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Muhtelif yerlerde dün de zelzeleler oldu Nafıa Vekilimiz dün 

Trakya'ya hareket etti 

Zelzele mıntakasında Trakya'da Nafıa 

ge(liler iıleri hızla ilerliyor 
İstanbul; 31. ( Telefonla) - B. :Ali 

l Fuat Cebesoy bu sabah refakatinde 
j Kazım Dirik, nafıa yollar dairesi reisi 
ve demiryolu jubesi mı.idürü olduğu 

<>zgat mıntakasında yaralıların ilk tedavisi 

\pıldı ve ağır yaralılar Yozgat' a sevkolundu Zelzelenin köylerinde hasar lJe nüfus zayi.atına sebep olduğu 
Y ozgat'tan bir manzara 

'

halde otomobille Edirne·ye hareket et• 
ti. Vekil, Trakya'da nafıa işlerini, bil

' hassa yollan tetkik edecek, ve seva
hati bir hafta kadar sürecektir. 

Nafia Vekilimiz Edirne'de 
Edirne; 31 (Telefonla) - Trakya· 

da nafiaya ait işleri yerlerinde görmek 
üzere bu sabah lstanbul'dan hareket 
eden Nafia Vekili Fuat Cebesoy ya • 
nında general Kazım Dirik, şosalar 
reisi Ali Talip olduğu halde İstanbul· 
Edirne arasındaki yol faaliyetini tef
tiş etmiş ve bu akşam Edirne'ye gel
miştir. Nafia Vekili Umumi Müfetti§
lik konağında bir saat kadar istirahat 
ettikten sonra belediyeye gelmiştir. 
Burada Vekilin şerefine bir ziyafet 
verilmiş ve ziyafette Kazım Dirik. baş 
müşavir Sabri, vali Ferit ve belediye 
reisi Ferit'le korgeneral Mustafa Muğ· 

lkanlardak--:ı 

Falih Rıfkı AT AY . 
t)~i.it harbinden sonra, İngiliz 
1'İrıe rağmen, tam bir bitaraf-
•tiknsı takip etmekle beraber, 
}'a'nın petrol ve gıda ihtiyaç
tlinden geldiği kadar temin 
t ıra.hşan Romanya, Fransa 
1111 .. • "h d 1 1 • Uz:erıne, mı ver ev et erı-
lııtıı hemen iltihak etti. Parti 

11,?tet te§kilatını mihver usul
tore tanzim ettikten ba§ka, 
. llıevkiine tamamen intibak
'iyetlcr getirdi; Milletler Ce
' dera çıktı; İngiliz garantisini 
ttti; petrol §irketlerindeki 
~ \te franııız mühendislerini 

~il ttten koğdu. İngiliz gemile
'~tlti. Bütün bu gayretler Be
• h kurtannaama kafi gel-

ttı.~· D. N. B. ajanıınm Salz
~l&.~~tlan hakkındaki yaı:
hlıgınden anladığımıza go-

1 d Ya, Macaristan'ı ve Bulga
a. tatmin ehnek mecburiye· 

. tiıtan ve Macaristan, evel
~12lıuahedelcrin tadilini isti
. b tllerle fikir birliği gütmÜ§• 

• N. B. nin telgrafı Alman
t\rlarla bulgarlarm tadil id

' kal"§ı sempatisini ve bun
~1lıki bulduğunu hiç bir za

i!ı '~ann§tır.'' Ancak Alman· 
~ılafların üç devlet araaın

İı llllanılmakıuzm halledil
~ l~ektedir. Yani a§aiı yu
~ ~1:laıma ile, Romanya, ge-
~ıl~anya, gerek Dobruca ü
ıcabeden f edaki.rhğı yapa
llla.rını memnun ehneie 
ır, 

