.kayıt kalıyorlardı. Y~n~ yeti • Bunlardan ba.ıka ( Yale ) üniversi
ıenlerin ~as~f far~ı yalnız mıllı ~gra-. teıinde resnıt derslerin mikdarını prog 
cılık y!nı hır nevı halkçılık ıekhnde ramda azalttık ve talebeye tetkik ve 
tebarüz ediyordu. EtUd~an~a~ımız için tetebbU için ayırdıfımız acrbcıt za -
d~ adamakıllı bir ec~.ebı ?ıli konup - mantarın aaatlerlnl çoğalttık. Ezber -
bılenler parmakla gosterılece~ kadar cilik mahiyette olan tedrisata hemen, 
azdı. Yabancı .diller ve edebıyatlara hemen nihayet verdik. . 
dair bilgileri iptidai denecek mahtyet-

Amerikan metodunun ötedenberi fate idi. 
Vakıa Avrupa Ulkelerinin tarihleri rık vasfı olan sık, ıık imtihan etmek 

atelQsUl programlarda vardı. Fakat iti- tedriı ıcklini yavaı, yavaı kaldırı~o -
f tm- L ı.e md ki b Adet yerini ruz, onun yerine ( Global ) heyetı u. ra e e.& ilZı ır u, . . • 'h 

1 
"k d. 

bulıun içindi. Milletlerin halihazır va- mumıye ımtı an arını ı ame e ıyo • 
~iyetleri hakkında esaslı bir maH\mat rui. Bu ~yede talebenin u~u~t malQ
elde edebilmek içln tariht tetebbUler- mat ıevıyeıi hakk!nda bır fıkir, bir 
de bulunanlar cidden pek azdı. kanaat elde etmek daha kolay oluyor. 

t t b ot yıl içinde eııaslı ve A9ik&r olan bir hakikattır ki Ame-
ıteb' udsoğ~ .kul'zk 1 tur Bu değ'ı rika Cemahtri milttehideıi bUyUk mil-cezr ır e ı9ı ı o mu§ . • . . . . 

iklik orta tahsil mUesseseleri ile ko • letl:r aılesınde kendı yerini ııgal et • 
t · . 1t f mege mecburdur ve dünya meseleleri· 
lejlerımizın felsefe kısmının ta ııını - . 'h bi k'lö h t1l d k 
larında vuku bulmuıtur Benim ida - nın muılı ane r te 1 e a n e 1 • 

remde olan Oniveraite'd.e ise bu inkı- tif bir rol oynamakla mükelleftir. O • 
llbın farik vasıfları muhtelif tekiller- nun içindir ki yeni yetiıen nesil ken
dc vuku bulıııuıtur. EveUl beynelmi • dilerinden evet yetiıenlere niıbetle 
Jel münasebetlerin cereyanı büyUk bir daha olgun, daha biliill, daha lyi ha
ekıeriyet tarafından merak ve heye • zırlıklı olması llzımdır. Ancak bu U. 
canle takip olunmağa baılamııtır. E- yede başka milletlerin hayat aavaıın -
velleri Avrupa siyasi itlerine akıl er- daki noktai nazarına vukuf kesbede -
direcek.kadar malOmat sahibi olmı.yan bileceklerdir. 
bu gençler kendilerine yabancı olan Eğer bizim dUtUndfiğUmUz gibi bu 
milletlerin tarihini, ııiyasi ve iktısadi inkıl!p yUrilr gidene amerikan peda
vaziyetini llyikiyle tetebbil ederek ıu- goji mile11eııelerl hem kendi milletle
urlu ve doğru bir.görü~le onları mil • rine, hem cihana kartı vazifelerini 
nakaşa edecek birirndret iktisap et - l)ıakkiyle ifa etinJı alacaklardır. ,. 

Hava Kurumu makine 

mektepleri açacak 
Mesut bir. nişan 

ULUS 

Manlsa'mn bugünkG bayramı münasebetiyle 

Güzel Manisa bugün 
kurtulusunun 18 inci 

..:.> . 
yıhnı tesit e·diyor . 

8-9.1940 

45 günden ziyade 

Askere gidenlerin mühtaç 
ailelerine yapılacak yardım 

\j 

st 
u 

Güzel Maniaa, bugün kurtuluşwıun 18 in
ci yıldönlimilnil kutluyacak. 26 ağustosta 
Afyon'da baıtıyan ve 9 cylQldc Karııyaka 
ı~hlllerlndc biten bir zafer yiirüyüııU, 18 
ıeııe cvel bugün Manisa'dan geçmişti. 

Manisa ateşler içinde idi. Şehrin arka
sına efsancvt bir ıilüct çizen Maniıa dağı, 
göğü tutan dumanların ve alevlerin ardın
da kalmııu. Acı günlerin yadı bile acı olu
yor. 

ıehre gtriıl ve aydınlıların ihtiram vakfesi 
arıuıında hllkUmet konağına şanlı tUrk bay
rağının çeklllatyle bqlanmıştır. Bu aırada 
çok kalabalık bir halk kUtlesl hUkUmet 
meydanınrla toplanmıı bulunuyordu. Bura
da belediye ve halkevl namına söylenen ve 
cUmhurlyet hUkUmetlyle kahraman tUrk or
dusuna karıı halkın minnet ve ıUkran his
lerine tercüman olan heyecanlı hitabeler • 
den sonra bir geçit reııml yapılmııtır. 

Kimlere nasıl yardım yapılacağına dair 
· olan talimatnamenin esaslarını neşrediyoruz 

Hazarda ve seferde 45 günden ziya-1 ailelerine yardım edecek askerlik ha• n 
de milddetle askere alınanların ailele- 1 ricindeki eşhası kendi hududu dahi· 
riıie yardım yapılacağını, bunun için linde tesbit ve her yardımcının yapa• r~ 
hazırlanan talimatnamenin Vekiller cağı yardım miktarının azami \'C as· 11 
Heyetinden çıkmış olduğunu haber gari hadlerini tayin ve derecelerini 81 

vermtı Hangi ailelere, kimler tarafın- tefrik edecektir. Tesbit edilen yardırn Ç 
dan ve ne vasıtalarla yardım yapıla- miktarı belediyece münasip görülecek 
bileceğini yazmıştık. şekil ve suretlerde yardım mükellef· 

Zaferden bugüne kadar geçen 18 yıl, Ma
niaa'nın hayatında mütemadi inkiıaflarla 

dolu ıeçmiştir. Me.n.iıalılar analarının, ha· 
bararınm, çoluk çocuklarının can acılarını, 
harabeye dönen ıehirlcrini her gün biraz 
daha güzelleıtirerek unutmıya çalıımıılar
dır. Buglin, on ıekiz ıenc cvel yanan yer • 
)erin yerinde yeni mamureler yilbeliyor. 
Şehrin önünde alabi18iğine u:ı:anan üzlim 
bailarından alev ve duman yerine mamur, 
ferahlı ve neıeli bir ıchir aeyrcdiyorsunuz. 

Manisa., bugünkü gü:ı:elliğini bilhassa son 
birkaç ıene içinde kavuıtuğu çalışkan va
lilere ve belediye reislerine borsludur. 
Manisa'yı dolaşırken adım başında sizi gü
zel bir eser karıılıyor. Soruyorsunuz: 

- LOtfi Kırdar'ın eseridir, diyorlar. 
Fakat, bugün de İsta.nbul'<la azimli ça • 

lışmalarını zevkle takibettiğimiz Lütfi Kır
dar'ın Manisa'daki aelef ve halefinin de 
gayretlerini inkir etmek kadirnaşinashk 
olur. 

Manisa, Türkiye'nin her bakımdan en 
mesut ıehirlcrinden biridir. Tabiat, Ege'
nin bu güzel köşesinde çok cömert davran
mı$tır. Bu müsait remin üzerinde ıeverclı:, 
istiyerek, yılmıyarak yapılan iılcr en pzcl 
eserler oluyorlar. 

Bizi 1ehirde dolaştıran bir arkadaınnız, 
tabiatın cömertliğini ı;öyle anlatıyordu: 

- Öyle velut bir toprak ki, buton dik
ıentz mcyva ağacı çıkar. 

Manisa bağlarının üzilmünü, yalnız ken

MUtealdbel9beledlye dairesinde ba§ta ,.a,. 
11 olmak Uzere hUkUmet ve ordu erkAnlyle 
bUtUn tcgekkUllerln mUme11111llerlnden mU • 
rekkep heyetlerin tııUrAk eyledlg-1 bir kabul 
resmi yapılmıııtır. 

Bu anda eehirde bUyük ı~nllkler havıuıı 
hUkUm sUrmekte yer yer davullar bando • 
lar çalınmakta ve halk neııe içinde bayram 
yapmaktndır. • 

*** 
lzmirin ku.rtu luşu 

İzmir, 7 (Telefonla) - 9 ey!Ql İzmir 
kurtuluı bayramı münasebetiyle civar ka • 
zalardan İzmir'c gelenler pek çoktur. Otel
ler baştan basa dolmuıtur. 9 eylQl kurtuluş 
bayramı bu sene fevkalade bir &"kilde kut
lanacaktır. 

İstan·bul' da 
Ekmek buhranı 
olamaz! 
Ticaret Vekilinin 

gazetecilere beyanatı 
di mUstaltBilinin değil, dünyanın en zengin latanbul, 7 (Telefonla) - Ticaret Ve • 
scrıilerinde memleketin yüzünü güldüre- kili B. Nazmi Topçuoğlu buıün Ankara' • 
cek kadar nefiı ve boldur. Daha istasyon- dan tıtanbul'a ıreldi. Ve ırazetccilerc ıu 
da bu bağların en güzel mahsullerini, zarif beyanatta bulundu. 
sepetler içinde ve bir sergi halinde ıörü - "- Birkaç gündür ırazetelerde bir ek • 
yoraunuz. Kiminle konuşsanız bağından mck buhranı olduğuna dair haberler ileri 
bahsediyor, Geçen hafta yağmur yağdıcı ıürülmektcdir. Böyle bir vaziyet lı:atiyen 
gün ıehlrde mateıınli bir hava eaiyordu. vlrid değildir. 1939 nisanı baımdan berl 
Sergilerdeki üzümler kararacak veya çil - ofia htanbul halkının ihtiyacım karırla • 
rüyecek diye ... Buglinkü bayramlarr, ıeçen mak üzere ıfinde 300 ton bufday vcnnek
haftaki zarıı.rh yağmurun bir teaelliıi oldu. tedlr. 18 aydanberi bu mikdar 1ıtanbul lh-

Manisa, resmi ve hususi yeni binaları 1- tiyacını karııladığı b&lde ıimdi buhranm 
tibariyle de Türkiyc'dc baıta ırcl~ ıehlr • neden çılı:tığmı anhyamadım. Haber PH· 
terimizden birisi olmuıtur. Daha istasyon- teainln yerılz nqriyatı halin tellp diltll· 
dan çıkınca &Uzel bir bahçe içinde, ıüzcl T"erek birkaç sUntillıc ihtiyacm birden t eda
bir bina.., ile karşrlaşıyorsunuz. Memleket riki ıibt bir tedbire ıevkettiği Için IXSyle 
hastanesi... LQtfi Kırdar'ın en degerli eser- blr ııkmtı doğmuı olabilir. İatanbul ıehn
terindcn biri .•• İki yanınızda beton bina • J ne vcrlleıı her ki10 buğdayda hazine aagad 
tar bırakanıık, asfalt yoldan ıehre giriyor- yirmi para f~klrlrk yapmaktadır. Şehrin 
ıunu:ı. Solunuzda İımet İnönü Kız Enıti - hııkiJd ihtiyacından fazla verilecek her Jd. 
tüıü kalıyor. Ankara'dakinin küçük ve ıl • lo bufdayda hazine zararı.na mahdut bir 
rin bir mo4eli ... İlerliyorsunuz. Safınızda zümrenin ıayri mcını menfaati vardır. 
onnıınıa,mııı bir park var. Halkevinin ça • Hallı: menfaatine yapılan fcdaklrlıfı iıtlı -
lıımalarını yakından görmiye yakından mara çalııanlıırı takip ederek meydana çı
h"at buldum. Gerek bina ve gerek mesai karmayı vazife bilirim. Günde elli ton faz. 
itibariyle örnek 11yılmıya llyılı: olan bu ıa buğday lıtenlliyor. Bu mikdar yüz bin 
miiesıcseden ayrıca bahsetmek iıtiyorum. ki~inin ıa,csinc kifayet eder. Halbuki h -
Manisalılar bugün nete içinde kurtulut- tanbul ıehrinin nüfusu bu müddet zarfında 

larmın on ıekizinci yılını kutluyorlar. On· yüz bin artmıı delildir. Bu haatalıiı esas
lan candan tebrik etmek bizim için zevk· lı ıurette tedavi etmek zamanı ıeldifine 
ll bir vazifedir. kaniim. 

Kt!mıl Zt!li GENCOSMAN 

• ••• 
Bahkesir'in kurtuluı bayramı 
Balıkesir, 7 a .a. - Balıkesir dün kurtu • 

luşunun 18 inci yıldönUmUn11 büyük tezahü
ratla kutıamııtır. Bu münasebetle yapılan 
merıuılmde ıöz alan g-enç bir mektepli kız 
balıkeslrlllerln hislerine tercüman olarak 
tUrk mllletln1 ak günlere ulqtıran yiğit 
tUrk ordusuna minnet ve §Ukranlarını bil -
dlrmlş, Ebedi Şef ATATÜRK'tin hAtıraııın 
taziz ederek Mlllıı Şet İNÖNÜ'ye karoı bU
tiln milletçe duyulan sarsılmaz bathlıtı 
ifade eylemlotlr. 

••• 
Aydın'ın kurtuhiJ bayramı . . 

Rumanya ile ticaretimiz 
Romanya Ue ticaretimiz normal ıeyrini 

takip ediyor, mübayaa ettitlmiı ve edece • 
iimiz petrollere mukabil ıönderdiğimiz 
mal bedelinden bugün 1,250.000 liralık mat
ltlbumuz cörünmektedir. Romanya'dan it
hal edlllp henüz bedeli Merke:ı Bankasına 
yatmam11 olan petrollerin kıymeti bu mat
!Clbumuzu kapadıktan ıonra artacak vui -
yettedlr. Bu itibarla Romanya ile klirinı 
hesabından bir açık mevzuu bahiı delildir. 

İstanbul toförleri ·yeknaıak 
elbiıe giyecek 

Aynı talimatname yardımın tatbi. lerine bildirilecektir. 
kat ve icraat safhası hakkında da sa- Şehir ve kasaba belediyeleri ve be- • 
rih hükümleri ihtiva etmektedir. Yar- lediye ~ubelerince buğday, Mısır, çav• 
dım görecek ve yardımla mükellef tu· dar, un, sabun, gaz ve diğer eşya en• b 

tulacak vatanda~ların bu huııuıta tam cUmenin takdir edeceği rayiç fiyat Ü• > 
bir fikir edinmelerini temin maksa- zerinden nakit makamında alınabilo- t 

diyle ve hükümlerin bir hutasasını cektir. 
aynen neşretmeyi münasip gördük. Köylerde yapılacak yardımlar a 

Köylerde yardım talebi askere gi· 
denlerin aileleri tarafından köy muh· 
tarlarına sözle yapılabileceği gibi köy :i 
muhtarları bu talep olsun olmasın as
kere gidenlerin aileleri efradının ne 
gibi ihtiyaçları olduğunu tetkik v• lti 
tesbit ederek ihtiyar meclisi toplantı• t 
sıQda bunlara yardım yapılıp yapıla· 
mıyacağı ve ne gibi yardım yapılaca· 

Şehir ve kasabalarda belediyele,. 
tarafından y11,rırlacak yardımlar 

Şehir ve kasabalarda yardım talebi 
askere gidenlerin aileleri tarafından 
o yerin belediye reisine veya belediye 
şubesi Amirine sözle yapılacaktır. Be· 
lediye reisi veya şube, amiri bu talep 
üzerine matbu bir beyanname doldu· 
racaktır. Beyannameyi dolduran ma· 
kam, eğer tesbit ve tevsika muhtaç bir 
cihet görürse bunu da en kısa zaman
da ikmal edecektir. Fakat asker aile
lerine de bu işler görülürken de icap 
eden acil yardımlar yapılacak, her
halde onlar kimsesiz ve sıkıntılı bir 
halde bırakılmıyacaklardır. 

Belediye veya belediye şubeleri bu 
beyannameleri günü gününe belediye 
veya belediye şubesi encümenlerine 
verecekler, encümenlerden bir yar· 
dım kararı alacaklardır. Bu kararla 
yardım kabul edildiği takdirde yar
dımın şekil ve miktarı ve hangi tarih
te baıhyacağı da bildirilecektir. 

Y ardunrn nevi ve mikdarı 
Muhtaç asker ailelerine mükellefler 

tarafından yapılacak ayni veya nak
di yardımlara istinaden yiyecek, içe
cek ve yatack ve ziraate ait olmak il· 
ı:ere muhtelif 9ekil ve suretle yardım 
yapılabilecektir. Belediye veya şube 
encümenleri ilk önce o ıehrin ve ka
aabanın hayat ıartlarına göre büyük 
yaşta bir insanın bir aylık iaşesi için 
ne gibi ve ne miktarda erzaka ihtiya
cı olçluğunu tesbit edecektir. 
. On yaşına kadar olan çocuklara ya
rım erzak verilecektir. Ailelere, sabun 
gibi yıkanacak ve odun kömür gibi ı
ıınacak maddelerde mevsimine göre 
aynı usul altında verilebilecektir. Be
dava hamama da gönderileceklerdir. 
Muavcnete muhtaç aileler kendi evle
ri olmayıp da ötedenberi kira evinde 
oturuyorlarsa bu gibilerin belediye 
veya belediye ıubelerince münasip 
ıurette ibateleri de temin olunacak· 
tır. 

Şehir ve .kasaba ahalisinden askere 
giden zürra aileıi tarafmdan tarla, 
bal ve bahçelerini sürüp ekumiyecek 
ve harmanlarını kaldıramıyacak vazi
yette olduklarını söyliyerek yardım 
istiyenler olursa, belediye veya bele
diye ıubeleri ya para ile veya mahalli 
örf ve Adete göre tarla, bağ ve bahçe· 
lerine bakımını ve li~rmanlarının kal
dırılmasını temin edecektir. 

ğı hakkında karar almağa mecburdur. 
Bu hususta alınacak kararlar köy ka· 
rar defterinde yazılacaktır. 

Köylerde muhtaç asker ailelerin• t 

yapılacak yardım iki çeşit olacaktır. 't 
Birisi muhtaç ailelerin iaşe ve iskanı z 
diğeri de bunların ziraatine yardım· 
dır. Köylerde muhtaç asker ailelerine r, 
iaşe bakımından yardım yapılmak ü
zere evelemirde köy ihtiyar meclisle
ri o köy dahilinde yaşıyan asker aile
lerinden muhtaç olanların beher nü· 
fusuna her ay kaç kilo zahire veya ne 1 
miktar para verileceği karar altına a-

tı 
hnacaktır. 10 yaşına kadar olan çocuk 
lara bir büyük nüfusa verilecek zahi· 
re veya paranın yarısı verilecektir. 
· Köylerde muhtaç asker ailelerinin r 

oturacakları yer yoksa ihtiyar heyeti • 
münasip mesken temin edecektir. İa
şe ve iskana muhtaç olmıyan yalnız 

tarla, bağ ve bahçelerinin silrüp ekil
mesi ve harmanlarının kaldırılması i
çin köylünün muavenetine ihtiyaçları 
bulunursa köy muhtarları gene ihti· ,., 
yar meclisleri karariyle ve imece su - 1 
retiyle bu yardımı da temin edecek- ki 
tir. l , 

Köylerde kimler yardım 
yapacak? 

Köylerde o köy dahilinde çift ve 
çubuğu olup da askere gitmiyen her 
erkek ve kadın ile çift ve çubu
ğu olmayıp da güçlli kuvetli veya 
bir gelir ve sanatı olan her erkek ve 
kadın aııkere gidenlerin muhtaç aile· 
lerine yardım etmekle mükelleftirler. 

İhtiyar meclisleri muhtaç asker ai· • 
lelerini ve bunların nelere ihtiyacı ol- l 
duğu göz önünde tutarak yukarda ya- u 
zıh askere gitmiyenlerin isim ve soy- r 
adlarını ve bunların servet ve gelir· iti 
lerine ve güç ve kuvetlerine göre han- •i 
gilerinin hem çiftleriyle ve hem de 9' 

para ve zahire ile, hangilerinin yalnız r-. 
çiftleriyle, ve hangilerinin de yalnız tq 
emekleriyle yardım edeceklerini ve 
mükelleflerin isimlerini ilan edecek· 
lerdir. 

Hava Kurumuna 
1 

Hava Kurumu memleketin muhtelif yer
lerinde makine mektepleri açmıya karar 
vermlıtır. Bu mekteplere orta mektep me· 
sunlan alınacak ve bir senede Uç dört bin 
talebe okutulabilecektlr. Makine mekteple
rinin mezunlan me!leklerin1 allikadar eden 
fabrikalarda 11taj göreceklerdir. 

Topçu MUtetUıl General Vehbi Koc&g'll
ney'in kızı Bayan Mefharet Koca,.uney'le 
:Milli Müdafaa Vek!lett Harbiye Dairesi 
Rel!I General ?ti. Sabri Ertut'un oğlu Dr. 
Cel&.1 Ertuğ'un nııan törenlerinin diln ak • 
ıam iki tarafın akrabalan ve yakın dostları 
arıuıında yapıldığını memnuniyetle haber 
aldık. Genç çitte meaut bir bayat temenni 
ederiz. 

Aydın, 7 a.a. - Aydının 18 inci kurtuluı 
yıldönUmU bugün halkın bUyUk ve içten te
zahUratıylc tesıt edllmlıtir. Bu mUna.sebet
le ıehrln her tarafı bayraklarla sUslenmlı • 
ti. Merulme sabah 11aat dokuzda kurtuluı 
hldlsesln1 temsilen bir ıuıkerı müfrezenin 

fstanbul, T (Telefonla) - İstanbul ıo
törlert 15 eylüle kadar yeknaaak elbise gty. 
mek mecburlyetlndedlrler. Şoförler zama • 
nın darlığı ve elbise :fiyatlarının ytlksekllti 
dolayıstyle bu müddetin uzaWmuın.ı bele
diyeden lıtemiılerdir. 

Fabrika ve imaHlthanelerde çalııan 
amele, daire ve müesseselerde çalışan 
kapıcı, bekçi, o4acı gibi kimseler as
kerliğe gidince bunlardan boş kalan 
yerlere iaıeleriyle mükellef bulundu
ğu akrabaları içinde ehil kimse varsa 
onlar alınacaktır. 

Mükellellerin yardım fekli 
Belediye encümenleri muhtaç asker 

ı,. 

yüzüklerini 
veren vatandaılar 

nııan 

- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111 11111111 
Ankara, 7 a.a. - Bize verilen ma· 

lfımata göre, aza yazılmak, para teber 
rülerinde bulunmak ve evlenme yU -
züklerini vermek suretiyle halkı • 
mızın hava kurumuna karşı göster • 
mekte oldukları alaka gittikçe inkl -
9af etmektedir. 

Vlliyeflmlıln sayı~ ha11rhG1 
Ankara vlllyetl, tıçUncU nutuı sayımı ha

sırlıklımna bUyUk bir rayretle devam et • 
mektedlr. Vlllyette nUmerotaj ııı tamamen 
bltmııtır. KontrolU de bitmek Uzeredlr. 
Merkezde hazırlıkları ikmal ve kontrol l • 
cin bir sayım bUrosu kurulmUI ve bUronun 
teıkllltı t.amamlanmııtır. 

• 
Maarif V eklletinin bir tetebbüsü 

btanbul. T (Telefonla) - Lllelldeki 
Tayyare apartmanlarından Maarif Vektle
U yübek tahsll gençliğinin lskAnı ıureUyle 
t.Utadeyt dUıUnmektedlr. 

Bir deniz kazası 
tıtanbul, T (Telefonla) - Ziya adında 

btr semlcl Dumlupınar vapurundan yük çı
karırken iki semt arasında kalınıı ve sağ 
b&c&l1 dibinden kopmuıtur. 

Mahkemeye verilen caıuılar 
İzmir, 7 (Telefonla) - İzmir ve ci • 

nrındalı:i memnu mıntakalarm fotoırrafını 
~ekerken yakalanın ecnebi muhıtrirlerln
den Herman ile üç arkadaıı ve Kazan 
Türklerinden Oıman Sokumtekin'in muha
kemelerine bugün ıehrimiz ağır ceza mah· 
kemeıinde baılanmııtır. Tahkikattan bun· 
mm dl{:~r bu: devletler aleyhine de ca • 
ıusluk Yllv.an bir ıebckeyc meıup bulun • 
dukla ı arılaıılmaktadır. 

Kıral Karol 

Romanya'nın baıına gelen ıon 
hldiselet, iJnce Besarabya vı 

Bukovina'ya, 4onra Tranıilvanyı ve 
Dobruca'ya, en .sonra da bit kırala 
maloldu: .son •llır içinde ismi çok 
geçen, resmi çok görülen, sesi çok 
duyulan kıra/ Kırol, ubahın alaca 
karanlığında tahtından inmeğe, ta
cını çıkarmağa ve apar, topar tay• 
yare ile memleketinden uçup git
meğe mecbur olmu1tur. . 

Avrupa .siyaset ufukları ilk bulut
/andığı sıralarda Romanya'dan bah
seden gazeteler, "bu memleket sı
nırlarında tahkimat yaptırdı; kır al 
Karo/ çukuru veya hendeği denilen 
bıı tahkimat, tankların geçmesine 
mani olacaktır" diyorlardı. 

Eve/ki gün aldığımız haberler
den sonra insanın, hazin ha.in, §Öy
le düşüneceği geliyor: 

- Acaba kıra./ Karo! kendi kaz
dırdığı çukura kendi mi dü§tü? 
Eğer kırılın kendi oğlu lehine 

• tahtından nasıl feragat ettiğine dair 
verilen tafsilitı okudunuzsa öğren-

mİ§Sİnizdit ki bu karara yeni Baı
vekil veya "devlet zimamdarı" ve 
yahut adiyle saniyle diktatör gene
ral Antonesku'nun verdigi bir ülti
nıatom sebep olmuştur. 

Halbuki bu generali iş başına iki 
üç gan önce aynı kıra/ Karo/ getir
mişti. Şu halde şu eski beytimizi ru
menceye tercOme ediniz: 
Kendi ellmle y!ra kesip verdiğim lı:alem 
Fetvayı hCirı.u nahakımı yazdı iptida. 

••• 
Y anlıılık mı ? Terli mi ? . 

Gazide edibimiz Fazıl Ahmet Ay-
kaç'ın kendi yazı ailesine intisap 
ettiğini haber veren "Vakit" gazete
sinde üstadın resmi yerine bir baı
ka resim konulduğunu gördllk. 

B. Aykaç'ın resminin altına da 
"general falanca" yazılmış. 

Hicvin, mizahın ve nüktenin ta • 
nınmı§ üstadına tesadüfün bit oyu-

• 

nu mu? Ne dersiniz? Yoksı bir terfi 
mi? 

••• 
.f.ivi fiviyi •Öker ~ 

Gazeteler çiviyi içerde yapacağı
mızı ve bu yolda faaliyete geçilmek 
Dzere olduğunu yazıyorlar. 

Eski bit .s8zümUz vardır: , "Çivi 
çiviyi s/Jker" deriz. 

Yukarıki habere göre, artık, yet• 
li çivi yabancı çiviyi sökecek de
mektir. 

••• 
Eıki rejim adamları ve nvri 
sinelı 1 

Konu§uyorlardı: 

- Refik Halit bir lstanbul gaze
tesine, senelerce Erenköyü taraflı· 
rındl! sivrisineği yok edemiyen es
ki rejim adamlarının aleyhinde bir 
fıkra yazmııl 

• - Eski reiim mi demi§? Eski re· 
/im adamları deyince ne kastetmiş 
acaba? 

- Bu sualinle ne demek istediği
ni anlıyamadım. 

- Azizim, "An~ana sivrisinek 
.su, anlamıyana davul zurna az/H 

••• 
Faydalı bir yazı! 

Haber gazetsi, kadın okurların2 
büyQk bir iyilik ve hizmet etmiı ol
mak için iki sütun resimli bit yazı 
ba&ıyor. Yazının başlığı ıudur : 

"Bayanlar, plaj ayak kabılannızı 
ve terliklerinizi kendiniz yapabilir -
sin"iz. ,, 

Fakat bu fevkal~de faydalı yazJ 
çıkt!ğı gün ayni gazete lstanbu/ • 
da. sürekli yağmurların yağdığını 
havanın soğuduğunu da yazıyordu 

Bir Türk ata s8züniJ hatırladık : 
., Yatsıdan sonra nağra; ho§ gel

din bayram ayı / ,, 
Bir f ramıız atalar sözü de makama 

münasiptir : 
" Yemekten sonra gelen hardal . .. 

T. t. 

Keşan'da Hava Kurumuna Aza kay
dedilenlerin sayısının 3918 i bulmuı 
olduğunu işaret eylemek, halkımı
zın havacılığımıza karşı gastermckte 
bulunduğu yakın alakaya güzel bir 
misal teşkil eder. 

Burada son üç gün içinde kuruma 
aza yazılanların sayısı bini geçmiş -
tir. 
@Diğer taraftan, Giresunda boncuk 

ormanları kallektif şirketi 200, Es • 
kişehirde tüccardan İlyas Heper 250 
İbrahim Erden 100 lira para yardı -
mında bulundukları gibi Zafranbolu 
da öğretmen Tevfik E rçin, dişçi Muh 
tar Övder ve eşi, Söke de Kazım Po -
sacıoğlu ve eşi, Kemal paşada Safer 
Güvezne, Mustafa Kavukoğlu, Hüse
yin Kavukoğlu, İskenderunda Kadri 
Köksal, ve eşi, Rıza Sey lan ve eşi Muh 
sin GUrsal, Ankarada Nazım Canıyok 
Cafer Kıristal ve eşi. Ali Bitik ve e
şi evlenme yüziikle ini Hava Kuru • 
muna terketmişlerdir . 
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Romanya faciası 
Yabancı devletlerden hepsinin 
stluğunu kaybetmİ§, rumen vata
n parçalamış, rumen devlet a
mlarrnın düşmanlığını kazanmış, 
nen milleti tarafından terkedil • 
t bir vaziyette, Romanya kıralı 
.rol, nihayet tahtından ve tacın
n feragat ederek çekilip gitmiştir. 

~ hili ve harici politikası tam iflaı 
linde bulunan Karol'un arkasm • 

11• b kimse göz ya r dökmiyecektir. 
i· Karol, on sene eve), ansızın, tay • 
•· re ile Bükreı'e gelip de oğluna 
ı:;· rtı tertip ettiği darbe neticesinde 
ıi ırnleketin mukadderatını eline al
i11 rı zaman, Romanya mesut ve mü
ıik 'fehdi. Büyük harptan sonra ru _ 
r- mı mmi emelleri tahakkuk etmi§ 

yük Rumanya kurulmu§tu. Ecda: 
~- ~~raf mdan tesi~ e~ilen rejim iyi 
• ruyordu. Karol ıktıdarı eline alır 
• naz, fl'lhsi bir idare kurmaya t _ 

b .. . B' • e _ > uı ettı. ır partıyi dig" er P rt" 
h. b' 1· . a ı 

ıy ıne, ır. po ıtıkac:ıyı diğer poli • 
acı aleyhıne tahrik eder k R • .. e u 
myanın muesses rejimini yıktı. Ve 

• •a~et k~nunu esasiyi kaldırl'lrak 
·ası partıleri ilga ettı" Bund • R • an son-

omanya'da reJ'im r .. • t k" . eJımı a ıp 

;ı ve ark sık hükümetler d •• t' - k t b egı§ ı. 
a unlar kıratın dikt t .. ı ·· • .. Örtm k . . . a or ugu • 

l . e ıçın hır manevradan iba-
- lı. ~a_kikatta Rumanya'nın iç ve 

! polıtıkaaı bir takım ·· .. k - ik sonu po-
• l'lcılar vasıtaaiyle doğrudan doğ-
• 'l.a ~ıra) tarafından idare edilmek-

ıdı. Karol rum ·ıı . . • d ' en mı ehnın mu-
deratrnı idare ettiği bu seneler 

rf~nda kimseye itimat telkin ede\ 
tdı. Rumen politikacılannın bazı· 

1 'ı obstrüksiyon yolunu tuttular. 
• 2.ıları açık muhalefete geçtiler. 

•ıt t "il . ~ emayu erı olan demir muha-
lar is t .. e, erur ynpmı"a baıladılar. 
ırol bu terörü daLa b" "k t .. b n uyu eror 

astırmaya çnlı~tı. Dahili politi
daki istikrarsızlığı yüzünden de 
lnlanya' • • • yı sıyası yalnızlık içine at-
Liberallere k '' ı" · · ve oy u partısıne 

l'§ı takip ettiği siyaset, Karol'a, 
rP demokrasilerinin aempatİ!ini 
Pbettinniıti. Demir muhıtfız:lar 
kkındaki tiddet politikası da mih
r devletlerini hiddetlendirdi. Hiç 
• devlet Karol'un nasıl bir hareket 
ttı atkip edeceğini kestiremiyor-

Avrupa harbı rumen politikası 
)'le kararsızlık içinde iken geldi 
ttL Bundan sonra hadiseler Ru • 
•nya için kötü bir cereyan alma • 
~aıladı. Rumanya bir aene evel 

~1 müttefiki Çekoıılovakya'nın par 
lan_ınaarna karıı 18.kayıt kalmııtı. 
ndı de diğer eski müttefiki Polon 
' i ·ı • , ,?m &tı asına karır elleri kolları 
gir kaldı. Rumanya lngiltere'nin 
Fransa'nın garantilerini kabul et
tti. Fakat Rumanya hükümetleri, 
hver devletleri ajanlarının Ru
lnya içindeki tahrikatlarına göz 
btdular. Karol'un iki yüzlü bir po
ika oynadığı aıikardr. Nihayet 
11.nııa'nın mağlUbiyeti üzerine Ka
l maskeyi yüzünden attı. Harici 
litikl'lsını ve hatta rejimini mih • 
r. devletlerinin hoılarma gidecek 
k.ılde defiştirdi. İngiliz garanti • 
ll raddetti. Milletler Cemiyetin • 
"' çekildiğini bildirdi. Ve alman • 
l'a huIUs çakmak için İngiliz mal
rnıı. müsadere etmeye, İngiliz mÜ· 
ındıslerini memleketten çıkarma-
~~şladr. Mihver politikasına kar
gosterilen bu temayül Sovyetleri 

1f~u~andırdı, Ve bu yolda daha 
ırı gıt • mesıne yer vermeden Sovyet-
1' B' l'w• B ır ıgı esarabya meselesini hal-
1?1eğe karar verdi. Mihver devlet
rınden Ümit ettiği yardımı görmi-
1\ Karol, sovyet ültimatomu önün
l b~yun eğdi. Fakat Besarabya me-
esınden sonra Dobruca ve Transit rY• meseleleri ortaya atıldı. Ka-

h&la mihverden yardım ümit e
)'ordu. Bütün davayı Hitler'in eli-
1 tevdi etti. Alman devlet reisi ha· 
~liği kabul etmez gibi görüne-

' meıelenin alakadarlar arasın
:ı ~nlatına yoliyle halledilmesini 
~ urg'da tavsiye etti. Hakikatte 

l emlik Salzburg'da yapılmıı ve 
•rar da R h' r k . 0manya'nın aley ıne o-
il~ ~erılıniıti. Karol Dobruca'yı 

ganstan'a venneğe razı oldu. 
il ıuretle B 
~ 1 1 

• esarabya ve Dobruca 
l e e erınden kurtularak, Transil-
nya mesel • d l k uk esın e macar ara arıı 

avemet d b'I • . . t 
ıiıt· N e e ı ecegını zanne • 
l ı. 

1 
~ derece yanıldığını Viyana· 

•'dan a ı. Ve Besarabya ile Dobru-
11.n aonr T . , • 

ter' R ll ransılvanya nın zıyaı 
~le ıne 

1 
°ınanya efkarında husule 

... ~1-~ad~Y&nın, harareti kıralı erit

.o ur u. 
Şirndi R 

aktiyle [) 0nı~nya'nın mukadderkatı 
lÜna b eınır Muhafızlarla ya ın 

se etj 1 l.ı'nun 1• 
0 an general Antone•· 

=»nesku e ~~e geçıni§ bulunuyor. An· 
arı ha b" ır aralık Goga kabineai
izıne~n'%e nazırı ıııf atiyle Ka'rol'ün 
ttdan 

80 
e de bulunmuıtu. Fakat 

'" mü nra Demir Muhafızlarla o
ırası .;~~ebetj yüzünden Karol ile 
J "e 80 ı 

1
• Karol kendisini hapset-

IDııesku~ra da aerbest bıraktı. An· 
nun •ıkı bir mihver politi-

ULUS 

ON İKİ ADA Amerika ile Kanatlanan 
Nasıl bombardıman 

edildi ? 

İngiliz dominyonları harp 

(BaJı 1. inci saylıda) 

düşmanı aramağa baıladık. Sah aktaınt 
destroyerlerde ertesi günü hube batlanıı.
cağı ilin edildi. Uyku uyumanın imklnı 
kalmadı. Yarına intizaren herkeı uyanık 
kalmak istiyordu. Şafakla iee baılama sa
ati gelmiş bulunuyordu. Suvari ve subay
ların dürbünleri esmer ve ivicach ve aa
hilde.n gelen pembe ziyanın aksi ile pek 
latif bir manzara arzeden Scarpımto ada
sının iıstüne müteveccih bulunuyordu. 
Destroyerin bataryaları, beni kilpcştenin 
üzerine deviren bir tarraka ile ateş açtı
lar. Bir kaç yilz metre ilerde Scarpınto .•
dası, İtalyan valisinin beyaz kondı ıle 
ınükemmelen görünmekte idi. Fakıt ateı 
açtldığı zaman her halde vali ve bütün fda 
da uykuda bulunmakta idi. Obüsler, esme~ 
tepeciklerdeki kışlaların, deniz tayy.arel.erı 
hangarlarının ve liman tesisatınııı üzerıne 
düşmeğe başladı. Destroyerin toplarından 
yeniden ateş şuleleri fışkırdı. 

arasında dostluk 
anlaıması imzalandı 

Nevyork, 7 a.a. - Dün Vaşington'da hıı.
rieiıe nez.aretinde, Amerika Birleşik dev -
Jetleriyle Avusturalya, Kanada ve Yeni Ze
landa arasmda dostluk muahedesi imzalan-
mıştrr. 

Aıısosiciate& Preas bu munhedelerin 
imzasını, İngiltere ve Avusturalya ile U -
zak eıı.rkta 11kı itbirliği eşaretleri arasında, 
Amerika birleşik devletinin yeni bir dost
luk tezahürü olarak tavsif etmektedir. 
İmza merasimi pek sade olmuştur. Mu

ahedeler, dominyonların istiklali statüsünü 
tanımakta ve u~umt anlaşma yerine husu
si uzla•ma ıınJaıımaları ikame etmektedir. 
Umumi anlaşma, 1914 de bütün impara -
torluk adına İngiltere ile yapılmıştı. 

Adanın cenııp kısmında diğer iki ~estrı;
yer bir düşman tayya.re meydanını agır bı.r 
bombardımana tabi tuttular. ltalyan aahıl 
bataryaları mukabele için bir tek top ~ile Amerikan bahriye nazırı 
ntmadılaı. Bilahare donanma İ!kenderıye. Honolulu'da 
ye doğru hareket etti. İtalyanlar tarafın - . . 
dan hiç bir bombardımana maruz kalmadan Honolulu, 7 a.a. - Amerıka blrleşı.k 
döndı.ik. Fakat iki denizaltı hUcumu alar- 1 devletleri bahriye nuırı Albay Knox, bır 
mı verildi. Onlar da kuru sıkı alfi.rmlardan bombardıman tayyaresi ile buraya gelmiş
ibaret ka~dı. • .. • • tir. Albay Knox bahriye manevralarında. 
Askerı hede/lerın en muhımı bulunacaktır . 

•ayılan Leros adası Ja Gazetecilerin sorduğu suallere cevap ve-
bombat·dıman edildi ren albay Knox demiştir ki: 

Londra, 7 a.a. - Reuter'in askeri muha- İngiltere, bliyük gemileri s.ayesinde ku~-
biri yazıyor: 12 ada mıntakasındaki inci- tulmuştur. Bugün İngiltere'nin muzafferı
lir. deniz har~k~tının manası şudur: mm- yeti şanslarının yüzde elliden fazla oldu
takanın en muhım ada~ı ~lan Leros ada~ı, ·u fikrindeyim. Halbuki bir ay evel bu fi
italyanlar tarafından gızlıce hava ve denız g. 
üslerini havi bir kale haline getirilmiştir. kırde bulun~:ııazdım . 
Binaenaleyh mezkiir ada, İngiliz tebliiinde lngiltere've TJerilen 50 destroyer 
"as kert hedcf!erin ~ mühimi". olarak bah- b · b langır fır 
ıedilen hedefı teşkil etmektedır. 1 r aş :y • 

Leros adası istisnai bir stratejik vaziye- Vaşington. 1 a.a. - Reuter: Gayrı res-
te maliktir. Kıbrıs adasına 330 mil ve mt bir riııale olan The Army And Navy 
Portsait limanına da yalnız 510 mil mesa- J.ournal'ın ~ana~.tine .cöre., 1n~il~ere'y~ el
fede bulunmaktadır. Bu adada büyük bir lı de~troyerın gonderılmesı, buyuk Bntan
garnizon ve büyük benzin depoları mevcut ya donanmasını takviye için gönderilmesi
bulunmaktadır. ne devam edilecek olan daha kudretli ge-

Mısır hududundan yüz kilometre kadar milerle muazzam tayyare kuvetlerinin an
bir mesafede bulunan Libya üslerinden cak bir ba~langıcıdır. Bu risale, baş maka
Tobruk ile 12 ada mıntakaııı arasında irti- lesinde şunları yazmaktadır: 
batı temin etmek maksadiy!e, mezkur Le- Birlesik Amerika'nın bUyUk adımlarla 
roı üssUnlin in$8SI 1937 de ikmal edilmiş- dünya harbına ietirlke gitmekte olduğunu 
tir. Binaenaleyh mevzuu bahis olan deniz gJrmiymler ancak kör olmalıdır. 
har~kiitın.m, .Mısır ve Libya _hududu!'daki Garp nısıl kürresine vapılacak 
var.ıyet ü:ı:erıne doğrudan dogruya bır te· • • • 
siri olacaktır. olan her hangı bu taarruza karşı 

Vaflngton; 7. a.a. - Vaflngton'da ftıi. 
kim olan kanaate göre, garp nısıf küresine 
vaki olacak her hangi bir taarruza karşı 
koyabilecek Atlantik denizinde hava ve 
deniz üslerine malik olduktan sonra, bir
ıe,ik Amerika Pasifik denizi vaziyetini 
takviye bulmuş bir itimatla karşı!ıyabilc
cektir. En mühim filonun Havai adaların· 
da daimi bir üsae malik bulunma.ar, Ja -
ponya'nın üzerine müsekkin bir tesir yapa· 
cağı zannedilmektedir. 

Piyango dün ~ekildi 
(Başı 1 inci uyl11dı) 

94578 94764 100733 108504 121158 
125680 131650 131678 135591 148976 
149392 150806 152434 155137 157805 
160424 163393 163916 175094 183201 

Diğer kazananlar 
Son Uç rakamı (077) ile nihayet bu

lan 200 numara 100 lira 
Son iki rakamı (53) ile nihayet bu

lan 2000 numara 8 lira 
Son bir rakamı (3) ile nihayet bu

lan 20000 nuttµlra 3 lirL 
Son bir rakamı (8) ile nihayet bu

lan 20000 numara 2 lira kazanmıı1lar
dır. 