ı~~a.'da iktidar mevkii, mih· 
'd lerinin bütün arzularını 
. t;ek §ahıiyetlerin elinde 
~Çıra böyle bir uz:laımanm 
~ı 'cağı ve gecikmiyeceği 
~~~lla.bilir. Bu suretle Bal
~ 1 revizyonizm buhranının 
~la safhası ortadan kalkmıo 

td~ harp tehlikesinin mü
'I, trınden birinin önüne ge-

c,ktır. 
l b 
~~ •ırada Balkanlann di
~a 

1 
etinden hiç bahsolunmu

; •vya'nın Bulgaristan'la 
~, '• rı,acarların arazi me
ıt,.,.' Sonra Adriyatik davası 
~İ~· lıaşvekilinin geçenler· 
i}ı~~ ~ir nutukta Yunania
tcti)la.~ların ne suretle b8:h.iı 

llıı§ olduğunu da bılı -

\b~ll'd 
tt a.n sonra Romanya-

~'iı ~r.az:i iddiaları had bir 
~ı, ıçıra, Avrupa harbi bit· 
\ il '•na. rağmen, Almanya 
i lt'lkanlardaki taafiyele
tı ~'llıını §İmdiden ele al -
~:1~etini hiasetmişlerdir. 
~4, a11 devletine ait mese
'1t11 ~?raya talik olunaca
ıll.:~.1lır. Fakat bütün bun
~ı, 111'\ler olup, umumiyet-
1 ııtt'rrı raasıl bir iktraadi re-

\ d~akları, Almanya iktr-
11! .. • tor Funk'un geçenler
q!lı · , •ıde ne§rolunan be-1 

~ tıla.fıhnakta idi. ' 
il t 

~"-l'ı edbirlcr, Balkanlarda 
ıı .... ~1 ternin eden, ve Bal

ı ~ .. l'l. 
l!ct ıra kar§ılıklr rızaları· 

)t l!I\ .. . ·ı . . . . . 
-ı, ' ., anı ı erıaı ıçın yenı 

'i•il\ rırıın önüne geçen bir 
~ lll.re kafi gelecek midir? 
ı, .. r~Ftan yeni ihtiraala

~I! ~ .. ta.n için için kaynaf· ı' 
\ Uleınadiyen kuvet ve 
~ 

"· ,,_ .. I '""1CU say ada l 

lıtanbul; 31. ( Telefonla ) - Dahiliye Vekilimiz B. Faik Öz-ı-
trak, bu sabah tehrimize geldi. Vilayette öğleye kadar meşgul • • 
oldu. ı~~n~>Ul'~ bazı ~-§ler hakk~nda ~laka~arlarla görüşmek üz~ Ziraat V ekılı 
re geldıgını, bırkaç gun kalacagını aoyledı. Y aı·ma ve Çumra 

hasat mıntakalarını gezdi 
Vekilin beyanatına göre: "- Zelzele 1 

mıntakasında yapılması icabeden yardım- ı 
!ar için alikadarlar, süratle mahallerine 
gönderilmişler, ve son felaket 300 ölüye, 
60 ağır, ve 300 de hafif yaralıya mal ol -
muıtur. Mal zayiatı henüz tesbit edilme -
miştir. En fazla tahribat Yozıat vilaye -
tindedir. 
Kırıehir, Çankırı ve Çorum'da insan ve 

mal zayiatı yoktur. Beyanatı arasında Bay 
Faik Öztrak jandarmalar, ve jandarma za
bitanı ile Erzincan (iehrinin i6timlaki hak
kında bir kanun layihasının hazırlanarak 

Mecliı;e ı;evkedildiğini soyledi. İkinci ka· 
nuna göre, Erzincan ıehrlnin kurulacağı 

yer, belediye tarafından ıüratle iı.timlik 

edilecek, arsalara aynlacak, ve eski ıchir-
de ev veya dükkanı olan her vatandaıa pa-
rasız olarak bir evlik veya dükkanlık yer 
verilecektir. Daha fazla yer istiyenler, pa
ra ile belediyeden ı;atın alacaklardır." 

Yardım ekipleri faaliyette 
Yozgat'ta vukua gelen feci zelzele hak

kında 15ehrimizdeki alikalı makamlara mü
temmim malQınat ıelmemiıtir. Gelen son 
malQmata ıöre 300 ö1ü 60 ağır ve 300 ha· 
fif yaralı &alı günü ıaat 10.SO da tesbit &

dilen rakamdır. Vilayet ve kazalardan mo
törlü vasıtalarla zelzele mıntakasma ukcr, 
jiı.n(Jarma, nafıa amelesi ve c:i•ar köy halkı 
sevkedilmiı1, enku altından yaralı, ölii ve 
sağ kalanların çıkarılmasına baslanmııtır. 

Yozıat'tan ıevkolunan sağlık ekipleri ya • 
ralıların ilk tedavilerini yapmıılar ve ağır 
yaralılar Yozıat'a sevke baılanmıştır. Vs.li 
vekili zelzele mıntakasma ıitmiıtir. Zelze. 

(Sonu 4. üncü say/ada) 

Ankara !tfücldciumu.misi 
B. Arif Yazar 

Sümerbank eski Umum 

Müdürü ve arkadaşları 

MENİMUHAKEME 

KARARI ALDJtAR 

Ankara C. Müddeiumumisinin 
gazetemize verdiği beyanat 

(Yszm 4. üncü say/ada) 

Ankara'dal<i insaat 
..:> 

•• •• t • t • t" t o t , ttte' • ,, •• ''"• • t ... 

Birçok gUzel binaların 
insaatı bitmek ·ozere 

..:> 

Vekil köylülerle samimi hasbıhallerde 
bulunarak onların dileklerini dinledi 

alı ve korgeneral Salih Omurtak, ge
neral Seyfi ve mebuslardan Fazlı Gü
leç, Feridun Fikri, Durak Sakarya. Fu 
at Hayri ve Ferit Bilgin de hazır bu
lunmuşlardır. Yemekten sonra Nafia 
Vekilimiz vaki olan ricam üzerine aşa
ğıdaki beyanatta bulunmuştur : 

Konya, 31 a.a. - Ziraat Vekili 
Muhlis Erkmen'in refakatinde Vali, 
Parti, Halkevi, erkanı, ziraat müte -
hassısları, ziraat ve ticaret odaları re
is ve azalan ile matbuat erkanı oldu
ğu halde dün yarma hasat mıntakası
na gitmi§, köylüler tarafından coşkun 
tezahliratla karşılanmıştır. 

Ziraat Vekili civardan gelenlerle 
sayısı binleri bulan halkın toplanmış 
olduğu meydanda köylülere "- Sizi 
görmeğe, dinlemeğe, isteklerinizden 
yapılacaklarını yapmağa geldim, dü
şilncelerinizi, dileklerinizi açık söyle
yin.,, demiş ve halkla yol, ziraat ma -
kineleri ,tohum islahı, selektör maki
neleri, kobinaların randımanı mesele
leri üzerinde uzun ve samimi bir ko
nuşmada bulunmu§aur Muhlis Erk
mcn halkın çalı§ttıalarından ve istih
salin artması için gösterdigi gayret
ten memnuniyetini ifade eylemi~. in-
kişafa çok müsait olan yarma çiftçi
leri için pulluk, mibzer, çapa, diskten 
müteşekkil bir ziraat takımı verilme
-sini alakadarlara tebliğ eylemiştir. 
Damızlık meselesi üzerinde de duran 
Ziraat Vekili, bu meselelerin de hal
ledileceğini vadetmiş ve müteakiben 
döğer biçer makinelerinin harmatılar
daki faaliyetini, neticelerini gözden 
geçrmiştir. Yarma mıntakasındaki bu 
tekikatından sonra Çumra'ya gitmiş 
ve orada Konya ovası sulama idaresi
ni teftiş ve kanalları, tesisatı, sulama 
vaziyetini gözden geçirmiştr. Çumra 
kazası Parti ve Halkevinde halkla te
mas ederek muhtelif zirai meseleler 
üzerinde görüşmeler yapmış olan Zi
raat Vekili, akşam geç vakit refaka
tindeki zevat ile Konyaya dönmüş -
tür. 

Ziraat Vekalcti'nin çiftçiye 
yardımı 

Haber aldığımıza göre Ziraat Vek1-
letimiz, geçen sene gayrimüsait za-
manlarda yağan yağmurlar yüzünden _ _ _ 

Yeni ha.at 

Eski hasat 

Trakya'daki nafia İ§leri 
" - Bu Gene Trakya'da nafia işleri 

çoğalmıı::tır. Bilhassa iki aydanberi bü
ı.ük bir fa<>l=yet c' "·anı etmektedir. 
Bunlar arasında yol işlerimiz bilhassa 
•hcmiyetlidir. Yeni yapılmakta olan 
alların başlıcaları İstanbul • Stranca· 

.. aıay - Kırklareli, Halkalı - Hadım • 
köy - Çerkesköy - Saray, Babaeski • 
Edirne, Havza - ~libolu. Eceabat ve 
daha bazı yollardır. İstanbul'dan baş· 
hyarak Edirne'ye kadar uzayan saha 
dahilındeki in~atı teftiş enim. Faalf
yetten memnunum. Alınmış ve ahn • 
makta olan tedbirlerle programlar da
hilinde ve mümkün olduğu kadar kısa 
zamanlarda ikmal edileceklerdir .• 

Maarif Vekilimiz 

İstanbul'a gitti 
Maarif veldll B. Haııan A.ıı Yücel dUn 

akeamkl ekspreııe bağlanan humıııt bir va
gonla İstanbula hareket etmlotir. Güzel sa

l natlar umum mUdUrU B. Suut Kemal 
Yetkin le, İlk tedrisat umum miidfırll B. 
İsmail Hakkı Tonguç da vekile refakat et
mektedirler. B. İsmail Hakkı, Ariflyede 

1 açılacak olan köy eruıUtUsU ltıi ile meogUl 
olacaktır. 

Asılsız haberler 
Ankara, 31 a.a. - Türkiye'nin 

şark vitayetlerinc askeri sevkiyatta 
bulunduğu hakkında bir ecnebi mu· 
habirin lstanbul'dan verdiği ve bazı 
ajanı ve radyoların ne§rettiği haber
lerin asıl ve esastan külliyen ari ol
duğunu beyana Anadolu Ajansı me • 
zundur. 

zarar gören çiftçilerimize yardım ol-ı 

;ea;m~ş~~;~ ıf :~; 0~;:~a.~~~ lf~~~;:: 1 ı· n g ı· ı tere bu y ı I F u a ra gen ·, ş 
dagıtılmak uzere zarar goren bazı mın 
takalara 130 ton tohumluk bufday 

göndcrilmişHr. bir ölçüde iştirak edecek 
C. H. P. Umumi 

idare Heyetinde 
Cümhuriyet Halk Partisi Umu

mi idare Heyeti; dün mutat liaf
talık toplantısmı yapmı,, Parti -
yi alakadar eden mevzular üze -
rinde müzakerelerde bulunmUf -
tur. 

B. Cordell Hull diyor ki: 

Amerika Birliği 
Panameriken konferansında 
bir defa daha tebarüz etti 

Havana, 31 a.a. - B. Cordell Hull, Ha
vanayı terketmeden evel tamamlyetlerlnl 

lzmir Fuarındaki yabancı deıılet pauyonlarrndan : 
Romanya palJyonu 

muhafaza etmek için toplanmalarına karar İzmir, 31 a.a. - Büyük Britanya hükil - ı pavyonları da ~eçen senekilerden çok zen· 
ı verilrnl§ olan Amerikan milletlerinin met- mctl bu seneki Fuar'a çok geniı bir mik - ıin bir ıekilde tanzim olunacaktır Gene l hUsenıunnda bulunmuıJtur. 

Ankara'da inşa faaliyeti büyük bir hızla devam ctmC'ktcdir. Yukarda Mumaileyh, gazetecilere ıu beyanatta bu- yuta i$tlrlk etmektedir. Sergi sarayının bu sene Kütahya çinileri için fua•da ayrı 
. .. .. .. • .. . • b · lunmuştur: gen Is pavyanlarmdan biri ingiliz devlet 

Devlt!t Demıryolları umum mudurlug•ı bınası, ortada Dogum"ltl ımısı ve I .. _ Amerikan hUkUmetleri, karşılarına pavyonu olara,k hazırlanmaktadır. Bu pav- bir pavyon yapılmaktadır. Diğer pıı ryon -
aşağıda da Hukuk Fakültesi in~aatı görülmektedir. ( Haberkı imiz 2 inci çıkan yeni yeni meseleler önUnde karıı.r!ll Z· yonda teşhir edilecek eşya ve malzemenin !ardaki tanzim faaliyeti de buyük bir ha • 

f dad ) ı tık gtıstcrmcmısıer, bırıık zthnıyetıni tı.:r· I . 1 . . . .lmi • n· ıw d ıeı , ... etıc devam etmektedir. aay a ır. (Soııu 4• üncü saylıda) ~&U ımır e ıetın tur, ıaer ev -