Biletler nerede ıatıldı ? 
Bu piyangoda 40.000 liralık bUyUk 

ikramiyeyi kazanan 74693 numaralı 

tam bile 1stanbul'da satılmııtır. 
10.000 lira kazanan 95549 numaralı 

biletin bir parçası lstanbul'da, bir 
parçası Karacabey harasında satıl-

Tabl?'in edildiğine ıöre, inıilizlerln i
cara V"'rmi1 olduktan üslerden sonra, va
kit ve zamanı ırelince ve siyasi vaziyet 
m~sıı.it bulunduğu vakit, Pasifik denizi sa
hillerinde de buna milmuil llalcrin vcr.il
mni ve Kanada fle oldultu gibi Avustu
ralya ıile de bir ınildafaa itillh hakkındaki 
tava11urlar da, JaPonya üzerine aynı tesiri 
yapacaktır. Bu meseleler pyia halinde or
tada dolaıımakla beraber ,hükilmet bunla
rın timdi.den mevzuubahis edilmemesini ar
zu eylemektedir. 

"Almanya ile harp halindeyiz! .. 
Nevyork, 7 a .a. - İngiltere ile Amerika 

a.ra.eındald &nlafma hakk~nda yazdığı ma
kalesinde Nev-York Post diyor ki : 

cAlmıı.nya ile aulh halinde olmadığımız 
hakkında.ki a&rih hakikati kabul etmeliyiz. 
Belki eski moda mucibince harp halinde 
deltllz. Fakat haklka.tta harp halindeyiz. 
Fikirlerle ve mallarla, karşılıklı mücadele 
ediyoruz. Bunlar, kuvetll ıllAhlardır. Al • 
manya bunları bize karııı çoktanbert isti -

mıştır. male ba§ladığı için biz de aynı sllflhlan 
4.000 lira kazanan 169867 numaralı kullanıyoruz.> 

biletin bir parçası Çivril ve Ankara
da. 

4.000 lira kazanan 110622 numaralı 
biletin bir parça111 Adana ve Amuya
da. 

2.000 lira kaıanan 194146 numaralı 
biletin bir parçası İstanbul, bir parça
sı Malatya'da. 

2.000 lira kazanan 1659415 numaralı 
biletin bir parçası Konya Ereğtisi; bir 
parçası lstanbul'da. 

2.000 lira kazanan 129828 numaralı 
tam bilet lzmir'de. 

1.000 lira kazanan biletler: 
Ordu, İzmir, İstanbul, Erzurum, 

Ankara, Nevşehir, Urfa, İskenderun, 
Elazığ, Eskişehir, Tavşanlı, Çanakka
le, Küathya, Adana, Zonguldak, Hav
za, Muğla, Araç, Milb, Kırıkhan, Sı· 
vaa, Bursa, Samsun, Siirt, Daday, Ce
belibereket, Konya, Antakya, Berga
ma, Hendek, Gaziantep'te ıatılmı1Jtır. 

kas} takip edeceği anla,ılmaktadır. 
Fakat her feyden evel, Romanya'ya 
sükun ve istikrar vermesi lazımdır. 
Karol'ün diktatörlüğüne mukave
met eden Romanya milletinin yeni 
diktatörlüğe katlanacağı fÜphelidir. 
Maniu ve Bratianu gibi liderler, An
tonesku ile itbirliği yapmalarınm 
ilk ıartı, parlamanter idarenin iade
si olduğunu bildirmi~lerdir. Sonra 
mihver politikaımın halk araamda 
sempati uyandıracağı da çok fÜp
helidir. Çünkü rumenler biliyorlar 
ki büyük Romanya, mihverin entri
kasiyle parçalanmı,tır. Esasen bü
yük Sovyet komtuıunu kuıkulandır· 
ması tabii olan böyle aıırı mihver 
politikası Romanya'nm menfaatle
rine de uygun değildir. Eski Roman
ya, Sovyetlerle arasındaki meaelele
ri halledip de büyük §İmal komfU· 
siyle normal siyasi münaaebet kur
maktan kaçındığı için büyük zarar
lar görmüıtür. Yeni Romanya'nın 
da tehlikelerle dolu baıka bir ma
ceraya atılmak üzere bulunduğu gö-
rülü.rot. A. Ş. ESMER 

Sabık 
Bükreşten 

Kıral 
ayrılırken 

(Baıı 1 inci sayfada) 

ikamet mUsaadesi vermiştir. 

Demir muhafızlar teli Bükreş'te 
Bükreş, 7 a.a. - D.N.B. Birkaç gün· 

denberi taşrada bulunan Demir Mu
hafızlar şefi Horia Sima, dün Başve
kil Antonesku'nun dll.veti Uzerine 
BUkreı'e dönmUştUr. B. Sima, Demir 
Muhafızların hilkUmete iştiraki mese
lesi etrafında general Antonesku ile 
ilk görüşmesini yapmıştır. 

İstifa etmit olan sabık hlikilmetin 
bası Kıral Mihai'ye sadakat yemini 
etmittir. Zira, Transilvanya'dan Ma
caristan'a verilen arazinin tahliyesi 
bitinciye kadar, yani pek muhtemel 
olarak 15 eylüle kadar nazırların vazi· 
felerini tedvire devam etmeleri karar
laştırılmıştır. 

liberanlların, köylü partiıinin 
vaziyeti 

Bükreş, 7 a.a. - Royter: Söylendi 
ğine göre, liberal ve köylü partileri
nin zimamdarları, tamamiyle parl! -
menter esaslar üzerinden meşruti bir 
hükümet teşkili tartiyle yeni başve • 
kil general Antonesko ile işbirliği 
yapmayı kabul etmişlerdir. 

Demir muhafızlar şefi Sima, demir 
muhafızları her · tlirlil umumi ve a • 
lenf tez:ahürden menetmiı1tir • 

Bildirildiğine göre, sabık başvekil 
terden Tataresko, Argetoianu Ro -
manyayı buglin içinde bulunduğu fe
lakete atmak suçu ile muhakeme e
dileceklerdir. 

Sabık kıral yolda 
Belgrad, 1 a.a. - Sabık kıra! Karol'ü 

hamil husust tren bugün saat 17.30 da Yu
coslavya hududunda Gros - Kikinda istas
yonuna vannııtır. Sabık krral, saat 20 de 
Bükrct • Millno şark ekspresine takılan 

huıuıt vagon salonunda Zagrcp - Liublia
na tolu lle Tirycste ve İsviçre'ye doiru 
7oluııa devam etmiıtir. 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 
zırhlı tayyarelerin, yani tekerlek 
yerine kanat takmı§ tabyalarla ka
lelerin kazanacağını söylüyordu. 
Belki de kara müdafaasını daha mÜ· 
essir kilabilecek icatlar görecegız. 
Her halde §U dakikada anglo • sak· 
son ve cermen zel{ası, tecrübesi ve 
tekniği yeni vasıtalar bulmağa çah
§ıyor. Onun için sık sık "yeni bir si· 
lah,, haberini alıyoruz. 

lngiltere - Almanya mücadelesin
de diğer amillerin ehemiyeti de in
kar edHemez: bunlardan biri ablu
kadır ve mağlup edilen Avrupa mil
letlerinin, kıtayı hiç bir dakika buh
ran halinden kuı'tarmıyan pasif mu
kavemetleridir; diğeri, Afrika hare
ketlerinin inki~afrdır. 

Asrımızın en büyük hadisesini ta· 
kip ediyoruz. Bu hiıdise ne kolay bi· 
tecek, ne de onun cereyanı sırasın· 
daki ve cereyanından sonraki buh
rnalarından insaniyet kolay kolay 
kurtulacaktır. 

Falih Rıfkı AT AY 

Hindiıini iıinde 

Japonlar 
Fr nıa ile anla~ll 

Japonlar Tonkin' den 
trenle asker geçirecek 
Vichy, 7 a.n. - Havas bildiriyor: Bir ta

raftan Hanoyda mahalll Hındıçınl makam· 
tariyle japon mUmessllleri arasında kon -
!eranslıır vukun gelirken, diğer taraftan da 
fraıısız ve Japon hllkUmctleri arasında en 
samımı bir ııava içinde nıUzakcreler yapıl -
maktadır. 

Hindiçini lıuJudunda 
Hanoy, 7 a.a. - Çin kıtaları, 6 ey!Ulde 

Hlnd!çlnl hududunu ıhUU etmişlerdir. Çin· 
Uler geri pıislrnrtUlmlişlerdir . .ı-~raıısızlar · 
dan bir ölU, on yaralı vardır. Hudut muha
fazası takviye edilıııiı.ıtır. 

Anla§maya varıldı 
Hongkong, 7 a.a. - Royter: Hlndlçlnl -

den gelen haberlere istinaden ııclO.hlyettar 
bir meubııdan blldlrildlğino göre, tran.sız -
Iar Ue japonlar arasında bir esas anlB§ma
ııına varılmı§tır. Bu anlB§mıı. mucibince, 
japon kıtalarımn Çine doğrU Tonkinden 
transit geçmesine mUsnade edilml§Ur. Ha
va meydanlarından istifade hakkındaki ja
pon tal ı r ddoluwuuştur. Japon kıtaları, 
Haytongda karaya çıkııcakla.r ve trenle 
trıuı.sız arazlslndcn t.raııaıt geçeceklerdir. 
Fakat japon askerleri, demlryolu huduUa -
nnda.n dı§arı çılunayacaklardır. 

. 
Berl'n tekrar ~iddelle 
bombardıman edildi 

(Başı 1 inci sayfada) 
lan akınlar, alman müdafaa bataryalar~ın 
büyük bir muvaffakiyet.iylc neticelenmış-
tir. 

Ruhr havzasında, Magdebourg'da ve 
Berlln'in hemen c.ivarlarmda düşmanm 
yapmış olduğu hilcum teşebbüsleri, müda
faa bataryalarının sıkı ateşi, gece avcıla
rımızın faaliyeti ve bcklcnilmiycn sabit 
balonlar ıayesinde akim kalmıııtır. 

Birinci iııgiliz hücum dalgası bir nısıf 
küre ~izerek Ruhr havzasının kuvetli mil· 
dafaa mevkileri etrafında dönmüı ve ıima
le doğru uzııkle.şmı~tır. 

DNB. ajansının hava istihbarat ı;ubeıin
den aldığı maliiınata nazaran, pek azı müs
tesna. olmak üzere ingilizler Berlin'e doiru 
gitmekte imi!,iler. 

Gece yarısı Holıı.nda Uzerindcn gelmek
te olan takriben 12 düşman bombardıman 
tayyaresi alman arazisine dahil olmu5tur. 
Bes. on dakikalık fasılalarla dalga halinde 
ilerlemekte bulunuyorlardı. Bunlardan bazı 
11 büyü~ bir irtifadan Berlin'in memnu 
mıntaknsı üzerinde uçmuşlardır. Muayyen 
hedef gözetmeksizin bombalar atmışlar -
dır. 

Berlin'de bir çok yangınlar çıktı 
Berlin, 7 a.a. - DNB. ajansı bildiriyor: 
Dün gece lngili:ı bombardıman tayyare

leri Berlin'in kalabalık mahalleleri üzerin
de uçmu:ılardır. Şehre vasıl olmadan, mii
dafaa bataryalnriyle gece avcıları tarafın
dan tardedilmiıılerdir. 

Hava bataryalarının baraj ateşini geçe
rek şehrin içine bombalar atmağa muvaf -
fak olanlar, münferit tayyareler olmuştur. 
Berlin'in şimalinde bulunan bilhassa Wed
ding amele mahallesi üzerine bir kaç nok
tada Y.angınlar çıktığı görülmllştür. Bu ma
hallenın evlerinde ciddi hasarlar olmuştur. 

Ecnebi misyon!B.{ı mahallesinin yakinin
de bir depo ve bir polis merkezine isabet
ler vaki olmuştur. Bir kaç yaralı vardır. 
Berlin'e iddetli hava hücumları 

Nevyork, 7 a.a, - Berlin'den Nevyork'a 
gelen haberlere göre, dün gece Berlin har
bin bidayetinden beri en şiddetli hava hil -
cumuna maruz kalmış ve alarm ıaat o.ıs 
den 3 e kadar sürmüştür. 

Bertin üzerine yapılan 
bombardımanın talsilôtı 

Nevyork, 7 a .a.. - Berllnden Nevyork 
zetelerlne gelen haberlere göre, lnglllz tay. 
yareler! dUn gece Berlln tızcrlnde tevka • 
!Ade aşağıdan uçmuşlar ve hedeflerin! iyi. 
ce görebilmek için aydınlatıcı fl§ekler kul
Jarunıtlnrchr. Sanıldığına göre, yapılan ha
sar çok ciddidir. ÇUnkU tayyareler, dalga
lar halinde şehrin merkezi tızcrlnden geç -
mi§ ve oehrln bUtUn müdafaa ıılsteml Hk de 
fa olarak hep birden harekete gelmiştir. 
Lehater demiryolu istasyonu civarında bU
yUk bir antrepoda bir yangın çıkmıo ve dl· 
ğer bir çok yangınlar, Berllnln şimalinde 
'Veddlng mahalleıılnde amele evlerini cld· 
dl hasara u~atrnıttır. Berllnin ıtmallnde 
bir çok bombalar düomtlşttlr. Alman avcı 
tayyarelerinin lnglllz tayyarelerlnl hudu · 
dun ötesine kadar takip ettikleri blldlril· 
mektedir. 

Sabık Vat'İngton sefiri 

Fıansa'nın yeni 
Ankara büyük 

-3-

Dobruca için 

An aşma 
imzal ' ndı 

el~isi oluyor Bul ar s eri i~g li 
Vicby 7 a.a. - Havas: Rlo - de - Ja

neiro'da0 fransız sefiri olan B. Yules Henri I 
A-:ıkara'ya, sabtlc Vaııhtgton sefi.ri , B. de 12 o Eyi 0.. de 11 ( k 
Saint Quentin de Rio - de - Janeıro ya se-
li!" tayin edilmiılerdir. , 

B. de Saint Quent}n Lon~ra'da •. İstan- ı Roma 7 a.a. _ D.N.B. Öğleye doğ 
bul'da ve Berlin'de dıplomatık vazıfelerde i ' • .. 
bulunduktan sonra, Fas protektorasma ki· ru Romaya gelen bır habere gore, ce-
tibi umumi tayin edilmiş ve bilahare ha: nubi Dobrica hakkındaki Bulgar-ro
riciye nezaretinde, Afrika ve şark ıubeaı men anlaşması Krajova'da imzalan• 
müdiırü olmuştur. Nezaretten ayrılarak 
Vasington'daki vazifesi basına gitmiştir. mıştır. 

B Yules Henıi vekil:~ kalemi m~hsuı Tahliye ve i§gal ne zaman 
miidürlügün~ get'rıimcden evel, Vaşıng • b l ? 
ton de u1un mUd !:t diplo.natik vazifelerde Cl§ ıyor • • 
b~uıımustur. Sofya, 7 a.a. - D.N.B. Cenubı Dob-

Fransız kabinesinde 
değişiklik yapıldı 

Nazırlar 

sekize 
ind.rildi 

Bazı kimseler Fransız 
tôbiiyetinden çıkanldı 

rica hakkındaki bulgar-romen anlaş
ması mucibince Romanyanın Bulgariı 
tana vereceği arazinin tahliyesi 15 ey 
lülde başlıyacak ve 25 eylülde niha
yete erecektir. Bu milddet zarfında a· 
raziye bulgar idari makamları vaziyet 
edeceklerdir. Askeri işgal, 20 eylill -
de başlıyacak ve 30 eylülde bitecek· 
tir. 

Bulgaristan'ın Romanyaya verece
ği tazminat, Teorik sahada bir mil • 
yar ley olarak tesbit edilmiştir. Fa -
kat Romanya'nın da Bulgaristana öde
necek tazminatı olduğundan, bu iki 
meblağ arasında pek muhtemel ola • 
rak mektup teatisi ile takas yapıla • 
caktır. 

Anlaşma mucibince, cenubi Dob
ruca'da sakin 100 bin kadar romen ile 
şimali Dobrica'da sakin 45 bin kadar 
bulgar, mübadele olunacaktır. Dobru

Vichy 7 a.a. - Havruı: Nazırlar heyeti ca'daki romenlerin Romanyaya nakli, 
dün saa~ 7 de to?lanmıs ve n~zırl~r ~~tifa· eylill sonuna kadar bitirilmiş olacak
larını verml&lerdır. Devlet ıefı, muşkul an- tır. 
larda kendisine yaptıkhm yardımlardan 1 . . .. . 
dolayı teliekkürlerhıi beyan etmiştir. Muahedenın ımzasını muteakıp, 

Saat ıS.30 ?a .mareşal Petain'in riyase- bulgar başvekili profesör Filof bul • 
ti altında yenı bır toplantı .yapı!mı$tır . . B. gar radyosunda bir nutuk irat edecek 
Lava! B Albert, B. Bnudoın. B. Bouthı - t' y b ak h 
lier, lmi

0

ral Darlan ve B. Epyroutoı: bu ır. ~ u yam ~~~a ut y~rın sa • 
toplantıda hazır bulunmakta idil~r. ~ç:ıma· bah bır. resmı teblıgın ne~rı be.klen
dan rıonra &u beyanname neşredılmıştır: mektedır. Muahede, tastık edılmek 

"Hükümetin _ ~.craatını .t~kviye etmek üzere, 15 veyahut 16 eylülde bul gar 
maksadiyle hukumct polıtıkasmm esas lt: • . • 
prensipler~ tesbit etmek ve. bunl.ar.ı ka- par amentosuna tevdı edılecektır. 
nun haline ifrağ eylemek vaııfelerını ma- 8 l • t 'd b 
reşııl Petain. yalnız sekiz arkadaşının. b;ı- u garıs an a ayram 
lunacağı nazırlar heyetine tevdi etmıetır. Sofya, 7 a.a. - D.N.B. Bulgar - rumeı:ı 
Mareşal Petain'in riyaseti altında buluna- anlaşmasının imzası üzerine bulgar başvo
cak olan bu heyet.e iştir~k edecek olan ve kili profesör Filof, bugün bulgar radyola • 
nazır ulahlyetlennl haız bulunan azalar . . . .. . . 
ıunlardır: B. Laval, Albert, Boudo!n, Be- rıyle nesredılen bır nutuk ıoylemıştır. 
lin Bouthilier Amiral Darlan, general Profesör F.ilof, cenubt Dobruca'run ana-
H~ntzlger ve Epyrouton'dır. vatana dönilşünil bildirmekle memnun ol-

Na:ı:ırlar heyetinin kararlan, reis veki· duğunu ıöylemiı ve muolıedenin Krajovada 
linin riyaseti altında toplanacak olan kabi- saat 15.20 de imzalandığını ilave etmiştir. 
ne konseyi ta~afından ihzar edi!ecektir. Yeni bulgar eyaletinin 1912 hudutları ile 
Kabine konıeyı nazır ünvanmı haız olsun . 
olmasın, bütün devlet sekreterlerinin hu- memlekete dondüğtlntı kaydeden başvekıl. 
zuru ile toplanır." bu muahede ile Noyyl zincirlerinin kırıl • 

Yeni biıkümctin teıekkntll ıudur: dığıru ve adaletin yerine gcldif:ini teba • 
Nezaretlerin koordinasroni.y~e ist~h.bara- rü.ı ettirmiş ve tarihi saatte bulgar hilkil • 

ta memur nazırlar heyetı reısı vekılı B. . . 1 , . 
La va! devlet ıekreterlerl olarak: Albert metının talya ve A!manya nm ıeflerıne 
adliyede, B. Peyrouton dahiliyede, B. Bau- teşekkilr etmeyi kendisine bir vazife bildi
doin har\dyede, B. Bouthilier maliyede, ğini söylemiştir. 
general Huntziger harbiyede, lmiral Dar- Profesör Filof, nutkunu bulgarları taht 
lan bahriyede, B. Belin i1 ve endüstriyel etrafında birliğe dl'ivet ederek bitirml5tir. 
istihsalltta, general Bergeret havada, B. Bulgaristan'da, bir uzlaşma anlaşmasına 
Rippert gençlik ve maarifte, B. Gszlot i- varıldığından dolayı büyilk memnuniyet 
a~e ve ziraatte, B. Berthelot münakale ve 
kontr lmiral Platon müstemlekelerde. vardır. 

Hükümetin umumi murahhası sıfatiyle Başvekilin nutkunu müteakip, halk he • 
general \\'eyganda, imparatorluğun mlida- men derhal teuıhilrlere başlamıştır. Bütün 
faa ve emniyetini temin için en vasi rıal!- memlekette çanlar çalınmaktadır. Derhal 
hiyetler verilmiştir. bü 

General Weygand'a, Afrika imparatorlu- tün evler bayraklarla süslenmiştir. Hallı:, 
ğnnun müdafaasını koordine etmek vazife- bir dakika içinde bütün sokakları doldur • 
sini tevdi eylemekle hilkümet, müstem - muıtur. 
lekelerini anavatandan ayırmağa ve impa. Yarın pazar sabahı, bütün memlekette 
ratorluğun vahdetini ihlal eylemeğe matuf büyük llyinlcr yapılacaktır. Müteakiben 
bulunan entrikalara, her türlll vasıtalarla 
kar~ı koymağa azmetmiş bulunduğunu is- kıral sarayı önünde ve mihver devletleri 
bat eylemek emellııdedir. elçilikleri önünde tezahilrler alacaktır. 

Yeni hükümeti lransı::. tabiyetin-
den kimleri iıkat etti? 

Vichy, 7 a.a. - Havas: Yeni hükümet, 
a3afıda isimleri yazılı olan eşhası, fransız 
tabiiyetinden lskat etmiştir: 

Sabık hava nazırı B. Cot, baron Edou
ard de Rotschild, B. Philippe Henri Ro
bert, B. Maurice de Rotschild, B. Lcon 
Stem, B. Maurice Stem, B. David Veill, 
B. Edouard Yonas, B. Henri de Kerillis, 
Bayan Genevicve Tabouie, B. Elie Josepb 
Bois, B. Emile Bure ve Pertinax zam müs-
tearmı ta~ıyan B. Geraud. 

Fransa'nın 11abık hava nazırı 
hakkında tevkil müzekkeresi 

kesildi 
Cenevre, 7 La. - DNB. Sabık hava na. 

zm B. Pierre Cot ile B. Guy la Chambre 
hakkında Rlom müddeiumumisi tarafından 
tevkif müzekkereleri kesilmilitİr. Bugün 
bütün matbuat bununla meşgul bulun • 
maktadır. 

B. La Chambre harbm başlangıcından 
Reynaut kabinesinin te5ekkülüne kadar Da. 
ladier kabinesinde hava nazırı olarak bu
lunmu$tur. 

Pierre Cot. m!lli cephe hükümet.erinde 
ve bilhassa Blum'un iki kabinesinde hava 
nazırlığı yapmıştır. 

Gazeteler, B. Cot'u hava kuvetlerlni sa· 
botaj yapmış olmakla• .B. la Chambre'i da, 
ha.va lcuvetleri hakkında yanlış rakamlar 
vermekle millet vekillerini aldatmıli ol
makla itham etmektedirler. 

Bir gecede 
45 Alman tayyaresi 

düıürüldü 
Londra, 7 a.a. - Resmen bildirildiğine 

göre, dün saat 23.30 a kadar, 45 dilşman 

tayyaresi dilşilrülmliştür. Dokuz İngiliz av
cı tayyaresi kayıptır. Fakat bunlardan on 
pilot saf ve salimdir. 

30 ağustostan 5 ey!Ule kadar tahrip edi
len dillilJUUl. tayyarelerinin adedi, 3 71 dir. 

Romanya' da 

Bir Alman 
müdahalesi 

KORKUSU AZALMADI 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

Londra'da Rumanya'nın istikbali 
kranlık görülüyor 

Londra, 7 a.a. - Royterin diplo -
matik muhabiri bildiriyor : 

Sela.hiyettar Londra mihfillerin -
de, kıral Carol'ün tahttan feragatı ile 
alakadar olarak tebarüz ettirildiğine 
göre, Romen hükümadarının romanya 
istiklalini muhafaza uğıundaki gay -
retleri, İngiliz garantisinden vazgeç
mesine ragmen, semere vermemiştir. 
İngiliz hükümetini bütün mesuliyet
lerden ibra eden bu ~ngiliz garanti -
sinden vazgeçiş. romanyanın mihve -
rin tazyikleri karşısındaki diğer fe -
dakarlıkları kadar az müessir olmuş
tur. Romanyanın büyük bir kısmının 
Viyana hakem karariyle Romanya'dan 
sökülüp alınması, rumen milletinin 
acı hissiyatını tahrik etmiştir. General 
Antonesko bugün tam sehıhiyetler al
mış bulunuyor. Fakat Rumanya'nın 
istikbali karanlık olarak kalmaktadır. 
Halen, vaziyetin yeni inkişafı üzerin
de tahminlerde bulunabilmek güçtür. 

Emniyet umum Müdür 
muavinliği 

İzmir, 7 (Telefonla) - İzmir vali mua
vini Emin emniyet umum mudur muavin • 
lifine tayin edilmi~tir. 



-4- ULUS B- 9. 1940 

'''R'ESMi'-M TEB~.~~~.~~ ... I 
1 ngiliz tebliği 

Londra, i il a. - Hava ve Dahllt Emniyet 
Nezaretlerı nln tebliği : p 

İngiltere 07.erlnde bu sabah yapılan hU
cumlar, mahdut bir nlsbet dahlllnde \'Ukua 
l'elmlştlr. Kent eyaletinde bir tayyare mey
dsnıns nmvaffaklyetslz hUcum yapılır.ış, 
fakat civara dllşen bir bomba'tafsl!Atı he
nUz mıılQm olmıyan bazı ka) ıplnra aebebl
yet vermiştir. 

Garpt" bir şehre de diğer bir hlıcum ya
pılmıştır. Burada bllyUk kilise civarında 
bir mektep ve dll\'cr bazı binalar hasara ult
ramı,tır. Fakat telefat yoktur. 

Öğle~e kadar gel .. n raporlara göre, bu 
aabah avcı tayyarelerlmiz bir dllşman bom
bardıman tan ıırcsl ile bir avcı bom bardı • 
mlln tayyaresi düş ırmUşlE'rdlr. Avcılan -
mızdan hl«: bir zayiat yoktur. 

Hlllen öğrenildiğine ~Bre, dUn, avcıları
mız bir dllıımıın tayyaresi daha dU,Urmtiııı
lerdlr. Bu 11uretle duşmanın dUnkU kaybı 46 
tayyareye baliğ olmuştur. Bundan başkll e
velce kayboldutu 11öylenen dokuz inglllz 
pilotunun sağ ve salim olduıtu da öğrenll -
mittir. 

Ortaşarkta harp 
Kahire, 7 a .a. - Resmt tebliğ : 
Mııır : Dün Matnıh üzerine Uç havil hU

cumu olmu, ve bunlar bazı huarı mucip 
olmU1tur. İki dllşman tayyareıi, havil da
fl bııtaryıılarımız. tarafından dUeUrtilmtiJ -
tür. 

Flllıtin : Dün ötleden sonra dU,man tay
yareleri, Haytaya bir hUcum yapmışlardır. 
Havil dııfl bataryalarımız harekete geçmlı 
ve dU,manı bombalarını mUel!ıılr surette llt
tırmadan geri pUskUrtmUştür. Hasar ve te
lefat yoktur. 

Dlter cephelerde kayda değer bir ıey ol
mamııtır. 

Afrika' da harp 
Kahire, 7 il L - İngiliz Hava Kuvetıerl

Dfn tebliği : 
Cenubi Afrika Hava kuvetlerl 4 eylUlde 

Berbera~"ll hUcum etmlgtir. Bir telsiz lı -
tuyonu bir knç kıııla üzerine bombalar a -
tılmııtır. İşabaydar da bombardıman edil -
mil ve 4 Capronl ltalyan tayyareııl yerde 
tahrip edilmiştir. 

İngiliz hava kuvetlerl bombardıman tay -
yareler! dün Erltrede Aıısap şehrinin liman 
mıntakaııında bahriye kışlalarına hücum et
mıı:.ır. Hedeften bilylık bir siyah duman 
çıkttığı görlllmUştUr. 

Evelkl gf.ln de Kasl'!alada aakerl binalara 
tam isabetler kavdedllmlştlr. 
Avcılar re.takatinde bir dtişman bombar

dıman ta~yarelerl grupu diln Maltaya yak
l~mış, fakat bombalarını atamadan geri 
d nm ı tUr. Diğer bir d lğman avcı tayyare
leri J?r\IPU. liman üzerinde uçmuotur. Bu 
ıı ıpa, avcı tayyarelrimlz hllcum etmlıtır. 
Bır avcı tayyaresi, denize dUşUrülmUş, dl
Jer iki tayyare de ciddi hasara utratılmıı
br 

Bu harek!t emuında ne insan ne de tay
yare hiç bir zayiat verllmemlıtır. 

1 ngiltere'ye hücumlar 
Londra, 7 a.a. - Havil ve Dahlll Emnl

yet Nezaretlerinin teblltl : 
DUn gece, düşman tayyareleri, İnglıtere

Dfn muhtelif mıntııkaları üzerine yeniden 
hUcum yapmışlardır. Eaaııh hücumlar, gece 
yarı111ndan evel olmuı ve Londrayı ve ılma-
11 A'&l'bl eehlrlerlnl latlhdaf eylemlıtır. Dl· 
~ yerlerde, İngflterenln ekser mıntaka -
Iarına bombalar atılmıı bulunmakla beril -
ber, hıuıar ile ölU ve yaralı umumiyetle 
pek az olmuıtur. Londrada, ıark ve cenup 
mıntakaları üzerine d~en lnfllAk ve yan -
sın bombalan, bazı fabrikalar ve evleri hll
•ara uğratmıı ve halen söndUrUlmtiJ bulu
nan bir kaç yangın çıkarmııtır. Bir huta
neye, bir klllseve merbut bir aalona ve bir 
antrepoyll bomba dtiımUıtUr. Su ve gaz ka
naUz.aayonlarında bazı huarlar olmuştur. 
Bir sokakta vukua gelen hasar dolayısl~·le, 
bazı noktalllrda gell• gidiş yeniden bll.!Jka 
tarzda organlr.e edllmlştır. Bu mıntakalar
da bir kaç kişi ölmüş ve bir miktar kimse 
yaralanmııtır. 
Şimali garblde bıızı şehirlerde bıızı ha

Rl' ye bir kllç yangın oımuıtur. Bir çocuk 
haatanealne bomba tııabet Ptmletır. Bir 
mlkt&r yaralı vardır. ÖlU yoktur, diğer yer
lerde ölU ve yaralı adedi pek azdır. 

Almanların müsadere ettili 
bir lorv~ vapuru 

yakalanırken bahrlldı 
Loııdra, 1 a.L - Amirallik Dairesinin 

c!t1D pce neırettlğl bir tebliğe göre, dUn 
Flnlıtere bumu açıklarında devriye gez • 
mekte olan Truand lngillz denizaltısı, düş
man tarafından mUaadere edllmlı bulunan 
1781 tonilltoluk Tropic;: Sea Norveç gemi-

ılne raııtlamıı ve durmasını emrctmııur. 
Gemide buğday yUkü bulunuyordu ve al -
man mtiııadere mürettebatı em.rinde Alman
yaya doğru seyrediyordu. Gemide norveçli 
mürettebat ile norvec;:ll kaptan ve bir dU§
man denlzaltıııı tarafından batırılan 5207 
tonluk bir vapurun da mürettebatı vardı. 
Troplç Sea'nın alman mllrettebatı karııla -
rında bir lnglltz denizaltısı olduğunu anlll -
yınca, vapuru batırmııtır. Gemide bulunan
lar tahllslyelerde yer almııılardır. 

İngiliz denizaltı gemlııl, 2• lngillz bah
rl~·elısl ile Norveç kaptanı ve karısını al -
mıe. faakl diğerlerini alamamııtır. Bunun 
Uzerlne telsizle bunların deniz.deki yerle -
rlnl bildlrmlı ve bunun üzerine lnglllz ha
va kuvetlerJne menaup deniz tayyareleri 
gelerek bunların hepsini kurtarmıştır. 

Almanya bombardımanı 
I.ondrll, 7 a L - Hava Nezaretinin teb -

llği : 
6-7 EylUl geceal, lngills hllva kuveUerl, Al
mnnyada Hollanda, Belçikllda ve ılmall 
Fransada bir çok ukerl hedeflere hllcum 
etmlılerdir. 

Berlin mıntııkuında, bir elektrik fabrl -
kası, petrol hedefleri eıya lıtuyonlarına i
sabetler yapılmıştır. 
Almanyanın cenubu garblılndekl orman

lardaki diğer hedeflerde yangınlar çıkarıl -
mıştır. 

Ruhr'da Renanya'dıı, Boıchuen'de, C. 
feld'de, Mannelm'de, Ehrang'da ve dlter 
yerlerde tayyare meydanlarına, demiryolu 
muva11alalanna ve dlger hedeflere laabetler 
ka) dedilmlıtır. 

BrUk11el clvanndll da eıyll latuyonlarına 
hücum edilmlıtır. Benloe'dıı, Calaia'de ve 
DUnkerk'de hllVll meydanlarına ve Calls 
civarında iki batarya mevkllne hasarlar 
yapılmıştır. 

iki tayyaremlz kayıptır. 
Filo ve ııahll müdafaa hava kuvetıerlne 

m"nsup tayyarelerimiz, Boulogne limanına 
hücum etmlıler ve bUyUk haaar vukua ge -
tlrmlşlerdlr. Tayyarelerlmlzln hepııt üsle -
rlne dönmllştur. 

Londra'ya hücum 
Berlln, 7 Lll. - Alman orduları bqku -

mandantıgmın tebliği : 
Hava kuveUerl, bugün öğleden ıonra, ilk 

defa olarak daha bUyUk kuvetıerle Londra 
limanına ve şehrine hUcum etmlgtlr. Bu hü
cumlar lnglllz hava kuveUerlnln son hatta
lar içinde daha genlı mikyaatll Almanya a
razısl üzerinde gayri askeri hedeflere karıı 
devam ettirdiği gc~ hücumlarına mukabele 
bllmlııll teşkil eylemektedir. Blr tek bU -
yük duman bulutu, Londrnnın merkezinden 
Taymis nehrinin mıuuıabına kadar uzan • 
maktadır. 

Bu ana kadar alınan haberlere göre, ha
va muharebeleri esna.ııında 31 dU11man tay -
yaresl dllşUrtilmUşttir. Altı alman tayyare
ııi kayıptır. 

Londra. 7 a.a. - Hava ve DahlU Emnl -
yet Nezaretlerinin tebliği : 

Buglln akşama doğru, bUyUk miktarda 
alman tan·arelerl, Kent eyaleti sahilini &§

mıılar ve Londra mıntakasına yaklaşmıı -
Iardır. Hava dafl bataryalarımız harekete 
geçmlı ve avcı tayyarelerimiz karşı ~ık -
mıetır. BUyUk muharebeler olmuştur. Fa -
kat alman tayyarelerinin bir miktarı, Lon
dranın ıarkında endllstrl mıntaluunna gir
meye muvaffak olmuılardır. Bu hücumlar 
esnaaında, bu mıntakadakl endüstri hedef -
lerl arasında yangınlar çıkmıştır. Tenvlrat
ta ve diğer umumt hizmetlerde haaarlar vu
kua gelmfı ve mllnakıılAt bazı aektelere 
uğramı11tır. Doklarda hllcumlar yapılmıı • 
tır. Telefat hakkındaki haber henüz elde 
mevcut değildir. Taymls mıınsabının ılmal 
sahilinde bir end!lstrl test11atı üzerine de 
bombalar atılmıı ve bu bombalar yansın -
ıar ı;;ıkarmııtır. 

8a&t y1rmtye kadar .relen haberler, 'bu 
hllcumlar esnasında avcılanrnız. taratın 
dan. 16 sı bombardıman tayyaresi olmak 
Uzere 21 dllşman tayyareılnin dU.ürtilmtiJ 
olduğunu bildirmektedir . .Avcı tayyareler1.
mlzden beşi kayıptır. 

ltalyan tebliği 
halya'da bir mahııl, 7 LL - 92 numara

lı italyan tebliil: 
Hayfa'nın merkeıinde bulunan petrol te

sisatı, tayyarelerimiır tarafından yeniden 
bombardrman edilmiı n l'enit 7&111'IJllM 
c;ıkarılmıttır. 

Şimalt Afrika'da tayyare l'nıplarımıır, 
İskenderiye - Mersa Matruh demiryolunu 
bombardıman etmitlerdir. DUtınan avcıla
rının hücumuna uirıyan bombardıman tay
yarelerimiz, muharebe esna1ında, Gloıter 
tipinde iki tayysn dUtilrmU•lerdir. Diler 
üç düşman tayyaresinin de dUtmUı olmuı 
pek muhtemeldir. 

Kızıldenizde bir denizaltı ıemlmis, dilı
manın bir sarnıç ıemiılni batırmıttır. Uç 
knıvuör refakatinde seyretmekte olıın bir 
vıpur kafilesine hava kuvetlerlmis hilcum 
etmiıtir. İki vapura ve bir lrnıvazöre iu
betler vaki olmut ve bunlar llıerinde ciddi 
hasar yllpılmıe. tayyarelerimizin hepsi Ue -
lerine dönmüıtur. 

kimseden fayda görecek misin? Seni eıek •eni 1 
Çocuk aynı tiddetle ağlamakta devam ediyordu. 

Alman tebliği 
Berlin, 7 a.a. - Alman orduları baıku

mandanhğmm tebliği: 11 eylUlde ıılman ha.
va kuvetleri, İngiltere'nin cenubu prki -
sinde askeri hedeflere hücum etmişlerdir. 
Rochester ve Veybridge tayyare imalitı 

lltolyeleri, Thameshaven, ıarnıçlan ve 
Kenbley taY.yare meydanı, muvaffakiyetle 
bombardıman edilmlıtir. Muharebeyi ka -
bul eden düıman avcılarından bir çoğu dü -
ıUrülmüıtür. 

Gece, limanlardaki hedeflere ve esliha 
ve tayyare fabrikalarına hUcum yapılmıt -
tır. Livef"POOI, Manchester ve Derby'de ve 
cenup sahillerinde bazı limanlarda mühim 
hasar yapılmııtır. 

Aberdeen'in timali prkisinde bir kafile 
içinde seyretmekte olan 6000 tonilatoluk 
bir in.ıiliz ticaret ıemisi bomba ile batı -
rılmııttr. 

Tayyarelerimiz, muhtelif ingiliz limanla
" önüne mayn dökmiye devam etmişlerdir. 

Gece, düıman yeniden Berlin'e hUcum 
etmit ve bombalarım celili güzel ıehirde 
ıayrl aekerl hedefler üzerine atarak bazı 
maddi hasarı ve telefatı mucip olmuıtur. 

Bu sebepledir ki alman hava kuvetleri, 
ıimdi Londra'ya büyük kuvetlerle "hücuma 
baılamıştır. Gece, Londra'nın şarkında 

doklarda yanımlar çıkarılmıı ve infillk 
bombaları tarafından ciddi hasara uğratıl
mııtır. Thameshaven aamıçlannda bilyiık 

yangınlar, uzllktan miltahede edilmiıt!r. 

Düıman dün 117 tayyare kaybetmlıtir. 

Bunlardan 52 ıi muharebeler esnasında ve 
13 Ü yerde tahrip edilmiştir. Bir tayyare, 
Berlin'den dönerken Hanovre'nln ıimalin
de hava dafi batarya.lan tarafından düşil -
rülmilştür. Diğer bir tayyare gece avcı tay. 
yareleri tarafından Dortmond kanalı Uze
rinde düşürillmü~tür. 

24 alman tayyaresi kayıptır. 
1 aiustostan 31 ağustosa kadar tonilito

ları mjktarı aşağıda bildirilen düşman ıe
mileri batırılmııtır: 

Denizaltılarımızm torpilleri ile 503.000 
donanmamız tarafmdan 93.500. Ceman 
596.500 tonilito. 

Bu rakamlar içinde, inriliz sahiline kar
ıı mıynlarla ve deniz kuvetleri ile yapılan 
bir sert faaliyetinin neticeleri dahil deiil
dir. Bun.tar, bilahare tafsilltlariyle bildi
rilecektir. 

Bildirilen neticede, yalnız battığı müşa
hede olunan ıemilerin kayıpları vardrr: 

Muhasematrn bidayetinden beri, yalnız 

ekonomik harpte, denizaltı gemilerimiz 
mecmuu 2 768.000 tonilato hacminde semi 
ve deniz kuvetlerimiz mecmuu 1.555.000 
tonilato hacminde gem! batırmr11lardrr. 
Donanmanın faaliyeti ile batıın dülmUI 

remıleri, bir ekonomik harp ıenesi ı,inde 
4.323.000 tonilltoya balii olmaktadır. 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Ekmek alınacak 
Antalya Orman Koruma 'Z'alimcü ra

buru Satın Alma Komisyonunda• ı 

l - Tabur fhtlyacı fçfn alınacak ekme
ttn görülen !Uzum üzerine ihaleyi muvak
kllteal 13 eylül 9.0 cuma gUııUne talik edil
mlıtır. 

2 - Ekatltme açık olarak 1a eylW 940 
cuma gUnU saat 115 djj Antalyada Dutıubah
çede tabur •atın alma komlayonuııd& ~ 
pılacaktır. Evaat ve ıartıan komiııyond&
dır. 

8 - :Muvakkat teminatı 1424 lira M ku
nıttur. 

4 - İıteklllerln ıartnam.ellfn '- ına4de
slndek1 veslkalarlyle komlayona müraca&t
lan UAıı olunur. 

(8073/152:57) 15244 

..1ııııııııııııııııııııııııııııı111111ııı&.. - -- -§ Kereste satışı E - -: Küçlik ltvler Yapı Kooperatifi in· : 
: patmda tahminen 300 metre miklbı : 
E müstamel kereste toptan olarak bir E 
: hafta mllddetle mllzayedeye çı- : 
E karılmı1t1r. 14/9/040 cumarteai pnü E 
: Kmacrhan No. 10 da ihale edilecek • E 
: tir. Talip olanlarm ıeraiti anlamak il- : 
: ıere saat 17 den 20 ye kadar ıirkete : 
: mUracaatlan. 3569 : 

':91111111111111111111111111111111111111 ,;: 

..ı 1111111111111111111111111111 lll lll lll 1 L. -- 3.S k1rathk p1rlanta küpe ~ --- --- Sahibi elinden acele satılık. § --- -- tIT. ikinci Anafartalar cad - -- -- -- deıi Kuyumcu Arslan Gül' e --- -- -= müracaat. 3574 = 
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HARTA G. DIREKTORLOCO 

Muhtelif yiyecek almacak 
Harta Genci Dircktörlüülündcn : 
1 - Harta krtası eratı için 800 kilo pi -

rinç, 2'SOO kilo nohut, 2500 kilo kınnızı 

mercimek, 1500 kilo yemeklik tuz açık elı: -
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24/9/~ sah ıünü saat 10 
da Ankara: Cebeci Harta Gn. Drk. lük bi
nasında satın alma komisyi>nunda yapıla -
caktır. 

3 - Pirincin muhammen fiyatı 26 kuruş, 
nohutun muhammen fiyatı on dört kuruı. 
kırmızı mercimeğin muhammen fiyatı on 
iki buçuk kuruı ve tuzun muhammen fi -
yatı altı kuruş, hepsinin muvakkat temina
tı 72 lira 04 kuruştur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te -
minatlariyle beraber komisyona ıelmeleri. 

(5456) 15404 

Patates ve kunı soğan alınacak 
Harta Genel Direlctörlüüğünden : 
1 - Harta kıtası eratrnın mayıs 941 ıo

nuna kadıır ihtiyacı ic;in 7000 kilo patates 
ve 7000 kilo kuru soğan ~ksiltme suretiyle 
mukaveleye bağlanacaktır. 

2 - Eksiltme 25/ 9 940 çarşamba ıünü 

saat 10 da Ankara: Cebeci Harta Gn. Drk. 
lük binasında satın alma komi1ıyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Patatesin muhammen fiyatı yedi ku
ruş, kuru soianrn muhammen fiyatı beş 

kuruş, hepsinin muvakkat temina.tı 63 lira
dır. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te -
minatlariyle beraber komisyona celmele-
ri. (S4S7) 15405 

Muhtelif erzak alınacak 
Harta Genel Direktör/üüğündtm : 
1 - Harta kıtası eratı için 10 kalem er -

zak açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 
2 - Eksiltme 2S/9/940 çarşamba ıUnii 

saa 10,30 da Ankara: Cebeci Harta Gn. 
Drk. lük binasında satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Hepsinin muhammen bedeli I06 li
ra 50 kuruı, muvakkat teminatı 60 lira 49 
laıruıtur. 