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Ankara-'daki inşaat 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Birçok güze binalar1n 
inşaatı bitmek üzere 

- Alıkara her sene baharı, yani inşa- becideki yeni bina, fakültenin bütiln 
at mevsimini yeni projelerle karşılar ihtiyaçları ve en geni§ ölçüde talebe 
'Ve kışa, şehrin geniş bulvarları kena- sayısına göre inşa edilmiş bulunmak
rında yükselen büyük, modern bina- tadır. Bu bina ile, Ankara gUzcl bir 
larla girer. Bu sene, dünya harbinin fakülte, hukuk fakültesi de bütün ıı
bütün serpintilerine rağmen hükümet kıntılarını unutturacak güzel bir bina 
merkezimizdeki bu inşa faaliyeti bü- kazanmış oluyor. 
tün hıziyle devam etmiş, anccı.k son ~stasyonda, garın çiftlik tarafında 
günlerde koordinasyon heyetinin bir yapılmakta olan Devlet Demiryolları 
kararına uyularak, ikmalinde kati za- Umum Müdürlüğü binası da bitmi§ 
ruret bulunmıyan inşaat faaliyeti, gibidir. Ankara'ya İstanbul yolundan 
§İmdilik tatil olunmuştur. giren yolcuları. geniş ve heybetli cep 

Denebilir ki, 1940 inşaat mevsimi hesiyle karşılıyacak olan bu bina, teş
Ankara için en veJUt ve zengin yıllar- kilatı günden güne tevessü etmekte o 
dan biri olmuştur. Atatürk bulvarın- lan devlet demiryolları idaresi için 
da, İsmet İnönü Kız Enstitüsünün bi- zartıri bulunuyordu. 
raz ilerisinde yapılmış olan muazzam Hamamönü'nde yükseldiğini gördü
bir bina, Dil, Tarih, ve Coğrafya Fa- ğümu'z Doğumevi binasının in;aatı da 
kültesi bile, yalnız başına bu seneyi hayli ilerlemi§tir. Ankara'nın hakikt 
doldurmıya kafidir, denebilir. ihtiyaçlarından birini teşkil eden ge-
Diğer taraftan, inşalarına geçen se- niş ve modern bir doğumevi ihtiyacı, 

neler başlanmış olan birçok binalar da bu bina ile tamamiyle tatmin olun
son safhalarında bulunmaktadırlar. maktadır. 
Bunlardan, Cebecide Siyasal bilgiler Bu verdiğimiz misaller, hükümet 
okulu yanında yapılan Ankara Hukuk merkezi olduğu gündenberi imar faa
Fakiıltesi binası, adeta tamamlanmış liyeti bir dakika durmamış olan güzel 
gibidir. Talebesi günden güne çoğa- Ankara'mızın bu seneki kazançların
lan fakülte, şimdiki binasında sene - dan yalnız bir ikisidir ve yalnız resmi 
lerdenberi büyük müşkülat içinde o- şekküllerc ait olanlarıdır. Halbuki 
turuyordu. Fakültenin Maarif Veka-

1 

bir yandan da hususi inşaat, bütün hı
letine geçmesi ve böylece fakültenin ziyle devam etmekte, modern Ankara 
?ö~t sınıfa ~ık~.rı.~ması, yeni bir bina, nın çehresini her gün biraz daha gil
ıhtıyacını busbutun arttırıyordu. Ce- 1 zelleştirmektedir. 

Sigorta primlerinde 
tenzilat yapılacak 
İstanbul; 31. ( Telefonla ) - Sigor

ta nakliye tali komisy:ınu bugünkü 
tcplantısında vapurlarla yapılacak nak 
lıyat tarifelerindeki munzam harp ri
zikosu primlerini indirmeğe karar ver
di. Tenzilat nisbetleri ~udur : 

Emtia nakliyatında. İstanbul'dan 1z
mir'e ve lzmir'den İstanbul'a prim, 
yüzde birden yarıma, lstanbul'dan İs
kenderun'a ve İskenderun'dan İstan -
bul'a yüzde 3 den iki buçuğa; tekne 
ıigortalan İstanbul • İzmir arasında 
yiızde 1.25 den O,iS e, İstanbul - İsken
derun için yüzde 4 den üçe indirilmİ§· 
tir. 

İthal~t - ihracat harp rizikosu İstan
bul • Köstence ve Köstence - İstanbul 
yüzde bir buçuğa, İzmir • Köstence 
yüzde ikiye, ayni limanlar arasında 

tekne primi de yüzde ikiye indirilmi§· 
tir. 

Paraşütçü 1 ük hakkında 

konferans 
İzmir, (Huııust) - Bornova Karı tık o

kulu ıa.Ionunda k""Urmay yüzbaşı B. Kemal 
tarafından "eski ve yeni harplerde para
,UtçUIUk" adlı bir konferans vcrllmlgtlr. 
Eonteranm. kalabalık bir halk kUtleai bU
)'llk bir al~ ile dinlcmletlr. 

Bursa' da üzümcülük 
Buru, (Hususi) - Memleketimizin baf

cıhfa müsait bulunan mmtakalarında ol -
dulu ıibi, Bursa çevreainde de üzümcülük 
inkiıaf etmektedir. Kütükler hasulıktan 

uzalı:, salkımlar dolgun ve mahsul bereket • 
lidir. Rekolte ve kalite bakımından üzüm
lerimiz bu yıl çok iyi olacak ve zürraın 

7U%ÜnÜ cüldürecektir. 

Nazilli' de Çocuk Esirgeme 
Kurumu pansiyonu 

Nazilli (Hususi) - Nazilli'de ilk ve 
orta okullarda okuyan talebelere Çocuk 
Esirgeme Kurumu bir pansiyon açmı~tır. 

Vernecek ücret; yemek, yatak ve karyola 
dahi pansiyona ait olarak ayda 12 lira, ya
ni ıenede 108 liradır. 

Tedavüle çıkanlan 
yeni banknotlar 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankum
dan bildırilmektedir: 
31/ 71940 akşamı itibariyle banknot emiı • 
yon unun vaziyeti ıudur: 
Bankanın açılııında bınka
kanunu mucibince deruhte 
edilen miktar 
Banka kanununun 6-8 inci 
maddelerine tevfikan hazi-
ne tarafından vaki tediyat 
olup tedavülden ecri 'ekil-
miş olduğundan bundan ten
zil olunan 

Bu miktara banka kanunu 
mucibince altm mukabili 
yapılan emiıyon · 
ile reeıkont mukabili yapı
lan emisyon 

Lira 
158.748.563 

• 19.310.196 

139.'433.3&7 
~. 

17.000.000 

203.500.000 

359.938.367 
İlave olununca 31/7/940 tarihindeki te

davülün umum yekQnu üç yüz elli dokuz 
milyon dokuz yüz otuz aekir; bin üç ,.Uz 
altmıe yeai liraya balii olmakta.dır. 

Bu yekunun 326.203.235 lira11 yeni harf
li banknotlardan mütebaki 33.735.1l2 lire.
ısı da eski harfli banknotlardan mliteıelc • 
klldir. 

Şarkııla'da beden terbiyem 
mükelleflerinin toplam111 

Sarıkışla, 31 a.a. - Beden Terbi· 
yesi mükellefiyeti dahilinde bulunan 
gençler dün merasimle ilk toplantıla
rını yaparak çalışmalarına bqlamıı· 
lardır. 

Samanpaza11 yanaınındı 
kast eseri bulunamıyor 

Pazar gecesi Samanpıızarında çıkan ve 
rUzgAnn da yardımlyle çabucak genitllye
rek bir adadaki dUkkfuıların tamamen yan
maslyle neticelenen yangın hakkındaki tah 
kikat ilerlemektedir. Tahkikata el koyan 
Ankara cümhurlyet mUddeiumuml mua
vinlerinden B. Mehmet Ali hMlse yerinde 
keşif yapılınaaına !Uzum g6rmUştU, a.IA.kalı 
mütehnssısların t11tlrfı.klyle yeni bir ke11lf 
daha yapılmııtır. Tahkikata devam olun
müla beraber, ehli vukufun kanaati, yan
gının bir kasıt değil, bir ihmal yUzilndeD 
vukua gelmiş olması merkezindedir. 

ULUS 

· Hava Kurumu 
paraşütçüleri 

dün Tavas ve Denizli'de 

gösteri yaptılar 
Tavas, 31 a.a. - Dün sabah buraya 

gelmit olan Hava Kurumu tayyare 
ve paraşütçüleri bir müddet istirahat 
ten sonra saat 18 de uçuş ve paraşütle 
atlama gösterileri yapmışlardır. 

Genç tayyarccilerimizin buraya 
gelmeleri vesilesiyle Tavas'a gelmiş 
olan ve sayısı binleri bulan halk bu 
gösterileri büyük bir alaka ile takip 
eylemişler ve paraşütçü Edibe'yi köy 
lü kadınları içten gelen bir sevgi ıle 
kucaklamışlardır. Dün gece Tavas'ta 
hava 'kurumu tayyarecileriyle para -
şüçiller şerefine bir akşam ziyafeti 
verılmiştir. 

Denizli'deki gösteriler 
Denizli, 31 a.a. - Hava Kurumu 

tayyare ve paraşütçüleri bu sabah 
Denizli'ye gelmi~ler ve tayyareler 
Denizli üstünde gösteri uçuşları yap
dıktan sonra para§Ü\Süler atlamıştır. 
Paraşütçülerimizle tayyarecilerimi; 
halkın !lamimi tezahüratiyle karşılan
mı§ladır Misafirler §erefine Tugay 
bahçesinde bir ziyafet verilmiştir. 

Burdur' da 
Burdur, 31 a.a. - Hava Kurumu 

na ait iki tayyare bu sabah biribirini 
müteakip şehrimiz üzerine gelerek be
yannameler atmışlar ve şehir halkının 
alaka ve takrlirle takip eyledikleri u
çuşlar yaptıktan sonra dönmüşlerdi. 

İzmir' de büyük zararlara 
sebep olan bir yangın 

İzmir, 31 a .a. - Dün gece saat yir
mi üçe doğru yemiş çarşısında Etem 
Müfit'inkereste mağazasından çıkan 

bir yangın şiddetli bir rüzgar altın -
da etrafa yayılarak bir kaç kereste ve 
tütün mağazasının yanmasına ve bü
yük zararlara sebep olmuştur. Yangın 
sabaha kartı saat ikide söndlirülebil
miştir. Yangın esnasında itfaiye mü
düril ile tüccardan biri yüksekçe bir 
yerden düşerek yaralanmıştır. Zarar 
miktarı henüz tesbit edilememi§tir. 

lstanbul'da yapılan et 

kaçakçılığı ile mücadele 
İatanbul, 31 (Telefonla) - Şehrin ke • 

nar ıemtlerinde et kaça~ılıği yapıldığı ve 
bu etlerin arasında yenmesi mutat olamı • 
yan hayvanlar bulunduğu belediyece haber 
ahnmıı, buna ka~ı kaza baytarlariyle po
lis, kontrol vazifesiyle tavzif edilmişler

dir. 

Çonıh'ta ıelleri·n yaptığı zarar 

Çoruh'un Yusufeli kazasının Ersis 
köyüne yağan ıiddetli yagmur ve do· 
ludan baaıl olan seller Erkinest nahi • 
yeıinln Pa.şhane mahallesine ait mah
sulleri tamamen mahvetmittir. Zararın 
tesbiti için kazadan bir heyet Erlcinese 
gitmi§tir. 100 nüfus aç ve perişan bir 
hale gelmittir. Villyet lUzumlu tedbir
leri almı§tır. 

Çanakkale'de bir heyelan oldu 

Çanakkale'nin Bayramiç kazasının 
Yenice köyünde bir heyelan olmuştur. 
9 ev heyelandan tehlikeli vaziyete gel
miı ve tahliye ettirilmiştir. 

Ağn valiai tehrimizde 
Ağrı valisi B. İsmail Hasip Koylar 

şehrimize gelmiıtir. B. Koylar şehri
mizde vilayetine ait işler etrafında a
lakalı dairelerle temaslar yapacaktır. 

Merkez Bankuı nizamnamesine 
yapılan ilave 

Tlirkiye CUmhuriyet Merkez Ban • 
kası esas nizamnamesine iki muvakkat 
madde ilavesine dair olan kararname 
yüksek tasdika iktiran etmiıtir. 

HADlSEı ERİ TAKİP EDERKEN 