4 - Taliplerin 'J"Uılı ıtın n 1&&tte te -
mlnatlariyle beraber koınis~na &'elmele -
rl. (5453) 15406 

Sabun, zeytin ve zeytinyalı 
abn•cak 

Harta Onıel DirNttiJrltJfJffbwhm ı 
1 - Harta krtası eratı için 1500 kflo sa

bun, 650 kilo uytiıı ntı. 900 kilo .ırqtln 
taneıi açık eksiltme 1Uretiyle almaca'ttıır. 

2 - Eksiltme 2'419/940 talı &'iinil aut 
10,30 da Ankara: Cebeci Harta Gn. Drlr. 
lük binasında utm alma lıcomiQ'Onunda ya. 
pılac:aktır. 

S - Sabunun mubanvnen fiyatı 4ıt ka -
rut. zeytin nimm muhammen fiyatı elll 
yedi buçulı:: lnıruı, seytin taneslntn muham
men fiyatı otuz lıcurut. hepsinin muvakkat 
teminatı 95 lira 5! kunıştur. 

4 - Taliplerin yazılı ıUn ve saatte te • 
minatlııriyle beraber lcomlı:rona plmeleri. 

(5459) 15407 

S..deyaiı alınacak 

Hart• Genel Dirntörlüütündea : 
1 - Harta Gn. Drk. lük 1cıtuı ihtiyacı 1-

çm 2000 kilo u.de nlt açık eksiltmeye Jro.. 
nulmuıtur. 

2 - Ekıiltme 23/eylAl/940 pa.ırartesl ıtı
nü ıaat 10 da Ankara: Cebeci Harta Gn. 
Drk. lilk binumda SL Al. Komla~nunda 
yapılacaktır. 

3 - Sa.de yaimm beher kilo muhammen 
fiyatı 122, lı:uI'Uf, muvakkat teminatı 183 
liradır. 

4 - Taliplerin yuılı ılln ve Hatte te -
minatlariyle beraber komisyona ıelmcleri. 

(5460) 15408 

Bulgur ve çay alınacak 

( RADYO ) \.,, _____ _ 
Harta Genel Direktör/üüğiinden : T ü R K 1 Y E 
1 - Harta Gn. Drk. luğu kıtası i>in; ---( Radyo Dit zyon Postaları >-

miktarı eksiltme neticesinde teklif edile . • 1 TÜRKİYJ<: Radyosu ANKAltA Radyon 
ek f" .. b" ed'lmek .. 2300 •< Dalga Uzunluğu ı. 

c ıyata ıore tes ıt ı uzere 1648 m. 1 2 K es l 20 Kw. 
liralık bulgur, 1100 liralık çay ayrı, ayn a- 31.7 m. 9465 Kes / 20 Kw. T • .A.. p, 
çrk eksiltmeye konulmuştur. 19.74 m. 1519 5 Kc.<ı./ 20 Kw. T . A . Q. 

2 - Eksiltme Ankara: Cebeci Harta PAZAR: 8.9.1940 

Program ve memleket saat ayarı. 
M ı..zık: marşlar ve neşe ı meıodılcf 
(Pl.). 

Gn. Drk. lük binasrnda 23/ eyl!ll/ !>40 pa • 8.30 
zartesi günü saat 10.30 da yapılacaktır. 8.35 

3 - 2300 liralık bulıurun muvak:Cat te
min.atı 172 lira 50 kuruı, 1100 lirallic: çaym 
muvakkat temin.atı 82 lira 50 kuruştur. 

9.00 AJans haberleri. 
9.10 Ev kadını - yemek listesi. 
9 20/ 9.30 Muz ık: mal"$lar (Pi. ). 

4 - İsteklilerin yazılı gün ve 'saatte te -
minatlarıyla komisyona relmeleri. (S461) 

15409 

M. M. V. DENiZ LEY AZIM 

Zeytinyağı alınacak 
M. M. V. deniz levazım satrn alma KO: 
ı. - Tahmin edılen bedelı "75.400" lıra 

olan "130.000" kilo zeytınyagının 25/ eylul/ 
~ çarşamba gunu saat "15.30" da kapalı 
zarfla eksıltmesi yapılacaktrr. 

2. - llk temınatı "5020" lira olup p.rt
namesi her ıun komisyondan "377" kuruş 
mukabılinde alınabilir. 

3. - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun iı
tediii belgeleri havı tanzim edeceT<!eri ka
palı teklıf mektuplarını en geç belli gun 
ve saatten bir saat eveline kadar Kasım
papda bulunan komisyon baıkanlığı.na mak 
buz mukabilinde vermelerj. (8117/5328) 

15386 

Sabun alınacak 
M. M. V. deniz leva:ı:zm satrn alma KO: 
l. - Tahmın edilen bedeli "52.507" lira 

olan "'130.000" kılo sabunun 2S/ eylul/940 
çarpmba gunü sallt '"11" de kapalı zarfla 
eksıltmes! yapılacaktrr, 

2. - llk temınatı "3875" lira "35" ku
ruş olup şartnamesı her gün komisyondan 
"Z63" kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3. - lsteklilerin 2490 ıayılı kanunun is
tediii belgeleri havı tanzim edecekleri ka
palr zarflarını en geç belli gun ve saatten 
bır saat eveline kadar Kasrmpaşa'da bu· 
lunan komisyon başkanlığına makbuz mu
kabilinde vermeleri. (8118/ 5329) 15387 

Pirinç alınacak 
M. M. V. deniz levaum satın alma KO: 
1 - Tahmın edilen bede ı ı .) H ı 

olan "300.000' kilo pırincin 26 eylul/940 
perıembe gıinıi saat 17 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktrr. 1 

2. - İlk teminatı (6420) lira (50} kuruş 
olup Jartnamesi her ııin komısyondan 
(517) kuruş mukabilınde alınabilır. 

3. - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun is
tediii belgeleri havi tanzım edecekleri ka
palı ı:arflarını en ıeç bellı gun ve saatten 
bir 11at eveline kadar Kasımpafa'da bu
lunan komisyon baıkanlığına makbuz mu-
kabilinde vermeleri. (1119/ 5330 15388 

Sadeyağı alınacak 
M. M. V. deniz levazım satrn alma KO: 
1 - Tahmin edilen bedeli (212.245 lira 

olan (170.000) kilo sade yağının 26 .eylul 
940 peqembe cünü saat 11.30 da kapan 
.ırarfla elı:ailtmesi 7apdacaktır. 

2 - İlk teminatı (11.862) lira (25) ku
rue olup tartnameal her ıün komisyondan 
(1062) kurut bedel mukabilinde alınabilir. 

S. - btelı:lilerin 2490 sayılı kanunun ls
tcdiii belıeleri havi tanzim edecekleri ka
palı .zarflarmı en geç belli rüıı ve saatten 
bir aut evetine kadar Kasımpap'da bu
lunan komisyon baıkanlığın.a makbuz mu-
kabilinde vemıeleri. (812'0/5331) 15389 

Zeytin alınacak 
il. 111. V. deniz lt!vazım satm alma KO: 
1 - Tahmin edilen bedeli (24.336) lira 

olan (130.000) kilo zeytin 26. eylül. ~ 
perşembe ııinü saat 15.30 da kapalı za.rfla 
eksiltmesi 7apılacalrtır. 

2 - İlk teminatı (1825) lira (20) kuruş 
olup prtnaınesi her gün komisyondan pa
rasız alınabilir. 

3. - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun iı
tediil belıeleri havi tanzim edecekleri ka
palı sarflarını en geç belli gün ve saatten 
bir saat eveline kadar Kasımpaşa'da bu
lunan lı:omiıyon başkanhima makbuz mu
kabilinde vermeleri. (8121/5332) 15390 

Kiralık bina 
AtatUrk Bulvarı üzerinde Sarı köşk el -

varında evelce İtalya ıefirinin ikamet
ılhı olan tekmil konforu havi büyük bina 
bütün müıtemilltiyle birlikte kiralıktır. 

Görmek: istiyenler, içerisinde bulunan bek
çiye icar hakkında görüşmek üzere İş Ban
kasında Hukuk Müşavirliğinde Edip Mel· 
tem'e müracaat. Telefon: 1372. (3511) 

12.30 Program ve memleket ıaat ayar. 
12.35 Muz.ik. 

1 - Sel. Pınar • eviç prkı: (<lal 
yaşlarınız). 
2 - İshak Varan - eviç prkı: (SOi 
ayrılıgın matemi). 
3 - ...• - huseyni türkü: (Akhlu.ı'" 
dan indirdiler). 
4 - . • . • - huseyni turkll: (SiaBal 
oglu). 

12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Muzik. 

1 - Fahri Kopuır - Sultanıy ... 
ıarkı: (Mavi ıozlü sanım) 
2 - Sultaniyeglh saz aemaisi. 
3 - Medeni Aziz • Hicazklr earkl' 
(Vaz geçip nazı edadan) 
4 - Osman Nihat - Nihavent tarldl 
(Körfedeki dalgın suya bllk:). 

13.25/ 14.30 Müzik: Radyo salon orkestrdl 

18.00 
18.05 
18 30 
18.45 

19.30 

1 - Hanı Stilp: marı. 
2 - J. Strauss: büyiık vals. 
3 - Billy Golvyn: canbazlar. 
4 - Freıre: ay - ay - ay (ıerenad)İı 
5 - J. :Fucik: hülya. 
6 - Kııtsch: çiğan fantez.iıf. 
7 - Schubert: senfoni. 
8 - Wiga • Gabriel: ba.ftanm M)lllll 
pazardır. 
Program ve memleket saat ayan. 
Miızik : pazar çayı (Pi.). 
Müzik: melodiler (Pi.). 
Müzik: radyo caz orkestrası (İbra
him Ö:ı:gur idaresinde). 
M uzik: ıaz eserleri ve oyun havala-
rı. 

19.45 Memleket saat ayan, ajanı lubeP 
leri. 

20.00 Muzik. 
1 - Bimen Şen - .eılh p.rkı: (Sul 
da içsin yar elinden). 
2 Dode - seıih ıarkı: (Dilharll'bl 
aşkmam). ' 
3 - Rahmı bey - mahur ıarkı: (:S
s ir ettın beni ey dilpcsendim). 
4 - Şukru Şenozan - mahur prlı:ıl 
(Bu sevda ne tatlı yalan). 
5 - Dede - rast ıarkı: (Karlı dal' 
aşdrm da geldım) . 

6 - Arif bey - suzinak ıarkı: (MeO' 
lis bezendi sun bide sakı). 
7 - Kurdılihicazkir prkı: (0111 .... 
açılaan). 
8 - M. CeUi.lettin Pı. - kürdili J1. 
şarkı: (Sen beni bir buseye etti' 
feda). 
9 -Türkü: (Urfalıyım ezledn). 
10 - Türkü: (Ay doğdu baunaclf 
mı). 

20.4S Konuşma. 
21.00 Müzik: fasıl heyeti. 
21.30 Müzik: Ravel'ln 'L'Heure Eıpacnolt 

operasından parçalar. 
22.SO M emlek:et uat ayarı, ajanı habedr 

ri ve ajana spor aeniıi. 
22.50 Müzik: cazband (Pl.). 
23.25/ 23.30 Yarınki program "'• lı:apamt.~ 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

10 - 14,30 - 17,30 - 21 de 

BEYAZ MELEK 
Simone Simon - Jameı Stewart 

12 - 16 - 19 da 

VATAN BEKÇiLERi 
Gece saat 21 de 

BEY AZ MELEK ve MIKI 

Zayi - Fakulte politeknik de Moıı' 
(Belçika kıralhğmdan) aldığım mühendi' 
diplomamı 111 birinci)tinun 11119 tarihind' 
kaybettiğimi ilin ederim. - Maden Tetkil 
ve Arama Enstitüsü M. A. grupu Söğiltö .. 
Kamp §efi Maden mühendisi lcnas D'Aıı • 
drla 35~ 

Vilmoı ne yapacağını ıatınnıt bir halde etrafına ba
kınıyordu. Bu sırada komodinin üstünde duran pudra 

kutusu gözüne çarptı. Hemen kutuyu aldı. Bacakları
nı, karnını iyice pudraladı. Ne yapsa nafileydi. Ço

cuk bir türlil susmak bilmiyordd. Altını değiftirdi. 
Çabucak kundakladı. Yavqça kucağına aldı. Salladı, 
sıplattı. Bu da fayda etmedi. Ağlamaktan •eıi kıııl
mııtı. Öyle olduğu halde bir türlü •uımak bilmiyor

du. Odanın içinde koıturdu, olmadı. Havaya atıp tut

tu, bundan da bir netice çıkmadı. Artık tahammillli 

tükeniyordu. Kan ter içinde kalmııtı. 

Ya.zan : Mihaly FôLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TORVMKUNEY - 98-

ki kadar dolgun ve biçimli değildir, demitti. Halbu

ki; elbiselerinin altından, onun dolgun ve çok güzel 

göğüse sahip olduğu seziliyordu. Ne de çok mil· 

cevheri vardı 1 ... Biri hararetini annelikten alıyordu. 

Diğerini aık parlatıyordu. Elini öptüğü zaman dudak

lariyle birlikte bütün vücudunun titrediğini hisset· 

mişti. Onda bir mıknatis kudreti vardı. İnsanı kendi

ne doğru çekyor, sürüklüyordu. Mevcudiyetinin er

keğin üzerinde yaptığı tesiri kendisi de biliyordu. 

Onu, çılgınca sevdiğinin pek ala farkındaydı. Fakat. 

kendini daima uzak tutuyordu. Onunla karşılaşmak, 

kokusunu duymak, eline dokunmak, bütün bunlann 

hepsi Vilmoş için tahammül olunmaz bir ıstırap kay· 

nağı oluyordu. Sesini, o tatlı ahenkli sesini duyduğu 

zaman kalbi heyecandan duracak gibi çarpmağa ba§-

1ıyordu. Maria, onun bakışlarından ruhunda kopan 

fırtınaları anlıyor, dudaklarında mağrur ve müsteh

zi bir tebessüm beliriyordu. Fakat, Vilmoş bu vazi

yete ne kadar tahammül edecekti? Maria, bu cihetle 

alakadar bile olmıyordu. Yalnız, Vilmo§'un içinden 

öyle geliyordu ki; bir gUn her şeyi ayaklar altına a

larak bu kadına sahip olmağa, onu aşkının hararet 

ve nhşetiyle kıvrandırmağa kalkışacaktı. İşte o za

man, belki de en müthiş bir facia kopacaktı 1 

- Ulan •uı ! Kafanı patlatacağım artık ha! ••• 

Hay kepaze hay t Buna ne olmuıtu böyle? Şu in

anlar da ne ahmak, budala ıeylerdi. Çocuksuz •aadet 

olmazmıt! Sersemler, saadet dediğiniz bu mu!? Ne 

rahat kaldı ne huzur. 
Kaldırıp yatağa fırlattı. Hırsını alamadı. Burnunu 

ııktı. İki de tokat yapıttırdı. 
- Şimdi ağla hınzır! Suı yahu, ıu• I Artık çıldı 

racafım be! Hay allah cezanı versin. Olmu olsaydın 
yezit yumurcak. 

Gene kucağına aldı. Odanın içinde koıturdu. İm 
Jdnı yok susmuyordu. Artık ikiıi de avu, avu b· 

iırıyorlardı. 
Gizella, koltuğunda kitaplarla defterlerle odaya 

girdiği zaman oğlunu da kocaıını da bitkin bir hal· 
de buldu. 

- Ne oluyorsunuz? Çıldırdınız mı? 
- Allah aıkına kurtar beni ıu çocuktan ... Yoksa .. 

- Ne yaptın, çocuğumu ne bale ıetirmipin? 
- Ben mi yaptım? • 
- Garmüyor muıun. mosmor keailmif." Zavallı 

)'&vrucuğum biraz daha gelmeseydim, çatlıyacaktı ... 

iddetle baba11nın kucafından kaptı. Bal· 

rına bastırdı. Vilmot 'un, yiizilne hiddetle bir dilpnaıl 

gibi baktı. 

- Yavrum. evlldım. Sus aflama ... Bak, anneciğin 
geldi... Ben. varken kimıe sana dokunamaz... Sen hiç 

korkma ... Hele bir kimsenin sana yan baktığını göre

yim, gözlerini oyanm onun... Benim mini, mini oi· 

lum.. Canım... Seni, bu çirkin baban mı lizdil ıeke

rim? ... Söyle bana cicim ... 

Vilmoı, asabiyetle bağırdı: 

- Artık bu kadarına tahammül edemem doğrusu 1 

Kapıyı hızla çarpıp öteki odaya geçti. 

Gizella, arkasından haykırdı: 
- Uste bir de ıen kızıyorsun öyle mil? On dakika 

daha gecikseydim, yavrumu öldürecektin 1 

Çocuğu, divanın Uıtiine yatırdı. Kundağını dil -

zeltti. Tekrar kucağına aldı. 

- Melefim ... Benim biricik evlidım ... Ağlama •en 

güzelim. •• 
Çocuk annesinin, •eıini duyuca bir iki defa için 

çekti. Bqını sağa •ola çevirdi. Sustu. Sanki ; biru e

vet ağlıyan, kıyameti koparan o değilmi! gibi tatlı 

sakin bir uykuya daldı. 
XXII. 

Maria. Pariı'ten döndü. Çocutu klllıeye g~ttıre-

rek vaftiz merasimini ifa ettiler. Vilmoı Yanoı adını 

verdiler. Vilmoı'u, Gizella istedi. Yanoş'da Maria is

rar etti. Babasının, Yanoı i•mi hiç hoıuna gitmedi. 

Oğluna niçin Yanoı ismi takılıyordu? Bu isim Ma

ria'nın aevgili•inin ismi oldufu: için mi ? Bunu sormak 

i•tedi. Çocuğun, baldızının Atıkiyle ne alAlcası vardı ? 

Vilmoı. bütün bunları kendi kendine dütijndü. Fa

kat, cesaret edip de ağzını açamadı. Maria, onlara 

kartı o derece cömert ve o kadar candan davranıyor
du ki; bu gibi •uallerle onun canını sıkmaktan kork

tu. Hele Paris'ten getirdiği hediyeler, Vilmot'un, ağ

zını tutması için kafiydi. Merasim esnasında Vilmoş, 

hem karısını hem de baldızını hayretle ıilzüyordu. 

Şaıılacak ıeydi bu 1 Seneler geçtikçe bu iki kadın da

ha gilzellefiyor, daha cana yakın mahlaklar oluyorlar

dı. Gizella, doğumdan ıonra eskisiyle kıyas kabul et

miyecek kadar gilzelleşmitti. Onu •eyrederken, en 

durgun bir erkeğin bile heyecan ve arzudan titreme

meıine imkin yoktu. Maria'ya gelince: onun güzel

lik ve cazibe•ini izah için rnacar lisanı kifi değildi. 

Mara, tam mlnaaiyle bir "grand dame,, olmuttu. Ger 

danı kar gbi beyazdı .. Göğüsleri eskisinden daha dol· 

gun, beli daha ince idi... Tuhaf değil mi, Gizella bir 

cUn ablaıından bahlederken, Maria'nııı ıspn benim-

Yemek arasında Maria, kıvrak bir eda ile sordu: 

- Neye o kadar durgunsun? 

Vilmoş, kıp kırmızı kesildi: 

- Ben mi? Dedi. Durgun değilim. Belki ; ıfze 

öyle geliyor? 

- Üniversiteden ne haber? 

- Hiç. Gidip geliyoruz. Şu hukuk denilen fCYI 
bir türlü ısınamadım. 

Maria, bir kahkaha attı: 

- Demek aranız iyi değil öyle mi? 

- Evet. Zaten terkedeceğim. 

(Soaıı vu) 
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8. 9- 1940 

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

KITAAT iLANLARI 

Sade yağı alınaC'ak 
Edirne As. Stıtın Alma Komisyonundan: 
til,000 kilo sadeyağı kap::ılı zarf usuliy

le eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 10.9.940 
günü saat 17 de yapılacaktır. 

Sadeyatının muhammen fiyatı 66,810 
lira olup ilk teminatı 4590 lira 50 kuruıı • 
tur. 

Evsııt ve şeraitini r:örmek lstlyenler her 
gün tıı zıımanlnrında rnı.n yapan .satın alma 
komlsyonlanndn görükblllr. 

yapılacaktır. Paznrlığa girenlerin teminat
ları evelki gibidir. Taliplerin belll gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. 

(5408) 10381 

Sadeyağı alınacak 
Maraş As. Sıı. Al. Ko. dan : 
İhtıyııç için 32.700 kilo sade yağı knpalı 

zarf usullyle elaılltmeye konulm~tur. 
Şartn:ımesl Maraşta askeri satın alma 

komisyonunda ve İstanbul, Ankara L V. 
lunlrllkleri satın alma komisyonlarında -
dır. 

Muhammen tutarı 34.335 liradır. 
İlk teminatı 25i5 liradır. . 
Kapalı zarf usullyle eksiltmesi 23-9-1940 

pazartesi gllnü saat 16 da !.taraşta subay 
g azinosunda müteşekkil askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

uı:us 

Arpa alınacak 
Erzurum As. Sa. Al. Ko. daD ı 

500 ton çuvallı arpa aatm alınacaktır. 
Bunun hepsinin birden veya lriiçilk, küçük 
partiler halinde verece~lere de ihale edilo
bilir. Toplu tutan 37500 Hra ve ilk temi • 
natı 2813 liradır. İhalesi 11/9/940 çar~am
ba günü saat 10 da Erzurum 1atm alma ko
misyonunda yapılacaktır. Arpanın ev"f ve 
u.;ırtlan kolordunun tekmil ramlzonlarm • 
da mevcuttur. Ve tamamen aynıdır. İstek
lilerin tayin olunan gün ve natte komis -
yonumuzda bulunmalan. (5445) 15+19 

Un alınacak 
Erzurum As. Sa. Al, Ko.dan : 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Ordu haatabakıcı hem§İreler 
okuluna ait bazı izahat ve 

okula kayıt ve kabul ~artları 
1 - Haırta bakıc.ı hemştre yetıııttrmek 

Uzere Ankarada M. M.. V ekA.letl tarafın • 
dan ordu hasta bakıcı he~lreler okul•ıno 
bu aene de 38 talebe alınacaktır. 

2 - 3483 sayılı kanun mucibince bu o· 
kuldan mezun olacaklar, memur olup te • 
kaUdlye alacaklardır. 

İsteklilerin belli glln ve saatten en az 
bir saat eveı teklif rnektuplarlyle resmt 
vesika ve teminatlarının Edirne Sanayi 
kı lasındald satın alma Komisyonuna ver· 
nıııı veya posta ile ı:öndermlıı olmaları. 

(5002) 14981 

Arpa satın alınacak 
Edırne As. Sa. Al. Ko. dan: 
1125000 kilo arp.:ı kapalı zar! usuliyle a

lınacaktır. İhalesi 9. 9. D40 günü saat 11 de 
Yarı ı 'lCaktır. 

Arpanın tahmin fiyatı 10312 lira 50 ku
ruş olup ilk teminatı 4765 lira 63 kuruş. 
tur 

Evsaf ve r;ıeralUnl görmek ıstıyenler her 
glin iş zamn.nlarında ilfuı ;9apan satın alma 
komisyonunda göreblllrler. 

İstekliler en az 23 • eylUI - 1940 pazarte
si gtinü saat 15 de teklif mektuplannı ko· 
misyona vereceklerdir. 

15399 (5450) 

Hayvan çulu alınacak 
lzmir As. Sa. Al. Ko.dıın : 
3500 adet hayvan çulu pazarlıkla sa.tın a

lınacaktır. Pazarlık 10 • eylül • 1940 salı 
günü saat ıs buçukta kışlada lzmir LV. 
8.mirliti Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli tutarı (19250) liradır. 
Teminatı muvakkııte akçesi (14444) lira

dır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduk
larına dair vesika göstermek mecburiyetin
dedirler. Pauırlığn iştir.ilk edecekler kanu. 
ni vcsiltalariylc birlikte ihale saatından e
ve/ komisyona müracaatları. 

İhale tarihinden itibaren bir buçuk ay 
zarfında kor anbarına teslim ıartiylo 250 
ton un satın alınacaktır, Bunun hepsinin 
birden veya küçük, küçUk partiler halin
de vereceklere de ihale edilebilir. •Toplu 
tutarı 42500 lira ve ilk teminatı 3188 lira
dır. Pazarlığı 10/9/ 940 salt gUnU saat ıs de 
Erzurum Lv. lmirliği &atın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Unun evsafı ıartlan 

kolordunun tekmil gnmizonlarında mevcut
tur. Ve tamamen aynıdır. isteklilerin tayin 
olunan gün ve saatte komisyonumuza mü • 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi 
hizmetlerini ordu hastanelerinde yapar.ak· 
lar; ondan sonra arzu ederlerse memlf'kct
teki bütün sıhl teackkUller kendilerine a • 
çık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti Uç sene olup, bu 
mUddet içinde okurlara ayda beş Ura harç
lık verilecek ve iaşe ve llbasları tamamen 
okula alt olacaktır. 

ti - Okuldan mezun olanlar, barem ka
nununa göre 20 lira asil maaştan bB§lanıak 
Uzere maaş alacaklar ve bu mlkdar clttfk· 
çe çoğalacaktır. Bu 2:aman dahi iaşe. gty· 
dirme ve barındırma orduya alt olacaktır. 

6 - OkUl 15 eylül 1940 da tedrisata ~
lıyacaktır. 

7 - Okula kayıt ve kabul oartları ıun· 
!ardır: 

a - TUrklye CUmhurlyetl tebaasından 
olmak ve tUrk ırklndan bulunmak. 

İsteklilerin bell! gün ve saatten en az 
bir saat evet teklif rnektuplarlyle resmi ve
sika ve teminatlarının Edirne Sanayi kış
lasındald satın alma komisyonuna vermig 
veya posta ile göndcnnlıı olmaları. 

(5451) 

Kuru ot alınacak 
Babaeski As. Sa. Al. Ko.dan : 

15401 

(4981)) 14993 

Pirinç satın alınacak 
Eskişehir Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 200 ton pirincin pazarlıkla satın alı

nacafı: pazarlığı 19/ eylQI 940 per&embe 
cilnU saat ıs de Eskisehir As. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır • 

Şartnamesindeki mahal ve mlktıırlarına 
göre pazarlıkları ayrı ayrı yapılmak ııar • 
tiyle 1400 ton kuru ot nlın:ıc::ıktır. Pa • 
zarlığı 10·9·1040 salı gUnü saat 15 de mez
ktlr Sa. Al. Ko.nıı mUracıı.atları. 

(545~) 15402 

Ot, arpa ve yolaf alınaca:k 
Vize As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 

2 - Şartnamesi evsafı ve nümunesi ko -
lnisyonda gorUlebilir. Tahmin bedeli 60 bin 
liradır. Katt teminatı 850:> liradır. İstekli· 
ler kanunda yazılı vesaik ve teminat mak
buzJariyle belli gün ve saatte komisyonda 

15 yere teslim ııartıyle 37500 llralık ot 
87500 liralık arpa ve 15000 liralık yulaf 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı. 9-9-
1940 gUnü sa.at 10 dan 16 ya kadardır. 

hazır bulunm::ılnrı. (5244) 15226 

Sığır eti o.lınacak 
Büyükdere Tumen Satın Alma Komisyo

ııundan: 

Tümen birlikleri thtlyacatı için muhte
l!! bölgelerden teslim edilmek şartlyle ce
man (1050) ton sığı.retl kapalı znrf usully
le eksiltmeye konulmuıtur. 

Bu mUteahhldln bir veya muhtelif şahıs
lar tarafından deruhte edilmeslııe imkdn 
Vardır. Etin beher kilosunun muhammen 
fiyatı (33) kuruştur. Eks itme muamele:ıt 
19. eyJUJ 940 perş mbe gllnü E::ıat on bt'şte 
BüyUkdere iskelesi karşısındaki tumcn an· 
barında tümen satın alma komisyonu huzu. 
runda yapılacaktır. Şartnamesini görmek 
Uzere her glln ltomisyona müracaat edil· 
Jnek mümkUndUr. Talip olanların muham
men fiyata vo et mlktartna göre tutarının 
Yllzde yedi buçuktan ibaret temlnat akçe
lerlyle birlikte tekMf mektuplarını usulen 
mazruf olarak mezkt\r günde saat on d6r· 
de kadar komisyona makbuz mukabilinde 
teslim etmeleı1 IUzumu ilAn olunur. 

(8072/5259) 1524~ 

Un alınacak 
Niğde As. SatlD Alma Ko. daD: 
Mevzuatlyle beraber 220.000 kllo un pa

ıta.rlık suretiyle satın alınacaktır. Muham
nıen bedeli 32450 lira ve ilk teminatı 2433 
lira 76 kuruştur. İhalesi 10 ey!Ul 940 gü· 
nü saat 15 de Niğde ıuııkert satın alma ko· 
llll•yonunda yapılacaktır. İstekliler pazar
lık gün ve ısaattnde ilk temınatlartyle be· 
raber komisyona müracaat etmeleri. Şart
namesi komisyonda her gUn okunablllr. 

(6261) 15241 

Un alınacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko.dan : 
SOO ton un pıı.zarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı. 10 eylUl 1D40 salı gUnü saat 15 
de Esklıehlr AB. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Şartnamesi ve evııatı komisyonda g6rUlo
bl11r. Tahmin bedell 37~90 liradır. Kntı te -
mlnatı 6688 Ura 50 kuruştur. İsteklllerin 
teminat makbuzlarfyle komisyonda mezktlr 
&Un ve saatte bulunmaları. 

(5297) 15286 

Arpa veya yolaf ab~acak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko.dan : 
Asker! ihtiyaç için 1000 ton arpa veya 

7Ulaf pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı 10·9·1940 salı günü saat 11 de 

Eskişehir asker! satın alma komisyonunda 
Yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda glS • 
tillebllir. Arpanın tahmin bedeli 60.000 ll· 
radır. Yulafın tahmin bedeli 62500 liradır. 
Arpanın kaU teminatı 8500 liradır. Yula -
fın kaU teminatı 8750 liradır. İsteklilerin 
kanunda yazılı vesaik ve teminat makbuzla 
rtyJe belli gün ve saatte komisyonda hazır 
buıurunaları. 

(5299) 15288 

Muhtelif kere.le alınacak 
Eskişehir As. Ko.dan : 
Askeri ihtiyaç BozyUk istasyonunda 

lesUm 1111 : 1711 metre mlkA.p muhtelif e
batta kereste pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı. 10 - eylUI - 1940 salı gUnü .saat 
16 da Eskişehir As. satın alma komlsyo -
nunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyon
da görUIUr. 

Tahmin bedeli 76995 liradır. KaU temina
tı 10199 rıra 50 kuruştur. İsteklilerin kıı • 
llUnda yazılı vesaik ve teminat makbuzlarly 
le be111 gUn ve saatte komisyonda hazır bu
lunmaları. 

(5300) 15289 

Keçe belleme alınacak 
1ı:mir Lv. Amr. Sa. Al. Ko.dan : 
11000 adet keçe belleme pazarlıkla satın 

alınacaktır. Pazarlık 10 Ey!UJ 1940 salı gü
llU 88.8.t 15 de Kışladıı İzmir LV. Amirliği 
•atın alma komisyonunda yapılacaktır. Tah 
nıin edilen tutarı 27500 liradır. Teminatı 
Jnuvakknte akçesi 2063 liradır. Şartnamesi 
her gUn komisyonda görUleblllr. İstekliler 
ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
\'eslka göstermek mecburiyetindedirler. Pa
Zllrlığa i§tlrak edecekler kanuni vesikaları 
"9'e teminatı mııvakkntelerlyle birlikte iha· 
le saatinden evel komisyona mUrncaatıarı. 

(5333) 15372 

Beygir nah nlınacak 
lzmir Lv. Amirliği Sa. Al Ko.dan : 
Elli bin giyim bc)ğlr nalı pazarlıkla ~a

tın alınacaktır. Pazarlık 10-9·1940 salı gü • 
nıı saat il da İzmir LV. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacnktır. Tahmin edilen 
tutan 42.000 llrnıtır. Teminatı muvakkatc 
akçesi 3150 liradır. şartnamesi her gün ko· 
rnlııyonda görllleblllr istcltlilerl:ı ticaret 
odasında kayıtlı olcluklarına dair vesika 
göstcrınnk mecbıır!yetlndedtrler. Pazarı· ğa 
lıtırnk edecekler kanuni vesikaları ve te • 
nıınatı muvakkat"1eriylo birlikte ihale sn· 
atınden eveı komlsvona müracaatları. 

(5406) 15379 

Nal ve :ınıh i\lınacak 

(6453) 15403 

Kuru ot almacak 
Çanakkale A. Sa. Al. Ko.dan : 
2490 .sayılı kanunun 46 cı maddesinin 

CM) fıkrasına tevfikan pazarlıkta 350.000 
kilo kuru ot satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 17600 liradır. Muvakkat teminatı 
1312 lira 80 kurugtur. Pazarlık ve ihale gU
nU 10-ll-1940 sah günü ·sant 15 de Umur -
beyde As. Sa. Al. Konu binasında ynpıla • 
caktır. Evsaf ve geraltlnl görmek isteyen -
ler her gUn iş saatında mezktlr Sa. Al. Ko. 
mUro.caatıarı. 

(5429 ) 

Un alınacak 
Balıkesir As. Sa. Al. Ko.dan : 

154412 

400 ton un pazarlıkla satın alınacaktır. 
Balıkesir As. Sa. Al. ltomlsyonunda yapıla
İhalesl 9-9-1940 pazartesi günü saat 17 de 
caktır. Evs::ıf ve §::ırtnameslni görmek iste
yenler her gün mezltOr komisyonda göre • 
bll!rler. Taliplerin muayyen santte komis· 
yona mUraeaat etmeleri. 

(5480) 

Sadeyağı alınacak 
Konya As. Sa. Al. Ko.dıın : 

15413 

41 600 kilo sade yağının 3 • eylUl - 1940 
günü eksiltmesinde talip çıkmadığından 
ikinci pazarlığa bırakılmıştır. 

İkinci pazarlık 10 • eylUl - 1940 salı gll
nU saat 15 de yapılacaktır. Şartnamesi 
Konyada, Ankarada, İstanbul LV. &.mirlik· 
lerl Sa. Al. Ko.dadır. İstekliler komisyon • 
ds göreblllrler. 

Muhammen tutarı 52290 liradır. İlk te. 
mlnatı 9402 lira 19 kunıatur. İsteklilertn 
10·9·1D40 s:ıh gUnü saat 15 de Konya LV. 
Cunirllğl Sa. Al. Ko.da bulunmaları. 

(5434) 15414 

Arpa alınacak 
Bitlis .As. Sa. Al. Ko. dan : 
450 ton arpanın ihalesi 23/9/94-0 pazarte

si günü saa.t 15 de Bitlis'fa Taı mahallesin
de kışladaki yeni satın alma komisyonu bi
nasında yıı.pılm:ı.k üzere kcı.pah zarfla ek • 
siltmeye konulmuıtur. Muhammen bedeli 
36.000 lira muvakkat teminatı 2700 liradır. 
Şartnn:csi-ıi görmek istiyenler her giln 

komisyona İ\I saati içinde müracaat ede • 
bilirler. Teklif mektupları ihale saatinden 
bir ı;aat cvel komisyona verilecektir. 

(5435) 15415 

Yulaf alınacak 
Babaeski As. Sa.• Al. Ko.dan : 
Şartnameslndekl mahal ve miktara a;öre 

pazarlıkla ayn, ayrı yapılmak suretiyle 
on bin elli ton yulaf alınacaktır. Pazarlığı 
10·9·1940 .salı gUnü saat 16 da Babaeski 
askeri satın alma komisyonunda yapıla • 

15416 
caktır. 

(5486) 

Odun alınacak 
Babaeski A. Satın Alma Ko.da.n : 
Şartnamesindeki mahal ve miktarlara gö

re pıızarlıldan ayrı, ayrı yapılm::ık suretly· 
le 900 ton odun alınacaktır. Pazarlığı. 10·9· 
1940 salı günU sa.at 14 de Babaeski askert 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

(6438) 16417 

Odun ve arpa alınacak . 
Van As. Satın Alma Komisyonundan: 

Çorlu As Sa Al. Ko.dan : 
"'Pazarlık. gU~Unde beher giyim nal için 
tekllt edilen 75 kunış fiyat komutanlıkça 
P&hah görUldUğünden tekrar pazarlığa ko
nulmu;tur Pazarlık 10-9-1940 salı gtinü sa· 
at 16 da yapılacaktır. Sıfırdan beş numn • 
l'aya kadar 1440000 adet mılun da pazarJığı 

Odun ihtiyacı olan bir milyon dört )Üz 

bin kilo me:ıe odunu kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konmuştur. Muhammen bedeli 
21.000 liradır. Muvakkat teminatı 1575 li
radır. Münakasa 23/ 9/ 94-0 pızartesi gUnü 
saat 9,30 da Van Askeri satın alma komis • 
yonunda yapılacaktır. Gene bu garnizonun 
yıllık ihtiyacı olan 975.000 kilo arpa 27 / 
Ağs./940 tarihinden. itibaren yirmi gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle mfünakasayıı 
konmuştur. Muhammen bedeli 58.500 lira.
dır. Muvat.kat teminatı 4175 lira SO kuruş
tur. Münakasa 23/9/940 tarihinde Van as· 
keri satın alma komisyonunda yapılacakUI'. 
Dort yüz seksen beı bin kilo arpa kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Mu
hammen bedeli 33950 liradır. Muvakkat te
minatı 2546 lira yirmi beş kuruştur. Müna
kasa 24/ 9/940 salı günü &aat 10 da Van as
keri satın alma komisyonuttıia yapılacaktır. 
Gene bu birlığin yıllık ihtiyaçı olan dört 
yüz kapalı zarf usuliyle münakasaya kon
muıtur. Muhammen bede1i 16800 liradır. 
Munakasa 15/9/940 ç\rşam'Ja günU saat 10 
da yapılacaktır. Altı ylh elli bin kilo meıc 
odunu kı>.pah zarf usuliyle miiııakasaya ko
nulmu:ıtur. Muhammen 11.,1cli yirmi bir bin 
yiiz yirmi be5 liradır. Muvclkk:ıt teminatı 

bin beş yüz seksen dört lira 37 kuru5tur. 
MUnaknsa 23/ eylül/1)4{) pazartesi günü sa
at 14 de yapılacaktır. YUksekova birlıği • 
nin yıllık ihtiyacı olan y!iz eıı; beş bin ki
lo arpa kapalı zarf uıully1 e münakasaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 15 beş yliz 
liradır. Muvakkat teminatı bin yedi yüz 
bin yedi yüz altmııı iki lira elli kuru:ıtur. 

Münakasa 23/eyl 1/5140 salı günli saat 9,30 
da yapılacaktır. (54-46) 1~18 

racaatlan. (5444) 15420 

Ot ve sabon alınacak 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko. dan : 
100 ton kuru ot ile bez yüz ton balye sa

man alınacaktır. 10/9/940 tarihinde saat 16 
da Gelibolu'da As. satın alma komisyo • 
nunda ihale edilecektir. 

Kıl kolan alınacak 
lzmir Lv Amirliği Sa. Al. Ko. dan ı.: 

50.000 adet kıl kolan pazarlıkla satm alı· 
nacaktır. Pazarlık 10/ 91940 sah günü saat 
15 buçukta kııılnda İzmir Lv. lmirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
edilen tutan 15.000 liradır. Teminatı mu • 
vakkate akçesi 1125 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. İstekliler ti -
c:aret odasında kayıtlı oldukWırm.a dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. Pa • 
zarlığa iştirak edecekler kanuni vesikaları 
teminatı muvakkateleriyle birlikte ihale 
saatinden eve! komisyona müracaattan. 

( 5443) 15422 

Y~ ve fasulya alınacak 
Vize As. Sa. Al. Ko.dan : 
12 Ton sade 50 ton kuru frurulye pazar • 

!ıkla satın alınacaktır. Pazarlığı. 9.9.1940 sa 
at 14 dedir. Vermeye talip olanların mez
ktlr gün ve saatte teminatlarlyle birlikte 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(5441) 15423 

Arpa alrnacak 
Erzurum As. Sa. Al. Ko. dan: 
500 to.n ç,uvalh arpa satın almacakttr. 

Bunun hepsinin birden veya küçük; kllçük 
partiler halinde vereceklere de ihale edile
bilir. Toplu tutarı 37.500 lira ve ilk tcmi
nau 2813 liradır. İhalesi 10/9/940 sah ıtü
nü saat 10 da Erzurum satın alma komis • 
yonunda yapılacaktır. Arpanın evsafr ve 
pr•tlan kolordumın tekmil garnizonların -
da mevcuttur. Ve tamamen aynıdır. !stekll
lerin tayin olunan gün ve saatte komlı -
yonumuzda bulunmaları. (54-40) 15424 

Otomobil ve yedek malzeme 
alınacak 

lstanbul K. Sa. Al. Ko. Rs.deıı ı 
Nakliye motörlU birlikler için 10-9-1940 

,gtınU saat 10 da 10 adet Skodıı 110 tipi ta
llın otomoblll ile 48 muhtelif cJnste yedek 
malzeme satın alınacaktır. Şartnamesi her 
gUn komlsyonda gBrUleblllr. Hapsinin mu
hammen bedeli 25,000 liradır. İstekliler bel· 
ll glln ve saatte yllzde ·15 temlne.tıarlyl& 
birlikte komutanlık satın alma komisyonu· 
na gelmeleri. 

(5431) 

Buğday alınacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko.dan : 

1 - Edime'deki birliklerin senelik un 
ihtiyaçlarının temini için 9000 ton buğda
yın kapalı zarfla 2/eylul/940 günü saa.t 17 
de ihalesinin yapılacağı ilan edilmiı ise de 
belli ıtün ve saatte isteklisi çıkmadığtndan 
üçüncü ihalesi aynı evsaf ve şerait daire • 
sinde 23/51/1)40 günü ıaat 17 de yapılacak· 
tır. 

2 - Buğday öğiltmesinin muhammen bo
deli 157, 500 lira olup ilk teminatı 9125 ll-
radır. 

3 - Evsaf ve ıeraitini görmek istiyenler 
her gün iı saatlerinde isteklilerin de belli 
gün ve saatten en az bir saat evel teminat 
mektuplariyle veaikalarını Edime sanayi 
kı~lasmdaki aatın alma komisyonuna ver • 
mi:ı veya posta ile göndermi& oldıaları. 

(5432) 15426 

P. T. TELEFON Md. 

Mukavva masura alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüfündtm : 

1) İdare ihtiyacı için (700000) adet 
(0,51) m/m ve (300000 adet (0,63 • 0,7) 
mim ki ceman (1.000.000) adet mukavva 
masura açık eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2) Muhammen bedel (4320), muvakkat 
teminat (324 lira olup eksiltmesi 14/birinci 
teşrin/940 pazartesi ıünü saat (16) da An· 
karada evkaf apartımanında P. T. T. u
mum müdürlük satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat makbuz 
veya banka teminat mektubiyle kanuni ve
sikalarının hamilen nıezkur gün ve ıaatte 
o komisyona müracaat ~deceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. le· 
vazım, İstanbulda Yeni Valide hanında P. 
T. T. levazım ayniyat şubesi müdürlükle· 
rinden bedelsiz olarak verilecektir. 