.. .,.. .............................. .... 

Yirmi alh yıl evel ağustos 
Bundan yirmi altı yıl evel bugün, yani 

1 ağustoa 1914 de Avusturya - Macaristan 
imparatorluğunun Tuna nehrindeki Times 
adlı monitôrü, toplarını Belgrad'a çevire -
rek ateş açmış ve ~ehri bombardıman et • 
mişti. 

1 ağustos 1914, "cumartesi" ıiinü idi. 
31 temmuzla 1 ağustoı arasındaki gece 

yarısı, Almanya'nın Petrograd'daki elçisi 
Rus hariciye nıızırı , Saganoff'u ziyaret ede
rek, §ayet Rusyll 12 l!aat zarfmda, yani cu
martesi günü ögleye kadar askerini terhis 
etmiyecek olursa, Almanya'nın Avusturya 
- Macuistan'la birlikte umumi ıcferberlik 
ilan edeceğini bildlrmiıtl. Fakat bunu bil
dirirken, zaten altı sınıfı silah altına almış 
bulunuyordu. SaganoH, on iki saat sonraki 
vaziyetin harp hali olup olmıyacağmı al • 
man elçisine sormuş, elçi menfi cevap vcr
militi. On iki saat ıonra, cumartesi gilnü, 
Almanya Rusya'ya harp ilin etmİ!iti. Üç 
saat 40 dakika aonra da Franaa umumi ıe
f erberlık emrini vermişti. 

Almanya. 1867 Londra muahedesiyle ga
ranti edilmiş olan Lükscmburg'u 2 ağus -
tosta işgal etmiş, buradan franuı budu • 
duna doğru sarktıktan sonra, ertesi gilnü, 
3 ai';ustos 1914 de saat 18.45 de Frıı.nsa'ya 
harp illin etmiıti. O gün fransır; Alp avcı
ları Voges dağlarının sırtlarında harekete 
geçerlerken, fransız tayyarecileri de Ren 
nehrindeki kopnileri berhava etmek le3eb
bü:ıtinde bulunmuşlardı. Diğer taraftan, nl
man stivarileri Burgund'da hududu a5mış
lar ve Uell orm~nına girmişlerdi. 

Bu araı.ln. Almanya Belçika üzerindeki 
tazyikını arttırdıkça arttırmış, ondan ken
di lehinde bir bıtaraflık istemişti; riaha doğ 
rusu, alman ordularının Belçika toprak • 
tarından geçme ine mani olunmamasını ta
lebetmiı;ti. Belçika'ya verilen notada de . 
niliyordu ki: 

"- Eğer Belc;ika alman askerlerine kar
şı hasmane bir tavır takınacak olursa ve 
hususiyle, ileri harekete geçen alman or • 
dularına, Meuse'deki tahkimatla veya yol
ları, şimeııdtiferleri, tunel veyahut diğer 
tesisleri tahrip etmek suretiyle mümaneat 
ederse, Almanya Belçikn'ya dıiıman gö • 
ziyle bakmak mecburiyetinde kalacaktır." 

Belçika bu tehditlere ı;erefini terketme
miıı. Almanya ise bu ultimatomdan yedi sa
at sonta Gemmerich"den geçerek, Belçika
yı çiğnemeye başlamı:stı. Aynı gün Reichs
ta&'da beyanatta bulunan, alman ba~vekili 
şunları söylemi§tİ: 

"... ordularımız Liiksemburı'u lşıal et
tiler. Bu anlarda da belki Belçika'ya cir • 
miş bulunuyorlar. Bu hareket, hukuku dü
vel kaidelı:rine aykırıdır. Fransız hüküme
ti, Belçika'nm bitaraflığma hasım taraf ri
ayet ettiği müddetçe, Fransa'nın da riayet 
edece~lni Brilkııel'e bildirdi. Biz, Franı;a

nın tecavüze hazır olduğunu biliyoruz; 
Fransa bekliyebilir; fakat, biz bekliyeme
yiz. Aıaiı Ren'dcki cenahımı~ bir fransıı: 
taarruzu bizim için bir Ieliket olabilirdi. 
Bundan dolayı Belçika ve Lüksemburg hü
kümetlerinin haklı protestolarına rağmen, 
hudutları aşmak zorunda kaldık. Samimi 
olarak aöylüyorum ki, bu işlediğimiz hak
sızlığı, askeri hedeflerimizi trmin eı.l :r et
mez tamir etmiye çalıeacaiız.,, 

Alman ba:ıvekili, Reichstag'da bu ııözle
ri söylerken, lngillz büyük elçisi, alruaıı hü
kümetinden pasaportunu istemiliti. 

1914 ün ağustosu, karşılıklı olarak ilan 
edilen harplerle dolu bir aydır. Bu ay, ge
~en dünya harbi!lin filen baeladığı aydır. 
Bu ayda başlıyan ve devam eden harpte o
lup bitenlerin hemen hePtini biliyoruz. 
Yalnız, bu geçen cihan harbinde ilk vuru
lup öleni, onu ölc\üreni, en ıon öleni bil • 
miyoruz. - Ht - TU 

Açık valiliklere 

tayinler yapılıyor 
Dahiliye VeHleti, açık bulunan Ço

ruh, Mardin, Yozgat ve Siirt valilik -
terine tayin olunacak valiler hakkında 
bir kararname hazırlamış ve yüksek 
tasdika arzedilmek üzere Baıvekalet'e 
vermittir. . . 
Ancılık hakkında konferans 
Mahmudiye (Huıutı!) - Bu ,hafta içinde 

arıcılık ve ehemlyetl hakkmda Ziraat Ve
kAleti arıcılık mütehasaıııı B. Celll Davut 
Arıbal tarafından halkm ali.lca ve memnu
niyetle dinledi,ii istifadeli bir konferaıw 
verllmlıtir. 

İdare amirleri arasında 
yapılan yeni değişikli le 1 

d' o 
Dahiliye Vekaleti, vali muavinleri, zılcahamam kaymakamı Harn 

1 <r 
mektupçular ve kaymakamlar arasın- Fertek'e, Zile kaymakamı Na~ı i ~ 
da yeniden bazı değişiklikler yapmış: Surice'ye, Kaş kaymakamı Fıkt . le' 
tır. Bunları sırasiyle yazıyoruz: tan Ovacığa, Edirne hukuk ıŞ 

Mardin vali muavini BB. İslam Fe- dürü Münip İlhan Zile'ye. ErbS~, 
rit Öztürk Erzincan vali muavinliği- makamı Şakir Yal çın Karaınll fi 
ne, Mardin mektupçusu Hükmü Tür- Siyasal Bilgiler okulu mezunll 
keli, Mardin mektupçuluğuna, Beşiri İncesu Daday'a, Keskin :kayıtı 
kaymakamı Necmi Kalaçlar Tunceli Ekrem Anıt Solhan'a, Hali~tıaı;; 
mektupçuluğu na, Davas Kaymakamı makamı Necdet Taşar Şat~k a~ 
Zeki Ocaklı Siirt mektupçuluğuna. A. l karaağaç kaymakamı Tevfık fı{ 
masya kaymakamı Ahmet Dalkılıç niz Genc'e, Kelkit kaymakarnı .. 
Beşiri Kaymakamlığına, memurlar si- fa Çakıloğlu Plümür'e, Bün''

8 ~ 
cil ve muameliit umum müdürlüğü bi- makamı Kazım Anamul Yii~se 
rinci şube şeflerinden Kamil Efes ya, Hatay hukuk işleri müdı.ırU 
Keskin kaymakamlığına, Ankara ma- Tanyeri Vartu'ya, Tcfeııni ~a} f 
iyet memuru Cahit Bet il Ayaş'a, Kulp mı Hıfzı Torun Çemişkezek e: S 
kaymakamı Zühtü Öner Fekeye, Çer- bat kaymakamı Asım Büyük

10 ~ 
mik kaymakamı Saffeti Türemen Ge- nık'a, Erzurumun Kömürler na 
dize, Palo kaymakamı Osman Tekin müdürü Hamdi Kelki t'e, tsta~ 
Kaş'a, Cizre kaymakamı Baki Bata· Yeniköy nahiyesi müdürü slı 
ran Susurluğa, Samsun kaymakamı Gilloğlu Eceabat'a, Çandırlı ~e 
Fahri Üll:;isel Ayvacığa, Kalan kay- müdürü Mefahir Tefenni'ye. 
makamı İsmail Hayri Sarıkaya Ve. ada nahiyesi müdürü Turgı.ıt .,.ı 
zirköprüye, Silvan kaymakamı Sami Şarkikaraağaç'a, Büyük Mille~ 
~kiz Dinara, Tortum kaymakamı Ha- si zabıt katibi Avni Yasa .»0~t 
lıl Öztürk Arabsuna, Sivrice kayma. Gerze kaymakamı Şemsettın e 
kamı Hamdi Onat Tavasa, Ova ·kay Sandıklı'ya, Ankara maiyet !ll ~ 
makamı Azmi Özer Gizeye, Vezir- Turgut Cantekin Polatlı'Y~: 1' ~ 
köprü kaymakamı Tevfik Kılıçaslan han kaymakamı Hayri Bing

01 S 
Kulp'a, Tavas kaymakamı Avni Molu lı'ya, Beytüşşebap kaymak~~ıır 
Çermik'e, Dinar kaymakamı Adil Batuz İzmir h~k_uk işleri rnu at 

, ne, memurlar sıcıl ve muarnel. rı 
Baysal Palu ya, Arapsun kaymakamı ··d·· 1 .. -.. 1 d B•' mu ur ugu memur arın an 
Tevfi~ Tir Cizre'ye, Siirt mektupçu- kiner Afyon vilayetinin :ggr~t 
su Naıl Öktem Sason'a. Behisni kay- yesi müdürlüğüne naklen ta>"11 

makamı Osman A tçalı Tortum'a, Kı- mişlerdir. 

Fransa ve Be'çika'daki 

bütün Türk talebesi 

memlekete dönecek 
Maarif Vekaletiniden tebliğ olun

muştur: 

Fransa ve Belçika'da hükümctle 
resmi ve hususi müesseseler tarafın
dan okutulan ve kendi hesaplarına 
okuyan bütün talebenin yurda alın -
malan tekarrür etmiştir. 

Bu suretle memlekete dönecek o
lan hususi talebenin tahakkuk edecek 
yol paralarım ve zaruri masraflarını 
karşılamak üzre talebe velilerinin 200 
liralık döviz izni verilecektir. Bu ge
ri çağrılma emrine icabat etmiyenlcr 
için 1 eylül 1940 dan itibaren hiç bir 
suretle döviz verilmemesi Maliye Ve
kaletince kambiyo müdürlüklerine 
tebliğ olunmuştur. 

Kendi hesaplarına okuyan lıer ta
lebeye verilecek 200 liralık dövi1'i, 
Fransadaki talebe için Vichy'de bu
lunan büyük elçimize, Belçikadaki 
ta~ebe için de Bertin büyük elçiliği • 
mıze göndermek üzere, talebe velile
rini derhal Cümhuriyet Merkez Ba.1-
kasına müracaat etmeleri lazundır. 

(a.a.) 

İsfanbul'da Türk Hava 
Kurumuna yardım tedbirleri 
Istanbul, 31 (Telefonla) - Vilayet, 

kaymakamlara mıntakalarında hava kuru
muna ha olabilecek kimselerin liıtelerinin 
tanzimini ve bunların kuruma kayıtları için 
teıvikler yapılmasını bildirdi. Ayrıca mek
etplerde talebelerin karnelerine havı ku • 
rumu pulları yapıştırılacaktır. 

Hükmi şahsiyeti haiz bütlin müeHeae • 
lerle bankalarda, ıigorta olrketlerine ve ce-
miyetlerln hııva kurumuna iza yazmalan 
için tetkiklere ba~lanmıştır. 

Sigara ve kopya kağıtlarının 
fenni vasıflan 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, yur
dumuza ithal olunacak sigara ve kopya 
kağıtlarının fenni vasıflarını ve biri -
birlerinden tefriki esaslarını tesbit e
derek alakalılara bildirmi§tir. 

................................ 
Balıkesir'de 

' 
kadastro işlerı 

'!il# 
Balıkesir, (Hususi) - Şebfl trO 

müddet evel başlamış olan kad35r 
vam etmektedir. Bu işle alakııd? iJI 
yet semt semt dola~arak ~ehir ı~ııı~ 
na ve arsaların vaziyetini kaYde .~ 
suretle, şehrin tapu sicilli ın~11\;o 
rette meydana getirilmektcdır. 0 
!erin esamıı teşkil eden kad:ı!tr 
tapu dairesine verilecektir. 1 

Adliye Vekileti, gayri meıı!c~ 
rını esash bir vekilde haUetı.n:.ı;~ 
ve paftalarına arazi üzerinde:. j:I tt' 
tebeddülleri işaret ettirmek ıÇ r!P 
yelerin yapacağı iıleri alıtkııdı 
dirmi5tir. 

. h k, ~ ihmal sucu ile mu a 
edilecek memurıar 

İstanbul ; 3. ( Telefonla ~;; 
çılık EnııtitüsU müdürü J3. ıı Ş ~ 
re amiri Şeref, anbar nıeJ1:~r i~ 
tin ve hesap memuru Arif ifl.11e 
çuyla lüzumu muhakenıe1~~!1lıı? 
verildi. Ve dosya müddei 
verildi. 

---. i 
Almanya'ya gönderıleJ\ ~ 

İstanbul; 31. ( Telefonl~ ~; 
Almanya'ya 270 bin liralı1' 
derildi. 

vor ~ 
Bira satışı artı~er• 111 lir 

İstanbul, 31 (Telefonla) ,......şı1S 
habere ıöre evelce senelik 6'tr1• ' 
litreye baliğ olan bira satış ~tC~t~ 
yapılan tenzillttan sonnı aııı1'1,ifıt' 
ren son bir sene zarfında 6.S 
yaklaemı,tır. 

----- ' • pılO 
lstanbul'da yo . 

ıes' paraşüt kıl ,,,<'""' 
1 ) ....... fi 

Bomova'nm yeni su tesisatı 
İzmir, (Hususi) - Bornova yeni ıu te

ıisatının muvakkat kabul muameleıi için 
Nafıa Veklleti tarafından tayin edilen be
lediyeler imar ren oefligi su işleri müdürü, 
Manisa su lıleri müdiıril, İzmir sıhat mü -
dürü, Bornova belediye reiıi ile bir mil • 
hendisten mürekkep heyet yeni suyun kay
n.ağına ıiderek tetkiklere baılamı~tır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
İstanbul, 31 (Telefon ' . ptc Iı' 

lesinin Sürpagopta tesisi içııl wıı I 
taleası soruldu. Belediye, bil~ 
rumuna yardım sureti~lc t;0,,6ıJ. 
çesine 10.000 lira tahsısat 

Domuzdan kaçarken 
Tire, (Hımısl) - Tirenin Gökçen nahl· 

y~lne batlı Kırtepe k~yUnden HUseyln 
oğlu Ali Gökc:en darı tarlaaında dol~ırken 
lSnUne birdenbire bir domuz c:ıkmıgtır. Ali 
c:ırteıılnl çıkararak derhal ateş etml§, fa· 
kat çlftt> parçalanmıştır. Ali ağır surette 
yaralanmıştır. 

Çayda boğulmuı 
Bergama, (Husuııl ı - TUrablye mahal

leııılnde oturan Halil oğlu 18 ysgında Muıı
tafa Yumurta;ı, Şeytan köprilsU yanında yı
kanmak Uzere Bakır çayına glrmlı. fakat 
yüzme bllmedlgi ıctn kt>ndlalnl kurtaramı
yarak boğ\llmuetur. 

T akaim gazinosu açılıyor 

İıtanbul: 31. ( Telefonla ) - Tak • 
ıim gazinosu pazar günU saat 17 de a
çılıyor. 

Gaİelelerde dil araıhnnalar1 
lstanbul başmuharrirlerinin en 

yaşlısı ile en genci aynı gazetede 
yazı yazarlar. 

En genç başmuhartirin e.velki 
gün okuduğum bir makalesinde, bir 
cümle içinde iki kelime buldum: 
"Mösyö Hitler bu sulhun dayana
bileceği şartlardan hiç birini açık
lamamıştı ... " 

"Dayanabileceği ... ", "açıklama
mıştı .. " Ne güzel, ne açık ve ne ye
rinde iki kelime! Halbuki öte ta· 
raftan bir çok "erbabıkalem" habi
re "istinad edebileceği" ve "tasrih 
etmişti" fiillerini ku//anıp duru • 
yor/ar. 

Dayanmak bulunduktan sonra 
"istinad" açıklamak varken "tasrih 
etmek" artık dilde barınamamalı
dır. Dilin zenginliğini kaybetme -
den durulması !fadeleşmesi ve özleş
mesi böyle olacaktır. Ve bu suret
ledir ki Ebülbilmemne zade'lerin 
osmanlıcası Babıili caddesinde im
tiyazsız bir azınlık ekalliyet balin
de kalır. 

'l~N 1~11 IL7'R : 
3 
§ Salzburg'dan gelen bir telgrafın 

türkçe tercümesinden bir cümle: 
"Bulgar nazırları bilahare alman 

hariciye nazırının sayfiyelik köşkü
ne gitmiıler.'' 

Sayfiyelik köşk! Ne buyurursu
nuz? "lik" eki kullanılacaksa sayfi
yeye ne lüzum vardı? Yazlık nemi
ze yetmezdi? 

§ 24 punto ile iki sütun üzerine 
dizilmiş~up uzun bir başlık: "Dil
sizler kongresinde işaretlerle irad 
edilen şiddetli nutuklardan sonra 
dilsizler arasındaki ikilik izale ve 
yeni ı"dare heyeti seçildi." 

Arapça "izale" kelimesinin dili
mizden izalesini istiyecek değilim. 
Bu izale kelimesinin yardımcı fii
lini aradım. aradım; bulamadım da 
ondan bu satırları yazıyorum. 

§ Bir İngiliz tebliğinin tercüme
sinden bir cümle: "Dün geceki düş
man hava faaliyeti Pays de Galles 

ve cenubu §arki mıntakalsrına mün
hasır kaİmıştır.'' 

Pays de Gailesi lngilizlerin Wa
le~ dedikleri, bizim de Gal dediğ!
mız yer ... Pays de Galles Fransız 

terkibini tercih etmekteki hikmeti 
anlıyamadığımı söylersem inanır 
mısınz? ... 
Lakırdının. pele•engi : 

Umumi harpte Selimiye kışlasın
da bir alman yüzba.ıımız vardı. Bi
ze her gün bir iki ders veren ve 
türkçe bilmiyen bu adamın bildiği 
ve sinirlendiği bir kelime vardı: şey 
kelimesi. Tercüman vasıtasiyle o· 
nun sorduğu sua//ere türkçe cevap 
veren arkadaşlar arada bir söyliye
cekleri kelimeyi bulamayıp "şey, 

şey ... " derneğe başlayınca yüzbaşı 
Lange'nin zaten kırmızı olan çehre
si bir kat daha kızarır ve almanca 

bir öfkenin bir kaç hecelik bir ifa
desi duyulurdu. 

Rahmetli Lange bizde "lakırdı
nın pelesengi" diye bir şey olduğu
nu bilemezdi. Fakat ben şimdi şu.. 
rada burada türlü türlü konuşmala
ra karışan türlü türlü lakırdı pele
senklerine bakıyorum da eski bölük 
kumandanıma hak veriyorum. 

"Tabii" kelimesi bu pelesenklerin 
başında geliyor. Mesel§ vapurda is
ter istemez kulak verdiğiniz bir kız 
arkadaşiy/e konuşuyor: 

- Tabii denize gidiyoruz. (Ne
den tabii?) Sen de tabii oraya geli
yorsundur (niçin?) Tabii havalar sı
cak olduğu için (Eh ... belki bu ta
biidir) vapurlar kalabalık tabii. (Bu 
hadisenin tabiilik neresinde?) 

Hulasa (aman, bu kelimeyi yeni 
spikerimiz gibi "hulasağ" okumayı
nız!) bir tabiidir, gidiyor 

Öte tarafta iki genç sporcu ko
nuşuyor: 

- Sizirı takım geçen maçta hiç 
de iyi bir oyun çıkaramadı. 

- Rica ederim ... 
- Antrenmanınzz fena ... 

R . d . ·pi" - ıca e erım... rıes1 
- Yahut da sürsrıtte J1 
- Rica ederim... bjt ııs; 
Bu "rica ederim" ~e §fl°'!p 

lesenktir ki her tiir/ı.ı ;j... iı 
Lakırdının pe/eserıdıl'fıP 1 

Fakat bu gidişle Jskıt Jt/erıP 
pelesenk değil pc/eserı 
lakırdı arıyacağız. .... 
Küfür küfür ! tl 

,eıı . 
Esen rüzgar vspıırı.tflbjtİ~;. 

de sesler çıkarıyor ~·~stsd· o! 
lüzumlu, /üzum~u~ _0111ı~ıl1~1ı 
hitap eden iki kışı ~ f· fi . 

- Rüzgar iyi csı~0stıı'f: P 
• - l d .,~ 

bır şey ~oracagın • J<il 
püfür mü doğrudıır, 
mü? 

- Püfür püfür. . if11· 
- Fakat, ben ter/IJ' ıor! 
- Öyleyse kiifilr ~ 



ıs!~~)/ 
tp ''mesulleri,, 

ı.ı~ 1914 harbinde mağllıp 
O ~rı, imza ettiği Versay 
ı 11, h b. ı· .. tat/ .. er ı? mesu ıyetını 

hu) ctmı§tİ. Fakat Ver· 
.'desine rağmen, tarih 
lfıd • 
ı91 erı Almanyıı'yı mesul 

Bir İngiliz gazetesine 

göre bugüne kadar 

ALMANYA 

bLUS 

rHARPTEBLIGLERil ı 
: .................................................... 1 

İngiliz tayyarelerinin 

Almanya ve Hollanda 

üzerine taarruzları 

Japonya'daki son 

casusluk hôdisesi 

TAVİZLER 
KOPARMAK 
için mi çıkarıldı? 

Londra. 31 a.a. _ Hava n~zaretinden Londra, 31 a.ı. - İngıliz matbuatı, Ja-

ROMANYA 
Ekalliyetler meselesinin 

MÜBADELE 
Voliyle hallini düşünüyor 

B. Manoilesku yapılan son t 4 harbinin mesuliyet 
u'rışıktır. Avnıpa'nın bü. 

11ıteri arasındnki münase • 
~ eıı eve]ki seneler zarfın
~~ Çıf..•ra girmi§ti. Ve bu 

2900 tayyare 

KAYBETTİ teblig edilmiştir: ponya'daki ingiliz tebaasından bazı kimse-

Pazartcsi guniı bombardıman tnyyarelc- !erin tevkifi h:ıkkınrfo Lord Halifakıı tara- go'"ru"şmelere daı'r 1'zahaf Yefdl' 
· · Al-~hya u 1 d 'd · b" fından dun lordlar kamarasında yapılan lı:ı-Londra, 31 a.a. - Ne'lnl Chronicle ca- rımız uwu.o ve uo an a a gcnış ır 

, '~ devletleri er geç 
klıycceği muhakkaktı. 

01
tn aaat nihayet gelip 

eıJ ıı, muhtelif memleket· 
~n Politikacılar iradclc

:r llısanlar değillerdi. Şu· 
tf~~la gibi, kendilerine 
d crı tarafından çizilen 
. e yürüyerek, her biri 

~· lıa.rbe sürükledi. 1914 
ı tjy'Uliyetini §U ve bu mcm-

zetesi yazıyor: bölge iızerine gündü:ı: baskınları yapmış • sa beyanatı tasvip etmektedir. 
Almanya'nın barbın bidayetindenbcri Ö· lardır. Flessmgne yakininde büyiık bir iaşe T imes diyor ki: 

lü ve yaralı olaro.k en az beş bin tayyareci vapuru ha~ra ugratılmı11 ve Enıdcn ve lnsiliz tebaasının en mC$ri'.i faaliyetle-
kaybettigi tahmin edılmektedir. Bu adede Hamburg'da ve Terschelling açıklarında r.ne karşı yapılmakta olan ithamlar o ka -
ml.ktarı resmen 650 olarak bı" ldı"rı'len Po- mavnalar ve diger nakliye vapurlarına İsa· İ 

b ti k d d"l · t' dar geniştir ki, Japon ordusunun ngiltere-lonya harbındaki kayıpla Petain hükumeti e er ay e 1 mış ır. 
tarafından Almanya'ya inde edilmio olan Ruhr'da bi.r petrol tasfiychan_esi bom • den yeni tavizler koparmak maksadiyle 
400 · ·1 dah"I d - 'ld' bardıman edılmış ve Almanya ıle Holan- ş:ıntaj yapmaga karar verdıgi talırp,in edile-

G 
esıtr ~1

1,.
0t d"ı ~gı ır. 1 <la'da miıteaddıt hava meydanlarına hucum 

aze e ı .. ve e ıyor. 1 edilmiştir Bo b d t 1 . . bilir. Japon dış siyasetinin Japonya'yı Pa • 
Muharebe tayyareleri ancak bir veya iki d b' . d m ~r _ıman ayyare erımız • sifik denizinin dıger devletleriyle bozu~ • 

ki i naklcdebildikleri halde bombardıman eGn ecıerı ormnmemıştır. 
tayyarelerinde bazi.n dört veya beş kişi g<? e şartlarının .r~a olmasına turmaya çalıştığı aşikar bulunan aakeri bir 
bulwıabilmektedır. Almanya'nın askeri ha· ra&!lı.eıı. h~~ çok ta:ı;yarel~rımız duşmıın il· zümrcnın ekseriya arzusuna terkedılmesi 
rekat esnasında kaybettigi alman tayyare· r:ızısınc nufuz. ctmışlerdır . . Bununla. be.ra- hala da hayret uyandırıcı bir ıeydir. 