(5115) 15135 

Kok kömürü alınacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüfünd~n : 

Mildürlliğümüzlin 940 • 941 yılı ihtiyacı 
olan 477 ton kok kömürü kapalı zarf uau· 

b - Sıhatl yerinde olmak ve durumu her 
iklimde vazife görmeğe mUsalt bulunmak 
(Bunu herhangi bir hastane heyeti raporu 
ile tevsik ettirmek ve evraka bağlamak 
ıa.zımdır) 

c) Yaşı on altından aşağı ve yirmi tkl -
den yukan olmamak. 

d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlin· 
den olmak. (Bu vaziyet polisçe tevıılk et
tirilerek evraka bağlanacaktır.) 

e - En az orta okul tahstlinl bltfnnltı 
olmak veya bu derecede tahsil gördilğtlııü 
!ebat etmek. (Tasdikname suretleri mu
saddak olarak eklenecektir.) 

f - Evli veya nııınnlı btılunmamak (E
velce evlenip boşananlarla kocası ölmUş o
lanlar kabul edilir). (Buna alt medeni ha· 
ıı bildirir rnUsblt evrak keza eklenecek· 
Ur) 

g - Sıh! sebepler dı§ında okulu kendili
ğinden terkettlğl. yahut evlenmek suretly· 
le veya diğer lm~ıbatl sebeplerle okUldan 
c;ıkarıldığı yahut altı senelik mııcbur! hlz· 
metini yapmadığı veya tamamlamadığı 
vahııt ınhf sebepler dışında oltuldan c;ıkn • 
rıldığ1 takdirde tnhaltkuk ettirilecek mek· 
tep masraflarını tamamen ödlyece~ne ve 
gösterdiği veslknların tamamen dognı. ol· 
du#lJnn dtı.lr noterden tasdikli ve kefilli 
bir taahhütname vermek. 

8 - Bu evral< sahipleri okula imtihan· 
ınz olarak kabul edilecektir. 

9 - Altıncı maddedeki evrakı tamarnh· 
yanlar btınlıın Ankaradakller M. M. V ekll.
letl sıhat tılcrl dairesine. diğer vilAyet 
merkezlndekller valiliklerine, kazadakller 
lcaymakamlara takdim edecekler ve bu yol 
tıe M. :M. V. sıhat işleri dairesine yolla -
caktır. MUracaatıarın 10 ey!UI 1940 ta sonu 
alınmı~ olacaktır. 

10 - Taliplerin kabııl edildikleri ve 
mektebe hareket etmeleri aynı makamlar 
tarafından \<end!lerine bildirilecektir. 

ıı - Kabul edileceklerin okulun bulun
dıı!tn Anknraya kadar ve eıh! muayene ne
tıceııl hastalıktan tebeyytln edenler mem
leketlerine gidip gelmek ic;ln sarfedecek· 
teri yol parası kendilerine alt olacak ve 
'M. M. V. sıhat işleri dairesi reisliği l ne 
hitaben yazacakları dilekçede bunu tasrih 
edeceklerdir. ~ 4278) 14271 

Sargılık bez satın alınacak 

Jıf. M. Vekilcti Satın Alma. Komisyo "' 
nımdan t 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

yirmi altı kuruı olan il~ yüz bin metre 
aar111ık bes 12 - EylUl • 194-0 perıembe 
günü saat 11 de pazarlıkla aatm alma -
cafından isteklilerin on bin Uç yüz liralık 
kati teminatlariyle birlikte pazarlık gün 
va saatinde mezkftr ko .da bulunmalan. 
Şartnameti 390 kuruı karıııhğında adı ıe
çen Ko.dan ahntr. 

(4908 14932 

Mazot alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komisyonun

dan : 
1 - 100 ton mazot pazarlıkla satın alına

caktır. Muhammen bedeli (12.000) Ura olup 
k&U teminat miktarı (1800) liradır. 

Pazarlığı. 10-9-1940 salı gUnU saat 11 de 
hava satın alma komisyonunda yapılacak • 
ur. İdari ve fenn! oartname her glln öğle· 
den sonra mezktlr komisyonda görUleblllr. 
İsteklilerin muaY.Yen gUn ve saatte kanuni 
belge ve kati teminatlariyle bulunmalan. 

(5272) 16275 

Çama.§ır diktirilecek 

M. M. VcHlet.i Satın Alma Ko. : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 7375 lira 

olan 75 bin takım çamaşır ile 75 bin yas
dık Yüzü ve on bin ya&<iık kılıfı diktirile
cektir. Bunların yalnız bezi vekilctçe ve· 
rilec:ek diğer bütün malzemesi müteahhide 
ait olacaktır. İsteklilerin 1106 lire. 25 ku· 
ru5luk kati temlnatlariyle birlikte pazar-
lrk KÜnü olan 25/eylül/940 çarşamba glinü 
saat 11 de Ankarada M. M. V. satın alma 
KO. da bulunmaları. (5376) 15392 

ipek iplik alınacak 
M. M. Yeki.Jeti Satın Alma Ko. 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1500 lira 

olan yirmi bin tlip ipek iplik (tababette 
kullanılan) 25/eylül/940 çarşamba gunü sa· 
at 10 da Ankarada M. M. V. satın alma 
KO. da pazarlıkla satın alınaca~ından is· 
teklilerin 225 liralık kati teminatları ile 
birlikte pazarlık giln ve saatında mczkilr 
KO. da bulunmaları. (5379) 15393 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

5 Elektrikçi almacak 
D. D. yolları U. Müdürlüğünden: 
Yedikule atelyesi ve elektrik santralı 

ihtiyacı için 5 iyi elektrikçi alınacaktır. 
Kendilerine imtihanda gösterecekleri li • 
yakata göre yevmiye evrilecektir. Talip o
lanların İstanbulda 1 ve 9 uncu işletme, İz. 
mirde 8 inci işletme müdürlüklerine mü-
racaat etmeleri. (5372) 15391 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

liyle eksiltmeye çıkarrlmıetır. p 1 • t 1 k 
Muhammen bedeli depolarımızda teslim ort ant çımen O a ınaca 

aartiyle (Tonu 27 liradan) 1287 liradır. M. M. Vekaleti Hava Sa. Al. Ko. dan: 
Muvnkkat teminatı 965 liradır. Buna ait 1 - 800 ton portlant çimento pazarlrk-
şartname mlidürlüfümliz kaleminden be • la aatın almacaktır. Muhammen bedeli 
delsiz olarak alınabilir. (33.664) lira olup kati teminat miktarı 

Eksiltme: 23 eyllil 940 pazartesi günü (5050) liradır. Pazarlı~ı 9. 9. 940 pazartesi 
saat 15 de evkaf apartmanında bulunan • 
miıdürluğlimüz mubayaa komisyonunda ya- günü saat 10,30 da Hava satın alma komis
pılacaktır. yonunda yapılacaktır. ldart ve fenni ~art-

Taliplerin o günü aaat 14 de kadar art· name her gün komisyondan 169 kuruş mu
tırma . eksiltme konununda. yazılı vesaik· kabilinde alınabilir. 1stc!o:111erin muayyen 
le temınat makbuzlarını havı mühürlü tek· .. . • 
lik mcktuplannı komisyona tevdi etmeleri gun ~e saatta katt temınat ve kanunı bel-
postada vaki gecikmelerin nazarı it ibare l gelerıyle komisyonda bulunmaları. 
alınmıyacaiı ilan olunur. (5388) 1531)7 (53151) 15318 

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

MALiYE VEKALETi 

lki memur almacak 
Maliye Vekil etinden : 
Vekdletlmlz milli emlô.k mUdUrlUğllnde 

mUnhal bulunan 100 lira ücretli iki vazife· 
ye memur alınacağından, memurin kanu • 
nunun dördüncü maddesindeki evsafı haiz 
olup da bu v~lfelere talip olanların evrakı 
müsbltelerlyle birlikte bir istida ile 14-9· 
1940 tarihine kadar mUracaatlan 11An olu-
nur. 

(5238) 115270 

iCRA VE lFLAS 

Açık arttırma ilanı 
Ankara ıı. inci icra Memurluğundan 

Merhun olup paraya !;evrilmesine karar 
verilen ve olbabdeki merbut listede nevi 
ve muhammen kıymetleri yazılı bulunan 
eşya ve müskirat malzemesinin ilk arttır
ması eylıilun 27 inci cuma günü saat 13 de 
ve esyaya % 75 nisbetinde kıym~t ~eril
medici takdirde ikinci arttırması 1 ıncı teş
rinin 4 eli cuma günü saat 13 Ankarıının 
dıı H isar mahallesinde eski osmanh ban· 
kası binası derununda Ali Ulvinin müski· 
rat fabrikasında aşağıda yazılı liartlar dai
resinde satılacaktır. 

1 - Satııı peşin para iledir. 
2 - Satış nçık arttırma ile yapılacaktır. 
3 - Arttırma bedeli eşyanın muham· 

men kıymetinin % 75 ini bulmadıcı takdir· 
de satııı ikinci nrttırma için geri bırakı -
lacak ve arttıranlnr taahhütlerinden kurtu· 
lacaktır. 3 75 ini bulduğu takdirde üç de
fa bağırıldıktan sonra en çok arttıran ü
zerine bırakılacaktır. 

5 - Arttırmada üstünde bırakılan kim
se arttırma bedelini derhal vermez veya eı
yavı almaktan imtina eylerse mallar aynı 
anda satıhga çıkarılarak bedel farkı ken
disinden temin edilecektir. 

. 6 -: Arttırmaya lştirlk edenler 3 7 1/2 
n!sbetınde pek akçesi teminat verecekler
dır. 

İstekli olan~arın muaym gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunacak olan memura 
~940 14511 dosya numarasiyle müracaatları 
ıllin olunur. 3565 

ANKARA V Al..ILlCit 

Yol yaptırılacak 
A nktıra Va/ılığı nden : 
Kl'şlt bed il (42596) lira (62) kuruş 0 • 

lup bunun (27596) lira (62) kuruşu 040 
matı yılı bUtçeslnden geriye kalan (15000) 
lirası ds !l41 mali yılı bütc;cslnden öden • 
mek şartıyle Ankara • K. Hamam yolunun 
104 + 200 lncı kilometresinden ayrılan 
Çamlıdere nahiye yolu inşaat işi 9. 9. 940 
pazartesi gUn saat 15 buçukta daimi encü
mende ihalesi ynpılnrak üzere kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuotur. 

Muvakkat teminatı (3194) lira (75) ku-
ruotur. • 

Isteklllerln teklif mektuplnrını ticaret 
odası vcstkn teminat mektup veya mak
buzu ve ihale gününden en az sekiz gün 
eveı vllfycte istida ile müracaat ederek 
bu işe alt alacakları fenni ehliyet vesika· 
larlyle birlikte sözü geçen günde saat 1' 
buçuğa kadar daimi encümen relslifine 
vermeleri. 

Buna alt keşlf ve eartnameyl her g1ln 
nafıa müdUrlUğUnde görebilecekler!. 

(4874) 14862 

Köprü tamir ettirilecek 
Ankara Valilitinden: 
Keııif bedeli (1613) lira (07) kuruıtan 

ibaret bulunan Malrköy kl:iprüsü tamiratı 
işini üzerine almıı olan müteahhit taahhü
datııu ifa etmek üzere mukavele yapma
dığından dolayı yeniden açık eksiltmeye 
konulmu:ıtur. 

Eksiltme 9. 9. !#40 pazartesi rilnil saat 
15.30 da daimt encümende yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı (122) lira (27) kuru .. 
tur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mektubu 
veya makbuzu Ticaret Odası vesikası ve 
bu işe dair Nafıa mUdür\üğünden alacak
ları ehliyet vesikalariyle birlikte sözü ge
çen gün ve saatte daimi encümene gelme
leri. 

Buna ait ke~if ve şartnameyi her gün 
Nafıa müdürlüğünde görebilecekleri. 

(4918) 14900 

Şose ve sınai imaJit yaptırılacak 
Ankara Vfililifinden : 

ANKARA BELEDlYESl 

Muhtelif demir satın alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak 

olan 13650 kilo muhtelif demirler on 
beş gün müddetle açıl: eksiltmeye ko
nulmuştur. 

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

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

Kiralık depo 
Ankara Belcdiyesınden : 
1 - İstasyonda silo civarında belediyeye 

ait 300 metre murabbaı arsa odwı ve kö· 
mür deposu olarak kullanılmak üzere im
le tarihinden itibaren 31/5 9{1 tarihine ka
dar kiralanmak iızere on beş gun muddetlı 
açık arttırmaya konulmuıtur. 

2 - Senelik muhıımmcn kıymeti (4-00) 
liradır, 

3 - Teminatı (30) liradır. 
4 - Şartname ve krokisini görmek is

tiyenlerin her etin encümen kalemine vo 
isteklilerin de 24/ 9/940 aalı günü saat 
10,30 da belediye encümenine müracaatla-
rı. (5384) 153!)4 

Satılık arsa 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Sanayi caddesinde 853 ada 12 par

selinde ve köşe ba:iında bulıınan 258 metre 
murabbaı belediye malı arsa 15 glin müd
detle ve kapalı · zarf usulU ile arttırmaga 
çıkanlmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 16189 lirn 88 ku
ru~tur. 

3 - Teminat 1214 lira 25 kuruştur. 
4 - İhalesi 24/ 9/940 sah ciı.nü saat 11 

de yapılacağından şartname ve çapını gör
mek istiye..-ılerin her gün encıimen kalemi· 
ne ve isteklilerin de ihale giınti olan 24 9/ 
940 sah günü saat ona kadar usulüne tev
fikan tanzim edecekleri teklif mel:tupları
nı beıedive encümenine vermeleri. 

(5385) 15395 

Motor yağları almacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı iiçn alınacak olan 

14 bin dert yüz kırk sekiz buçuk kilo ynz
hk motör yağları on beıı gün muddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko.nul -
mu$tUr. 

2 - Muhammen bedeli (6501) lira 
(82,50) kuruştur. 

3 - Teminat (487) lira (64) kuruııtur. 
4 - İhaleıi 24/9/940 salı gunü saat 11 

d_e yapıl.acağınclın prtnamesini görmek is
tıyenlerın her aıın encümen kalemine ve 
isteklilerin ihale ıUnü olan 2419/ 940 sair 
günü ssat ona kadar usulcn teklif mektup. 
larını belediye encümenine vermeleri. 

(5386 ' 15396 

IKTJSAT VEKALETi 

El dokuma tezgahı yaptrrılac.ak 
• lktısat Vekaletinden: 

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

2 - 3000 adet tezgahın tahmin edf. 
len bedeli 57000 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 4275 Hra • 
dır. 

4 - Tczg!hlar, ima18.t yerinde tes
lim edilecektir. 

5 - İhale 20 eylül cuma günü sa. 
at"15,, de Ankarada İktisat Vekale • 
tinde milteşekkil komisyonda yapıla. 
calrtır. Taliplerin mezkur gün ve sa -
ata kadar teminatların\ yatırmaları ve 
2490 sayılı kanunun 32 in maddesi mu 
cibince tanzim edecekleri zarfları ek
siltme saatinden bir saat eveline ka. 
dar komisyona tevdi etmeleri lazım. 
dır. 

6 - Bu hususa müteallik şartname
ler, İktisat Vekaleti Sanayi Umum 
müdürlüğü Küçük sanatlar §Ubesin • 
den temin edilecektir. (5215) 15237 

POLiS 

Muallim ahnacak 
Ankara - Haymana yolunun 19+50<>-48 

+soo kilometreleri arasında yapılacak ıo
se ve sınai lmaltıt fnıaatı 19·9·1940 per • 
ıembe gUnU saat 15.30 da vllO.yet daimi en· Polis Kolleji Müdürlüğünden: 
cUmenlnde ihalesi yapılmak Uzere kapalı Maarif liselerine muadil olan p 0 • 
zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli (820900) lira (99) kıll"U§ o • lis Koll~ji için bir Matematik, bir fi· 

Iup bundan (!)0900) lira (99) kuru~ıu 1940 zik, bir edebiyat ve bir almanca mu -
bütçesinden ve (lOOOOO) lirası 1941 bUtçe • allimine ihtiyar vardır. Talı'plerı"n li-
slnden mütebaki (130000) lirası da 1942 ~ 
bUt~l'slnden ödenecektir. selerde muallimlik yapacak evsaf ta 

Muvakkat tcmlnatı (16586) llra (04) bulunması şarttır. Halen liselerde 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvak • muallim bulunanlar tercih olunacak -
kat teminat mektup veya makbuzlarlyle, tır. Taliplerin 10 eylül 940 tarihine 
Ucaret odası vesikası ve en az (70000) 11 • kad • · 
ralık buna mümasil oose inşaatı yapmıı ar ıstıdalariyle birlikte Polis Ko-
oldtıb'Unu gösterir mlliıblt c\Tak ibraz et • leji müdürlUğüne müracaatları ilan o-
mek ve yük8ek mUhendls veya mühendis lunur. (5361) 15351 
olduğunu veya l~in hitamına kadar bu ka· 
bil fen adamlarlyle iştirak edeceğini tevsik 
etmek ııuretlyle ihaleden en az (8) glln e • 
ve! vllA.yete istida ne mUracat ederek a • 
lacııkla.rı tcnnl ehliyet veslkalarlyle birlik· 

MAHKEMELER 

te yukarıda sözü geçen günde saat 14.30 a Ankara üçüncü sulh hukuk h• 
kadar daimi encümen reisliğine vermele 
r1. • kimliğinden : 

Bu lııe ait evrakı keşflyeyl her gUn Na- Konya Beyşehrinin Doğanbey 8!1hiyesi 
fıa müdUrlUğUnde görebilecekleri. Sokakbaııı mahallesi 83 hane numarada ka· 

(5158) 15215 
yıtlı olup An'.:.•ra Atıfbey maha1lcsl 324 

Köprü ve menfez inşaatı numaralı Şakir',in evinde oturmakta iken 
Ankara Valiliğinden: Nümune hastanesinde vefat eden Mehmet 
Keşif bedeli (1884) lira (62) ku - oğlu İbrahim Uyar'm terekesine mahke • 

ruştan ibaret bulunan Küçük Yozgat mece vazıyed edilmiş ve kanıinu medeni • 
yolunun 2+000-32+200 inci kilomet· nin 532 inc:.i maddesi mucibince defter tut. 
releri arasındaki köprü ve menfez i§i ma muamelesi de ikmal olunmuş bulundu-

ğundan kefaleti hasebiyle alacaklı olanlar 
2. 9. 1940 günü' ihalesi yapılmak Ü· da dahil o1dağu halde bilcümle alacaklı 
zere açık eksiltmeye konulmuş ise de ve borçluların kanunu mezkuı;un 561 inci 
talip çıkmadığından eksiltme müd - maddesi mucibince bir ay zarfında vesaiki 
deti (10) gün uzatılmış ve 12. 9. 1940 resmiycleriyle birlikte Ankara 3 iı.ncü sulh 
perşmbc günü saat 15.30 talibine iha- hukuk mahkemesine müracaatları ve nla • 
le edilmek üzere yeniden eksiltmeye caklarını vektiyle kaydettirmiyenlerin mi
konulmuştur. rascıya ne eahsan ve ne de terekeye iza • 

İsteklilerin muvakka tteminat mek feten 'akip edemiyec:ekleri ve mirnscıları
tup veya makbuzu, Ticaret odası ve - nın dahi kanunu mezkurun 53-4 üncü mad -
sikası ve bu işe ait Nafia Müdürlüğün aesi mucibince 3 ay zarfında müracaatla -

den alacakları ehliyet vesikalariyle 
rı lüzumu ilin olunur. 3566 

birliktt' sözü geçen saat ve günde da-
Zayi - 1412 numaralı uzman ikamet tez

imi encümene gelmeleri. 
keremi zayi ettim. Yenisinı alacagımdan 

Buna ait keşif ve şartnameyi her eskisinin hlikumsüz olduğunu ilan ederim. 
gün Nafia müdiirlüğünde görebile - Türkiye mmir ve Çelik Fabrikalnn 
cckleri. (5420) 15411 inılliz m!itehassıslarından R.B. Sharp 



5 lokomotif makinisti ahnacak 
TÜRKiYE DEMİR VE ÇELiK F ABRlKALARI MÜES
SESESİ MODORLOGONDEN : 

Demiryollarında makinistlik ettiğine dair ehliyetname ibraz et· 
mek şartiyle 45 yaşından yukarı olmamak üzere 3 liradan 4 liraya 
kadar yevmiye ile 5 makinist alınacaktır. 

En geç 15 eylUI 940 tarihine kadar milessese mildürlüğüne müra

caat edilmesi. 
Evelce müessesemizden ~ıkarılmış olanlarla askerlik etmemiş o-

lanların müracaatları kabul edilmiyecektir. 3455 

Tahmil ve tahliye • • 
ışı 

Toprak Mahsulleri Ofısi Polatlı Silosun dan : 
ı - Ajıı.nsımıza alt buğdayların tahmil ve tahllye fşlrrl 8-9·19411 dan 8-10-1940 ta

rihine kadnr bir ny .ntıddetle münakasaya konulmuştur. 
2 - İhalesi 9-10-1910 çarvarnba gUnU aaat 14 de Polatlı Toprak Mahsulleri Ofla! 

blruımnda toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
3 - .Mukavele teminatı (300> liradır. 
4 - :Mukavele projesini görmek isteyenler Ankata. Eskişehir ve Polatlı Toprak 

mahsulleri ofisine mliracaatıan llAn olu nur. 3537 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııa. 

~ Yerköyde kereste nakliyatı münakasası ~ - ---- Kızılay Umum Merkezinden : ------- -ı - Yerköy istasyonunda bulunan iki bin üç yüz metre mikfi.br muhtelif _ 
: ebadda kerestenin bır ay içinde yuz bir kilo metre mesafedeki Peyik koyune -
- şose uzerinden nakli ve istif edilme.ıi beher metre mikabr (on iki) lira mu· 
2 hammen bedel ile ve pazarlıkla talibine verilecektir. : 

2 - İhale eylitlun on birinci çar1ıamba günü an.at on altıda Yozgat sıhat : 
müdıirliiğiinde müteşekkil milli yardım komitesi tarafından yapılacaktır 4 : 

: Taliplerin Yozgat milli yıı.rdım komitesi reisliğine mliracaatlan. 3555 : 

'=iı11111111111111111111111111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

PÜRGOLtN 
GAZOZLU MOSHlL 

Ll.MONATASI 
Katiyen iliç hissini vermez. Bir 

gazoz veya şampanya kadar leziz ve 
hoş kokuludur. Müshil ilaçlarının 

eahr olıın Pt.l'RGOLİN'i haftada bir 
defa içmekle hem barsaklan temiz
lemiş ve hem de vücutta birikmiş 
mikropları defetmi11 olursunuz. 
PÜRGOLİN 15 senelik bir tecrü

benin mahsulüdür. 
Emia olmak için eczanelerden 

PÜRGOLİN markasınş ısrarla iste-
yiniz. (6231) 

t?Leylt 
Erkek YENİ KOLEJ Kız Nehari 

• 
iLK • ORTA - LiSE 

Taksimde Sıraselvilerde YENi AÇILDI. 
Müdürü • Eski Şişli Terakki Direktörü. M. Ali Ha§met Kırca. 