Jerinın adedi 2.900 tahmin olunuyor. Yal· ber . tayyaı-clennıızdeı;ı 2~ u ~endıleı ıne T 
nız bizim sahillerimiz civarında Almanya ~~hs~:meadılen ~ede~lerı C?rem~mış ve bom· CV/1.if edilenlerden biri serbeat 
29 temmuza kadar 323 tayyar kaybetıni"· dan donmuşlenlır Dıger tavyare· bırakıldı 

e ' v ler Almımya'n b t ' r d R h 'd 
t ir. Bu tayyarelerde ölen \•eyn esir edilen H • '"· a 1 

• şı!lla ın e u r a Kobe, 31 a.a. - Hafta tati1i esnasında 
milrettebat adedi 800 den fazladır. ve · olaı~rlıı dakı hedeflen bomlıarüımırn J·nponlar tarafından tevkif edılen 13 ingi-

BUkrcş, 31 a.a. - Rııdor ajaruıı bildiri
yor: 

B. Glgurtu'nun riyasetinde toplanan na
zırlar heyeti, başvekilin ve hP..rlclye nazı
rının seyahatleri ve Berchtesgaden'de Füh
rer ve Von Rlbbenlrop ile ve Roma'da Du
çe ve Kont Clnno ile slyMI mııhiyettekl 
görtışmeleri hakkında verdikleri murassaı 
17:ahau dlnleml~tir. Romanya mümessilleri, 
bu izahatta, görüşmelerin neticelerini \'C 

memleketin nefıne olarak cereyan tarzını 
tebarüz ettirmişlerdir. 
Nazırlar heyeti, blllhare memleketin 

yeni siyasi veçhe.sinin fili tııhakkuku için 
en isabctlı yol h:ıkkında mUzakerelerde bu· 
lunmuştur. 

Hariciye nazırının gazetecilere 
beyanatı 

-3-

Moyale mıntakasında 

İT AL YANLAR 
TAHŞ.DAT 

YAPIYORLAR 

ltt~~ kötü bir sistemde 
ttj tır. Bununla beraber, 

lllutlaka bir memlckc
lt lazımgelirse, 1914 
etmekte fÜphcsiz, Al

Al l ... ctmışlerdır. Bu lıede!ler arasında petrol 
man ar yarım saatte J I tayyare tasfiyehancleri, ticaret vapurları, doklar. !iz tcbliasında,n b!ri .s~rbest .bıra.k~lmııt!r: Romanya hariciye nazın B . .Manoilcacu, 

kaybettiler hava meydanları ve ııosclcrlc demiryolları Bu zat ~obe de ıng!lız ceı_nıye~ını!' .reısı 1 matbuata: qağıdaki beyanatta bulunm111-
Londra 31 a a - Du"n Dotıvr ih:erİ.IM' vardır . . Bu harekat esnasında hiç bir zayiat Holder'dır ve aleyhınde hu; bır ıttıham tur· 

Londra, 31 a.a. - Reuter: Reuter a
jansının askeri muhcfbirinin yazdığı
na göre, Habeş - Kenya hududunda 
Moyala mıntakasında büyük İtal
yan kuvetlerinin toplandlğı resmen 
bildirilmektedir. Bununla beraber, 
Moyalayı üs ittihaz ederek iıtalyanla
rın Kenya'yı istila etmek r7i,.vetinde 
olmaları muhtemel değildir. İtnlyan -
ların, cenubi Afrika'dan gelen v-.e Mo
yale zaptediJdiği zamanki va~yeti 

şimdiden değiştirmiş bulunan miNıim 
kuvetlerin gelmesinden endi e etmiı 
olmaları daha muhtemeldir. O zamau 
İngiliz kuvetleri bütün Habeş • Soma ... 
lie hududu boyuna tevzi edilmişlerdi. 
Hatta Nairobi'de bile miihim bir or
du yoktu. 

Şimdi vaziyet tamamiyle değig· 
miştir. Cenubi Afrika kıtaatı daha bü
yük bir ordunun piştarlarıdır ve şarkt 
Afrika· harbinin ihtiya~larını karşıla
mak üzere sureti mahsusada yetiştril
mişlerdir. Hafif ve ağır teçhizatları 
da bu ihtiyaçlara göre tanzim edil -
mi§tir. Sıhatleri ise o kadar i) idir kl 
hatta yağmurlar :mevsiminde bile bir 
sıcak mıntaka. harbine dayanabilirler. 

t" 
• · · • vermedık. mevcut dc~ildir. • .. ~ Bqvekll ve ben, gerek Almanya'da 

yapılan bask!n~ dn_ir olan alman te~lig! Sahillerimı7. civarında pazartesi günü ya. Japonya nın tavır ve hare.ketı, al- gerek İtalya'da, yıılnız zahiri çok iyi ve 1Yade Çarlık Rusyası· 
~ ttj barizdir. Bununla 

t~anın galip devletle· 

~kın~a salahıyetlı Londra mahfıllerı pılan muharebelere dair olarak gelen tam ma f aa/iuetiylc alôlzalı samimi bir hüsnlıkabul görmekle kıılma-
ııoyle dıyorlar: . raporlar ce-nan 21 düşman tayyaresinin n " · dık, fakat aynı zamanda memleketimiz 

1
1 Almıınya'ya yüklet. 

~1~!1ya'nın !mvn hllrckatı ~a~kındakı 
1 

tahrip ed:!d"tini ve avcı pilotlarımızdan görüliiyor ıçln, memleketimizin bugünkü vnziyetl için 
mlibalagnlı neşrıyatının yalnız sıvı! halkın k·sinden haber alınıı:nadıgını gostermek· l.ondrn, 3l a.a. _ Reuter'in diplomatik \'e bu güç zamanlarda milletimizin haleti 

erd· 
"' ı. 

degil aynı zamanda n.lmnn pılotlırının da •edir. muharririrıne nnarnn laponya'daki alman ruhıyest için tam bır anlayıı zihniyeti ile 
m~de_viy~tı?k y~k~eltme~ b'?'laksndiyle Y

1
n· Aiman tayyarelerinin hiicumları faaliyeti hakkında Loııdra'dıı ifı:a edilen karşılll§tık . . 

lına.nya, başka bir ted-
t harbinin mesuliyetini 
~ ~olayısiylc lngiltcre'ye 

pı ıgı gıttı ce a a acı ır surette an a- L d 3 ; , . . . bzı m:ılümat Japonya'nın son zamanlarda .Mıhver eıyMeUnin iki en yüksek zl
şılmaktııdır. 80. tayy:ı.reden 17 sin~n yarım 1 r"on :a· ' a.a . - Emnıyet neznretı bıl- alclığı tavır ve hnreketi oldukca aydrnlat- mamdarı n••zdlnde, RollUUly&'nın aldığı ye. 
saat zarfında zıyaı dıınku semcrcsız: Douvr 0

13'.'.or · . . t . mak•adır ni ıstı kamet bahsınde memnuniyetlerini 
b k . . .k d 1 • uı;man tayyarelerı dun gece ngıltere'- • . · . . . • . u ah d .1 d'k FIDı • D 111 as ınına ıştıra e en a mnn pılotln- .ıin ıiol!u • cenulıu ile lı'\tı • cenulıu ve Antıkomıntern pakt ~kdcdıldıg~ sıralar- ı ;:1 ş t c e ey be tı. · afi ~r ve

11 
~ç:ı:ı m~1 \ lıyor. Fakat Almarlya, 

~esinde kendi hakkın
ılen şekilde yapmayı 

liıı. a~~ kukla gibi kullan-

rının sinirlerini her halde sarsmıştır. Bu- cenubi Gaile üzerine bir kaç bomba atmış· . d~ .Gestapoya .men~up bır _alman Japon d.a-
8 

aya ı~ızıg t u 11~ 8 l~k s:ı el 1 z d r 
tlın bu baskın esnasındıı ise yalnız bir tek !ardır. Hasar cüzidir. Ölıı ve yaralı yok- ı hı!tY.e nezaretıncle . ~ı~ vnz.ıCeye tayın eclıl- ı:impa ! 

1
g: c7:kc ak ka nr t~i:;:uşçar ~~ 

inı:iliz tayyaresi düşmüştür. tur. mıştır. Japon clahılı ışlerı uzerinde bu a- zım ıç n u 8 a ço ıyme r. un 
Douvres üzerine yapılan haı..ıa B. • •1. d . . . b" d'.lmm nüfuzu cok mühim olmuş ve japon bu ala.ka, bttl"t\da A'nupanın ıarkında vü-

ır ıngı ız evrrye gcmısı ır matbuatı Ü7.erinde kuvetlı bir tazyik yap- cuda geUrılmekte olan siyaset çerçevesi 

Bir taarruz 

Daha uzakta, şimali garbide, Habeş. 
Sudan hududunda da ingiliz kıtaatı 
hareketsiz kalmamışlardır. ~ hukümeti vasıtaaiyle taarruzu alman tayyaresi dü"ürd" mıştır. lc;lndP., Romanyaya sulh içinde ve refahlı 

Londra, 31 a.a, Reuter: Douvres li- ~ ll Bu adam aynı zam:.ında diller memleket· bir hayat teminine matuf bütün müstakbel 
<>r, Petain hükümeti, 
~~eaeleleri halletmİ§ de 

ı''a.rı>. meauliycti bahsi 
l~dı bu mesele ile me§· 

manı uzerine dwı yapılan hava hücumu Londrıı, 31 a.a. - Bahriye nezaretinden lerin kultiır filmlerini menederek IiJmlerle hareketlerin menbaını t<fkll (lylemektedlr. 
hakkında elde edılen daha sarılı ma!Uınata teblig edilmiştir: yapılan alman propagandasını da te$çi et- " Mukadderatımız hakhıncla 

Temmuz başında 3000 kişilik yerli
lerden mürekkep bir İtalyan kolu, baır 
larında ingiliz zabitleri bulunan Su
danese Kings African RifJes ufak bir 
sudanlı kıtaya tc.arruz etmişlerdir. 1-
talyanların büyük muvaffakiyet elde 
ettiklerine dair olan iddiaya rağmen 
hadisede hakikatte sudanlı silahen
dazlar beş kişi telefat vermişler ve i

taly~nlar ise 500 kişi, zırhlı otomobil
ler, develer, kaybetmişlerdir. Muhare
be Erythree'de Kassala civarında ce
reyan etmiştir. Bu muharebeyi mütea
kip yağmurlar yüzünden hareket o 
zamandanberi durmuştur. 

nazaran hava hiıcumlannı karıı mUdafan Simdi gelen malümata göre, Guillcmot miştir. Bu hal japon halkını ve sinemacılık k k h 1 

~t 3~ harbinin mesulleri· 
~ın'in almıvı telkini 

~et ettiğine şüphe yok
~t da açıktır: Almanya 

denbcri omuzlnnnda 

teşkıHitı parlak bir muvaffakiyet kaydet • dındaki devriye gemimi:ze dün alman tay- sanayimi hayrete. düşürmüştür. arar Verme te ürüz . ,, 
miştir,. Düşman yalnız limanda demirli kü- yareleri tarafından yapılan pike hiıcunı es· .laponya'da oturan almanlarrn faaliyeti- Bilhassa §lirasını tebarliz ettirmek iste· 
çiık bır gemiye tam isabet yapnbilmıı;tir. nasında mezkur gemi bir almıuı bomb rdı- ni kontrol eden bir na7.İ teşkilatı vardı,ı-. rlm ki bir menfaat tahtında ıeaa edilen 
Gemi batmıştır. Gemide bulunan bır kişi man tayyaresi dü$urmüştür. Ge.mldc hiç bri Japon rr.akamatı bu vaziyete müsmoha et- mana.sız ve bu d"rece çok huraiclere rat
hafifçe zedelenmiştir. Sarahaten bildiri! • h"sar olmadıgı gibi insanca da hiç bir za. ınektedir. Japonya'<la bulunmalarına hiç men, mukadderatmuz hakkında karar ver-

lnesuliyetini Fransa • 
.'lrtıak istiyor. Halbuki 

1~ 1?csuliyeti, 1914 har
ıld~lı kadar müphem ve 
'~r. V c neticesi ne olur
~ıı. lrıya tarih karımnda 
\' l'rnaktan mcsul olar k 
e
1
raay muahedesi 1914 

11 • IO '!,et bahsi hakkında 
li ıu olmadığı gibi, Pe· 
lı tarafından yapılacak 
il neticesi de tarihin 
~esuliyeti hakkındaki 
L değildir. 
~raber, bu mC3uliyet 
'ıı~ lesinin daha dikkate 
.. laaı, fransız hüküme

~lrtıan nüfuz ve tesiri 
() e olmasını "iapat et

. ita.dar ki müstakil bir 

~ 11den bahsetmek abes 
ı, .'Itır. Fransa'nın ordu
tıldaı-e etmek vazifesİy· 
~'lllar, bir takım ha· 

~~ Almanya'nın mer· 
\r l§lardır. 
r'l'Rand'a ve taraftar-

~r 1 
lerkctmek için Al

~~~kım vaitlerde bu
\rı 1ıdir. Fnka.t aradan 
'ı,''laJııc. zaman göster· 

~'ılar büyük hayal 
~lrııya namzettirler. 

al\ tl~ayı ele geçiririm 
~~ı· Rl.tn zarfında Fran· 

, 'l'ernetle hareket et-

~ :tır.a. gittikçe daha 
'> 0lıtıka takip etmek
~: hlahmil edilecek o
~ akkında henüz hiç 

~- Cıttittir. Hitlcr, son 
\lııı Fransa kelimesini 

lı b?11tlır. Fransa, elle· 
~ ır Vaziyette Alman-

'd\, triJecek hükmü bek

~ Osmanlı imparator· 
tı\i !erinde Ferit pafa· 
tli~ l?aliplere hoş gö
Q ~n geleni yapmak· 
ı~ anın galip devlet· 

lt).~rı bu hoı görünme 
~)l Uleessir olmadıkla
ç t'~a kendi bildiğini 

~ ~I' l.tn eve], alman tel-
1\ı ~on eyaletlerinde 
li, b l\reketi hakkında 'ç

11
ltl.t, biraz da, Ferit 

t,1• illa.sına mukabele 
\ .1P devletlerin İzmi
t 1)

11
hl ettirmelerine 

\titıanıanın galip dcv
,~,ll Pataya, harp me· 

'd, 11".rnamıılar mı idi? 
\.~llh bugünkü Petain 
'it!' ~.t Ferit paşa hü

ır benzerlik var-

\• A.. Ş. ESMER 

diğine ı;ore bu semiden baska hasar azdır. ·.oiat yoktur. ?ir hususi sebep olmıyan alman seyah ve mek hüriyetimiz tam olarak kalmaktadır. 
Alman tayyarelerinden bir avcı tayyaresi t$ adamlarının adedi son zamanlarda art- Kuruluş halindeki Avrupa cenubu ı:ırktsı 
memleket dahilınde bir knç kilometıe iç- İtalyan resmi teblig'"'i mıştır. yeni elsteminde siyast lstlklfllimlz \'e e-
lerde bulwıan bir tarlaya inmiııtir. Sağlam Japon harbiye naxırı izahat konomlk Lslikla.Jimlz mutlak bulunacaktır. 
olarak tayyareden cıkan pilot ellerini yu- ltalya'da bir mahal, 31 a.a. _ İtalyan verdı• Mihver devletlerinin şarkt Avr\lpa mil· 
kan kaldırarak tayyare konarken orada ,.. Jetlerinin lsliklfıli hakkındaki hu hUrnıet-
bulunan auavatan muhafız eCradına teslim urduları umumi kaarrgfıhının 52 numaralı Tokyo, 31 a a. - Reuter: Harbiye na- ler\nl ınU3oot bir misalle ı::öetcrebllmek 
olmuştur. tebliği: Şarki Afrika' da hava kuvetlerimiz zırı general Tojo dünkü kabine toplantısın. için şııra.cıını ııoylemek kAf'ldlr ki, gerek 

Alman hücumları yeniden Adcn limanını bombardıman ede- da Reuter'in Tokyo muhabiri Cox'un Ölü- Berchtesg'Ulcn·de gerek Roma da Rnınan· 
mü .ve 'Japonyıı'daki muhayyel casus eebe- ya'nın, blitlin ekonomik sııhalerınıia bizzat 

Londra; 31. a.a. - :Hava işleri ve rek iki ıemıye ve büyük bir benzin deposu- kesı" hak.kında izahat vermiştir. kendi sermayesi, kendi teknislyenlerl ve 
r.ıilli emniyet nezarıetlcri geçen gece ne tam i~abetler kaydeylemiıtir. BıitUn tay. Domei ajansı, kabine toplantısından SOfl· kendi işçileriyle kendi kendine organize 
düşman tayyarelerinin İngiltere'nin yarelerimiz salımcn iıılerine dönmü~lerdir. ra Tojo'nun hariciye ve bahriye nazırla- olması bahsinde milmklin oldu~ kadar s.:ı