HumıııtyeUeri: YABANCI DİLLER ÖGRETİM!NE geniı mikyasta 
ehemlyet vermek, sını!lannı a.z mevcutla teııkil ederek talebesinin ça
lıııma ve 1nkiııa!ı, sıhhat ve inzıbatı ile yakından allka.rlar olmaktır. Mek
tebin denize na.zır kaloriferll teneffUshane ve jhnn!ll!ltikhanesl vardır. Her :::: 
gUn saat (9 ile 18) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 

Sığır eti alınacak 
Kütahya 6. Sayılı Jandarma Okul Tb. K.lılından : 

Tutarı 

Lira K 
11250 00 

Miktarı Erzakm beher kilosu 
Azı 

Kilo 
35000 

Çoiu için tahmin edilen fiyat 
Kilo Kur San 
45000 25 00 
İHALENİN 

Günll Tarihi Saat Cinıi 

P. Ertesi 30/9/940 11 Srğtr eti 

% 1,5 muvakkat 
teminat 
Lira Kuru, 
843 75 

ı _ Okul eratının ağustos/941 ıonuna kadar bir yıllık sığır eti ihtiyacı kapalı 
sarOa yukarda hizalarında yazılı ıün ve saatlerde ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İsteklilerin teklif mektuplarını ve yukarda yazılı teminat akçe veya mektup
lariyle 940 yılma ait ticaret oda.sı vesikası ve (2490) eayilı kanunda yazılı sair vesa
ikle birlikte gösterilen saatten bir aaat evelhükümet konağında maliye dairesinde mü
teşekkil komisyona vermeleri. 

3 - Şartname okul komutanlığmda görlilebilir. 15427 

Kadın hademe ve süt anne 
alınacak 

Çocuk Esirgem~ Kurumu Umumi Mer
l:czfoden: 
"Keçıörendeki çocuk yuvasına kadm ha

deme ve sut anne alınacaktır. İaşe ve iba
teleri müeııseseye aittir. Bu vazifelerde 
maaşla çalışmak iatiyenlerin Çocuk Esir
geme Kurumu Umumi merkezine müraca-
atları.,, (3538) 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, 

: Ankara Elektrik ve Havagazı: 
T. A. Ş. leri § -
Telefonları § --- -= 3411 - 3412 ... 3413 - 3414 - 3415 = 

:; numaralı santrala bağlı servisler: :E 
_ 110 Müdüriyet E 
: 112 Ticaret Müdürlüğü : 
: 136 Fen Müdürlüğü _ 

125 Hukuk Müşavirliği : -137 Müfettişlik ---
130 Baş Miıhcndislik : -- 117 İşletme Mühendisliği : --
120 Elektrik Santral Şefliği : --- 114 Personel Şubesi : 
122 Tesisat ve sipariş şubesi : 
123 Şebeke ve Muayene servisi: 

_ 127 Havagazı şebekesi servisi :; 
- 211 Gaz fabrikası S 

---
126 E. Sayaç şubesi : --_ 222 Havagazı Sayaç şubesi : 

: 132 Arıza memurluğu : 
115 Muhasebe -

_ 129 Ceryan Tahakkuk şubesi :; 
: 124 Tahsilat şubesi : 
_ 1846 • Arıza nöbetçisi (Bu nu- :;: 
- mara meşgul olduğu tak- : 
: tirde 3411 numarayı çevi· : 
: rin) 3567 E 
-:;,,,,,,,,,,,,,ııııııııııııııııııııııııır 

Viyana Şapka Salonu 

HELLY 
Sonbahar mevsiminin en son 

ŞAPKA 
Yün elbise, kostüm ve manto mo
dellerile açmıştır. 

Yenişehir, Atatürk bulvarı 219 
Ali Nazmi Apartman. No. 3 ' , 

ENSTiTÜLER 

Kömür naklettirilecek 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğün -

den : 
A - Kurumumuz kaloriferleri için Eti

banktan alınan 800 ton kömUrün istasyon· 
dan vagondan veya kömür deposundan 
enstitüde gösterilen yere ta~ınmak Uzere 
nakil işi açık eksiltmeye konulmu,ıur. 

B - 9-9-1940 gününe müsadif pazartesi 
günü sa;t 11 de rektörlük binasındıı mü -
teşekkil komisyon ta.rafından ihalesi ya • 
pılacaktır. • 

C - Fazla izahat almak ve ıartnamcsini 
görmek isteyenlerin enstitü daire müdür
lüğüne müracaattan. 

(4381) 14951 

A. LEVAZIM AMIRLlC1 

Arpa alrnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komısyonundan : 
1 - 100 ton arpa pazarlığı 9-9-1040 saat 

ıı de Ankara LV. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - .Muhammen bedell 6000 lira katı te· 
r .. inatı 900 liradır Şartnamesi komisyon • 
da görUlilr. 

lMOO 

lJ L U 

ViLAYETLER 

Şosa in~ ettirilecek 
Kocaeli Nafıa Müdıırlüğünden : 
İstanbul hudut - 1zmıt yolunuıı 

0+300 ila 4-i-518 ve 11+880 ila 14+ 
880 ci kilometreleri arasındaki 2794G 
lira 71 kuruş lieşif bedelli şosa inşaatı 
22. 8. 940 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle kapalı eksiltmeye konulmu,. 
tur. 

Bu işe ait mukavele projesi ve ııair 
fenni evrak N2fia Müdürlüğünde ~ö -
rülebilir. 

Muvakkat teminat 2096 liradır. 
1stek1ilerin ihale tarıhinden h~r ha{ 

ta evel müracaatla Nafia Mi.:dürlüğün
den alacakları vesikaya istinaden bir 
fen memuru kullanacaklarına dair ve 
sika, yeni yıla ait ticc:rct odı:.sı kağıdı 
ve teklif mektupları ile birıikte 16. 9 
940 pazartesi günü saat 16 ya kadar 
İzmit Nafia Müdürlüı;ünde müteşek
kil ihale knmi~yonuna teklif mektup· 
]arının verilmiş olması ve mektupla • 
rın 2490 saplı kanunun tarifatı daire· 
sinde yazılmH bulunması lazımdır 

(5088) (14997 

Bina msa ettirilecek 
Kocaeli P. T. T. Müdürlüğünden 
Ada pazarında yapı lııcak P. T. T. Re

petitör binası inşaatı 29.8.940 dan iti· 
baren 15 gün mi.ıddet!e; açık eksiltme
ye konulm ı?tur. 

Bu insaatın keşif Ledeli 9194 lira 41 
kuruştur. 

Eksiltme evrakı : 1- proje. 2- ölçiı 

defteri, 3- 1-:::sif hüla.;,ası, 4 hususi vr. 
umumi şartn•ıme, 5- mukavelename. 

Bu işe girme!{ isti}enler eksiltmey,. 
iştirak etmett tiı:ere ihtiyat akçesi olai: 
689 lira 58 kuruşu P. T. T. veznesir.t' 
yatırmış olmı.ları ve yahut o mi:Cda .. 
banka mektubu ibraz etmeleri. eksilt· 
meden en u~ağı 3 gün eve' nafiaya mil 
racaatla ehliyet vesık<ısı almaları mec-

lburidir. Ek.;ilt.tıe lzmifte P. T. T. Mı.. 
dürlük bina .ında 12. 9. 940 perşembe 
günü saat 15 de yapılacaktır. 

Talipler eı<sı ltme t'vrakını her gün 
mesai saati dıthilindc müdürlüğe mü 
racaatla görebllırler. (5174) 15145 

Su sayacı alınacak 
E~kişclıir Belediyesınden : 
Belediyec-:: aiınmacı mukarrer 1020 

lira muhamm,.n bcdellı 60 adet su sa
yacı 13. 9. 910 tarihine rastlayan cuma 
günü saat on beşe kadar acık eksilt -
meğe konulmuştur. MuvakkM teminaıı 
76 lira 50 k:ıruş ve ıhale yeri Eskisı• .. 
bir belediyesiclır. Sartnameler beledi. 
ye su muhendisliğinden parasız ola
rak verilir. Ş<:raiti anlamak isteyenle: 
ııu mühendisiligine ve münadi1iğe mü· 
racaat arı ve ihale gün\i celi ed h:ı· 

zır bulunmaları ilan olunur. 15191 

Ampül alınacak 
E'lkişehir Belediye~inden : 
Beh:diycce alınması mukarrer bulunan 

771 lira 50 kuruş muhammen bedelli mııh -
telif '·atlık 935 adet ampul l9.9.l!l40 tnri -
hine rastııynn cuma gUnU snat 15 e kadar 
açık eksiltmeye konulmuştur. .Muvakkat 
teminatı 57 llrn S6 lrunıı;ıtıır. Şartnamesi 
parasız ole.rıı.k bclccllve mUhendlsllğlnden 
verilir. Tıı.Ilplcr f}eraltl Öğ'renmek tlzerc 
belediyeye ve mlihendisllğe müracaatları 
ve ihale gUnU belediyede bulunmaları 111\n 
olunur. 15307 

Kiralık un fabrikası 

Antalya Vilayetinden : 
1 - Antalya iskelesinde kain ve günde 

30 torr bu6d:ıy iıgüten vılfiyct un fabrika
sının üç yıllık icarr yıllığı on bin liradan 
27/9 940 tarihine musadiT cuma günü ıaat 
15 şe kadar kapalı zarf usuliyle yeniden 
arttırmaya konmu1tur. 

2 - Teklif mektuplarının yüzde yedi bu
çuk teminat olan 2250 liralık banka mak
buzu veya mektubu veya diğer kanuni te
minat ile birlikte ve 2490 sayılı kanunun 
32 lnd maddesindeki tarifat dairesinde o 
günü saat 14 de kadar vilayet makamına 
verilmiş veya gönderilmiş olması lazım· 
dır. 

3 - İhale Antalya vilayeti idarei husu· 
siye binasında toplanacak olan vi!llyet dai· 
mi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Talipler Antalya'da vilbet encümen 
kaleminde, İstanbul, İ:r.mir, Ankara, Muğ· 
In, Denizli, İsparta, Burdur vilayetlerinde 
mahalli valiliklerde bu husustaki şartna • 
meyi görebilirler. 15398 

Pazarlık usulile in~aat eksiltme 
ilanı 

Edirne Meriç su iş/eri şube mü • 
dürlüğünden: 

1 - Edirne civarında Bosnaköy 
Meriç sahilinde kıyı ve sedde tahkim 
inşaatı tamir işlerine ait ve bedeli 
keşfi 37015 lira 91 kuruş olan inşaa -
tın ikinci eksiltmesine de talip zuhur 
etmediğinden mezkur inşaat aynı şart 
lar dahilinde yeniden eksiltmeye çı -
karılmıştır. 

2 -Eksiltme 12. 9. 940 tarihine mü 
sadif perşembe giınü saat 11 de Edir
ne Meriç Su işleri şubesi müdürlüğti
günde toplanacak eksiltme komisyo-
nunca pazarlık usuliyle yaplacaktır. 

3 - 1stck1iler bu işe ait eksiltme 
şartnamesi, mukavelename, bayındır

lık işleri genel şartnamesi, hususi, 
fenni şartname silsilesi fiyat cetvel • 
]eriyle projeleri Edirne Su işleri Me
riç şubesi müdürlüğünde bila bedel 
görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin :2776.91) liralık mu vak -
kat teminat vermesi ve Nafia Veka -
Jetinden bu işe mahsus olmak üze • 
re alacakları müteahhitlik vesikasını 
ve 940 senesine ait ticaret odası ve • 
sikasını ibraz etmeleri şarttır. 

( 8281/5466) 15410 

» I Z _, f S M I Amerlkın Kıı Koleji 
ft ft : Arnıvatklly. Tel. 36.160 

ORTA KISIM - LİSE KISMI MÜHENDİS KISt\~I 
Derslere 19 Eyltil perşembe sabahı başlanacaktır. 

Leyli talebenin 

Tecdidi kayıt 

18 Eyllil çarşamba akşamı mektepte bulunması lazımdır. 

Erkek kısmında 16 Eylül pazartesi ve 17 Eylül salı günleridir. 
Kız kısmında 17 Eylül salı ve 18 Eylül çarşamba günleridri. 

um -RAWBIE -··Mitiil' 
Ekmek ve sadeyağı satın ahnacak 

Kütahya 6. Sayılı /. Okul Tabur Komut anl./rndan : 

Tutan 

Lira Kr • 
25000 

6900 

Alınacak erzakın 

Miktarı 

Azı Çoçu 
200000 250000 

5000 6000 

Er:ı:akın beher kilosunun 
tahmin fiyatı 
Kr. Santim 
10 

115 

%5 muvakkat 
teminat miktarı 

Lira Kr. 
1875 

517 50 

İhalenin tarihi Gün Saat 

17-9-1940 Salı 11 
Ekmek (1. inci ekstra) kapalı zarfla 
17-9-1940 Sah 1S 
Sade yağı kapalı zarf 

1 - Okul eratının 1 eylUl 940 dan 31 P. ğustos 941 tarihine kadar bir yıllık ekmek ve sadeyağı ihtiyacı kapalı zarf usull;ıı1• 
yukarıda hizalarında yazılı gtin ve sıı.atlaı da i!ınl<?si ynpılnınk iizcre ekBlltmeı'te kon ulmııştur. 

2 - !eteklilerin teklif mektııplarını ve erzakları hlzalnrında yıı.zılı miktardll te.ıni nat llkçcsl veya mektuplariyle 940 yılına 
a.lt Tlcııret Odası ve,.ikası ve 124901 sayılı k:mııncla yazılı şair veealklc bırlikte gösterilen saatlerden blr aaat evel hükümetU 
maliye dairesinde mütrşckkll koııılsyona vermeleri. 

3 - Sıhhi ve umumi şartnamesi okul Ta bur I<. Jııfıncln görlllebillr. (5180) (15133) 

!! ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111 u Tele fon : 8054 7 111111111111111111111111111111111 ı 1111111111111111 il~ 

~ ........ ~.~: ..... ..! Şişli Terakki Lisesi l....~~~~.~.J 
: ANA - 1LK - ORTA - Lf SE. Yabancı dillere bilhassa itina edilir. E 
: Tedris ve terbiyesinrlcki ciddiyet Devlet imtihanları neticeleriyle ıabittir. E 
- -1- Taiebe kaydı, her gün saat 9-18e kadar Halil Rifat paşa konağında yapılır. : 

- -: 2- Arzu edenlere, mektebin mufassal talimatnamesi posta ile gönderilir. : - -- 3- Kayıt için velilerin bizzat mektebe gelmeleri gerektir. : 

~·"'v'A:'Til.i .. 'l Nişantaşı Rumeli ve Çınar caddelerinde 6236 lGoNoÖzto' ..s 
.,,111111111111111111111111111111111 ıııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 

YATILI - YATISIZ. KIZ - ERKEK 

HAYRİYELİSESİ 
Saraçhaneba~ınd:ı Horhor Caddesinde, Telefon : 20530 

ANA - İLK - ORTA - LİSE 
Eııkl ve yeni talebenin kayıtlan her gUn saat 10 - 17 ye lmd::u- yııpılır. Ya banc1°dillere ilk mnı!larda.n itibaren bS§lanır. 

"en ınıftn f n ııubC'sl de vardır. Talebeler meltlebln husııMl otobüs ve otonıoblllyle evlerine nakledilir. 6237 

Tayyare 
Otomobil 
Kamyon 

Motör 
ve 

bllO.mum 
makine
lerde 
İsviçre 

mtl.mfi!Atı 

B R O Rulmanlarını kullanını:t.. 
Deposu: Galata Karaköy Palas hanı 

karıııeında 84 No. İBRAat.M TAŞ· 
ÇIOGLU ve ORTAKLARI P. K. 

1039. Telgraf: TAŞKOL 

KİRALIK KAT 
Be~ büyük oda, alafrMga banyo, iki hell 

muhbah, hizmetçi odası, bahçe içinde man-
7.arası fevkalr.Afe bir kat kiralıktır. Seli. • 
nik caddesi No. 51 (Yenişehir) Tel: 6953 
- 6347. 3556 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Tuz çuvalı alınacak 
lnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - İdaremiz ihtiyacı için 12 ons

luk kanaviçeden mamul 100,000 adet 
100 Kg. lık tuz çuvalı pazarlıkla sa -
tın alınacaktır. 

II - Pazarlık 12. 9. 940 perşembe 
günü saat 15 de İstanbulda Kabataşta 
levazım ve mübayaat şubesindeki a -
lım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Taliplerin tayin olunan gün 
ve saatte teklif edecekleri nümune ve 
fiyatları üzerinden % 7,5 güvenme pa 
ralariyle birlikte mezkur komisyona 
müracaatları ilan olunur. (8166/5335) 

15342 

Diş Tabibi 

DANYAL TUNA 
Seyahatten dönm!iştür ve Kooperatif 

arkasındaki Ali N zmi apartımanında has-
talannı kabul etmektedir. 3560 

U L U S - 21. inci yıl. - No: 6861 
İmtiyaz sahibi 

Iskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdüril 

Mümtaz Faik FENiK 
MUe.sscse MUdUrU : Naşit ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. ------Mütaahhitlerin nazan dikkatine -------
-- DEMİR SATISI ---- -- Hali tasfiyede bulunan Ankara malzemei inşa.iye Türk =: = Anonim Şirketi Ta fiye Memurluğunda:n : 5 
:: geklzlncJ kilometrede kAin olup şfrkete alt bulunan ve aşafıda cins ve mU!re- := 
- datı ve muhammen bedelleri ve ııeraitl yazılı e§ya pe~ln para ile açık artbr - 5 
- nıaya çıkarıhnıştır. :: 

=Eşyanın cinsi : Ac!et Muhammen !!yatı S 
=Çubuk halinde dekovil ravı ) 2H Beher kiloım 20 Kuruıtaı:ı = 
:='l'raverell konı1ıle ray · ) 12 Beher kilosu 20 Kuruııtaı:ı = 
-Dekovil raylaı ına mahsus plAka = 
:=halinde döndilren ) 7 Belırr kilosu 25 Kuru11tan = 
=Saç anbarlı vagonet ) 12 Beher adedi 50 Liradan = 
=üzeri tahtn vagonet ) 6 Beher adedi 30 Liradan = 
=üzeri demir raflı vngonnl ) 13 Beher adedi 20 Liradan = 
=\ruhtacı tamir anba.rsız vagonet ı Beher adedi 15 Liradan = 
=Beheri 5 metre uzıınluğ'tında saç. = 
=olnğ 6 Beher adedi 15 Liradan = - -- l - Arttırmnyıı f~tırak için mu"akkat teminat akçesi iki yllz liradır. = 
- 2 - Arttırma .Anlmrada Anafa.rtalar caddeııinde Belediye mezat salonuncta = 
- 27-9-1940 tarihine mtlsadif cuınn g{lnll ııaııt 14 de icra kılınacaktır. Fazla = 
- malümat alnıAlt için tasfiye memurlarından Belediye Avukatı Hüseyin = = Fevzi Hakman'a mllracant olunacaktır. = = 3 - İhalenin fcra.0 1n1 takip eden gUnde ayarı beledi:reden muayene edilmle bir = = bMklllle eşyalar mahallinde tattırılacak ve keyfiyet bir .zabıt verakasiyle = 
- tesblt edilecektir. _ = 4 - BruıkUl temini ve mahall!ne ~ötllrmek, tartma, sökme, nakliye, dellAllye = ·= masraflıırı ve pul bedeli nı11şterlye aittir. S = 5- Yapı1acak vezni mliteaklp ihale bedeline göre tahakkuk edecek bedel der- -

hal tediye olunacak ve tediyeyi mliteaklp eşyalar tesellüm edllml§ ola • :E 
- caktır. -- -= 6-- Satılan eşyalar tesellllm tarihinden itibaren beo gıln içinde mahalllnden = 
= kaldırılacak ve teminat akçeııi de kaldırılmayı mllteaklp iade edtıecek - = 

tir. TASFİYE MEMURLARI = - -
":1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(;:' 

KAYSERi 

KOLEJTl TALAS AMERİKAN 
4 Senelik . Erkek - Orta Okulu 

İNGİLİZCE 
Ücretler :) LEYLI 195, YAT! YURDU 100 LİRA 

Tedrisat : Eylül 25 de ba~lar. 3576 

.Jllllllllllllllllllll Cebeci'de : istasyon yanında llllllllllllllllllllL. ----------- YENiDOGAN BAHÇESİ 
_ Temiz halkımızın yegane oturabileceği bir bahçedir. :: 

: HER AKŞAM : CAZ - DANS, ELEK TRlKLl E 
E ASRI K U K L A :: 
: Bahçemize girmek için duhuliye yoktur. 3495 = - -.,ııırııııııııııııııııııııııııııııırıııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııll" 

tr=-==================================-=-========~ 

Yeni Stnema l-lalk Sineman 
1 
Sus Sınemasa 

BU GÜN ve BU GECE 
SAAT 

12 - 16.30 - 21 
Seansında : 

KADIN TALİHİ 
SAAT 

10 - 14.30 - 18.30 
Seansında : 

KIRIK HAYAT 
Cebeci YENİDOGAN 

Sinnmasında 
BİTMEMİŞ SENFONİ 

Martha Eggcı·tıı 

BU GECE Saat 21 de 
1 - Haydııtlllr Adası 

2 - Kartal Pençrslnde 

GÜNDÜZ 

Seanslar : 
10 - 12 - H 30 - 16.30 

18.30 da: 

l - Havana Haydutları 
2 - .Bilyük Kasırga 

BU GÜN \'f' BU GECE 
SA.AT 

12 - ıs Y" :Z0.30 
Se ueınrl!I · 

KANUN KU VYETİ 
S ,\T 

10 - 14 ve 18 
S<'aDBınclo : 

ÇİFTE l'\1KAH - --Hamnmönll AÇI {HA VA 
Sın maıunda 

CEBELÜTT AHIK 
Casusu 

Tlirkçe Sozlü 
~:::=::=============================================::::1J 