J\ssab üssü üzerine düşmanın yapmış ol • riyle bir!i;cte "askıda bulunan diplomatik rih bir görllş ileri sUrUlmUştUr. Bu ise. 
ccnubuşarkisi ile cenubugarbisi ve meseleler" hakkında cörüıtüklerini bildir- mllll yapıcı kuvetleriml:tln dalma dahıı 
Gal memleketinin cenubu üzerine duğu akın teşebbü~ü esnasında Bletıheim mektcdir. • . mUkemmeı inldşafımn oartını te§kll eyJe-

tlpinde bir dü~mıın bombardımıın tayyare- Müteakiben hariciye nazırı başvekil Ko- moktedir. 
bombalar otmış olduklarını bildirmek ıh -d f noye•y· · t d k "İ · · s ava mu a aa topları tarafından düşürül- 1 zıyare e ere ngılız casusluğu" Romanya'nın milnJer devletleri 
tcdirlcr. Hıuıa-rat, ehcnıiyctaizdir. Te • mU.tlfr. mC!!e)~sl hakkında yapılmıısı muhtemel dip. 
lefat vukuuna dair haber yoktur. lomntık teşebbüsü müzakere eylemiıUr. ile yapacağı İ§f?ir/iği 
Fransız pilotlarının akınları ı·ngı"lı"z tayyarelerı"nı·n iki kifi daha tahliye edildi Bizim tahakküm altına gtrdtğlmlz ve e-konomik sahada bel'edildiğimlz hakkındald 
Londra; 31. a.a. - General de Gaul- Kobe, 31 aL - Roytcr: hlk.O.yelerin aksine olarak mihver devlet-' 

le'ün umumi karargahından verilen Af · k 'd k" ki Japon polisi tarafından tevkif edilen in- lerinln. en lyl alıcımız ve satıcımız olmak-
bir tebliğde şöyle denilmektedir : rf a a f ya ptf a rf gillz tebaasından Macnangton ve Prlce tah- tan başka hiç bir niyetleri yoktur. Az tec-

llye edllml§lerdlr. rtibeli bulunduğumuz bazı sahalar için çok 
•· Tayyarelerimiz, pazartesi gecesi 

ir.giliz tayyareleri tarafından Alman
ya'nın batı-şimali üzerine yapılan bas
kınlara iştirak etmişlerdir. Karadan 
yapılan şiddetli müdafaaya rağmen, 

hedefler muvaffakiyetle bompardıman 
ve mühim neticeler müşahede edilmi~
tir. Bütün tayyarecilerimiz sağ ve sa
lim dönmüşlerdir. 

Süveyı kanah yoliyle 
münakale artıyor 

Londra, 31 a .a. - Daily Telegraph ıa • 
zctesi yazıyor: 

"İtalya harbe girdikten sonra hemen he
men tamamen inkıtaa uğramış olan Siiveyş 
kanalı münakalatı iimdi ehemiyetli sııret

<te artmaktadır. Mısır'ın başlıca limanı ha
line gelen Süvey:ı, buyük faaliyete sahne
dir. Süveyş'te yerin arturılmasına rngmen 
bir çok vapurlar tahliye için İskenderiye ve 
Portsaid'e gönderilmektedir. Kanaldaki in
ı;lliz mahfilleri, Mısır'ın artık iaııesinin ke· 
ııilemiyeceğini, zira İngiliz filosunun du&· 
man harp gemilerini Musava ve Asab'a 
dogru sürmüş oldugunu bildirmektedirler. 
İngiliz deniz kuvetlerinin Şap ve Hind de
nizlerinde müstemir ve hakim bir surette 
vaki kontrolu sebebi ile diıııman İngiliz ka
filelerini izaca cesaret edememektedir. 

Fransızlarla olan vaziyet memnuniyeti 
muciptir ve alakadar Iransızlar İngiliz ve 
Mısır makamlariyle tam bir surette teeriki 
mesai etmektedirler. 

Kanaldan geçen yunan ve yugoslav va • 
purlarının adedi gittikçe artmaktadır. Şap 
denizi ve Hind denizi limanlariyle olan yu
nıuı ticareti ehemiyetlidir. Şap denizi li • 
mantarına petrol nakliyatı ingıliz sarnıç 

vapurları ile yapılmaktadır." 

Capuzzo'da 
İtalyanlar büyük 
zayiat verdiler 

hava harekôtt 
Kahire, 31 a.a. - Resmi tebliğ: İngiliz 

havıı kuvetleri Tabruk ve Derne üzerinde 
keşif uı;u~h.rı yapmışlanhr. Çok kıymetli 
ma!Umat elde edilmiştir. Derne'de İngiliz 
tayyareleri tarafından tayyare ~eydanı ü
zerine evelce yapılmılJ olan akınlar esna • 
sında hasara uğratılmı:ı olan 11 İtalyan tay. 
yaresi, pilotlarımız tarafından görülmüştür. 

İngiliz bombardıman tayyareJeri Massa
ua'da mühimmat depclariyle sair askeri he
defleri bombardıman etmişlerdir. Müdafaa 
toplarının şiddetli ateşlerine ve hava mu
halefetine rağmen, tayyarelerimiz vazife
lerini muvaffakiyetle ifa ettikten sonra sa
limen av.det etmişlerdir. 

Diıeınan umumi karargAhı binalarının ve 
benzin depolarının üzerine tam isabetler 
kaydedilmi$tir. Dü~an muharebe tayya • 
releri, tayyarelerimize karııı hücumda bu
lunmuşlar ise de hepsi salimen avdet etmiş
tir. 

Pazartesi günil Blenheim tipindeki in • 
giliz bombardıman tayyareleri Assa.b'da 
İtalyan bahriye kıılalan ve Macaca'da han
gar üzerine hücumlar yapmıştır. Hasara
tın viısati henüz malüm degildir. Bir tay
yaremiz avdet etmemiştir. 

Bir düşman bombardımıın tayyaresi te
şekkülü aynı gün Aden'i bombardıman e-t
mi$ ise de hasar hafiftir. Biraaç yerli aha
li olm!iş 15 kişi de yaralanmıştır. 

Dün Malta'ya yaklaşmakta olan düşman 
tayyareleri görülmü~ ise de adanm üze • 
rinde uçmadan geri dönmüşlerdir. 

Akdenizde iki İtalyan 
tayyaresi düşürüldü 

Londra, 31 a.a. - Bahriye nezareti teb-
11~: 

İnglJlz donanmasına ınenııup, Gladlator 
tipinde iki tayyare, Akdenlzde 1>3zartel!i 
oğlcden sonra "Sovlda 79., Uplnde Uç ltal
yan tayyaresinin yolunu kesmlelerdlr. İtal
yan tayyarelerinden biri yanarak dll§m~
tllr. Bir diğeri ciddi ha.sara uğramı§tır bu 
tayyarenin Ussllne dönmUe olması muhte
mel değildir. 

"Gladlı::ıtor,, lerimlzden biri inmek mec
buriyetinde kalmışsa da Pilota bir "ey ol-
mamıet.ır. t 

İngiliz tayyarelerinin 

lngiliz profeslosu Romen 
tabii ve hakimane olmasına rağmen, mlh· 
ver devletlerinden mllhendisler ve diğer 
mUteha..'lllıslar getlm1ek isteBek dahi, bun
ları ancak çok bUyUk güçlUklerle ve tıuna-

hariciyesine tevdi edildi 
• rniyle istisnai bir tarzda alablleceğlıı:. Fil· 

hnkıka, mütehassıslar vermek, hugiln ha
yatın bu derece kudretle kendisini göster
diği bu memleketler için hakiki bir feda· 
kA.rlık teşkil etmektedir. Bükreş, 31 a.a. - Romen kabinesi dün 

öğleden sonra uzun bir toplantı yapmış
tır. 

. ~o.manya'daki İngiliz kumpan.yalariyle 
ıtıgılız tebaası aleyhinde alınan tedbirlere 
karliı Britanra .h~kumeti tarafından yapı
lan protcşto ıngılız maslahatgüzarı tarafın. 
<lan hariciyeye tevdi edilmiştir. Çünkü in
giliz elçisi siddctli bir grip sebebiyle ya. 
taktan çıkamamaktadır. 

si yapan sahil kumandanlığı emrindeki tay. 
yarelerimiz Norveç topçu mevzilerine ve 
Stavanger, şimalinde Haegesund açıkların
da. iaee gemilerine hücum etmişlerdir. Em
den deniz üssü de bombardıman edilmiı • 
tir. 
Tayyarelerımiz<len biri üssüne dönme _ 

miştir. Fena hava yiızünden geçe harekatı 
mahdut olmuştur. Fakat Ruhr'da Hımburg 
ve Dusseldorf civarında Monhelm petrol 
tasfiyehaneleri, Duis1>ıvg. Anverı Contrai 
Eritia garları ve tayyare meydanlarma hU
cumlar yapılmıştır. 

Bu harekat esnasında hiç bir tayyare za
yi etmedik. Temmuz ayı içinde, inıiliz ha
va kuvetleri ve ta.yyare dafi batarıalan ta
rafından en aşağı 240 alman tayyaresi dü
eiÜn.ilmüştür. Bu da düşmana, ölü ve C6ir o
larak 600 zabit ve nefere mal olmuş de -
melctir. Bunlardan başka hava ve yerde 
harp harici kılman daha bir çok düıman 
tayyaresi bulunduğu melhuzdur. Yukarda 
verilen rakam yalnız tahrip edildiği teyit 
edilen tayyarelere aittir. 

Moyale civarıır:Ja 
bir çarpışma oldu 

Nıılrobi, 31 a.a. - 31 temmuz ak§amı 
lnglliz tebliği: 

Moyalenln 50 kilometre kadar cenubun
da Dobelde mühim dü§Jllan kuvetlerine te
sadUt edilmiştir. Şiddetli bir mllsadeıııeyi 
müteakip ve dil§mana ağır za~1at verdir
dikten sonra kıtaat.ımız ateşi keıımlotır. 

Ta)·yarelerlmiz bugün bu mıntakalarda 
keıi! uçtı§ları yapmışlardır. 

Alman resmi tebliğ~ 

Diğer taraftan mihver devletlcrlnln en 
esaslı düşüncesi, Balkanlarda sulhun ida • 
mesi.dir ve bu dıişlinccde, halen insaniye
tin başında gelen iki büyük devlet, bizim
le aynı yol ü~erinde bulutmadadır. Biz 
sulh istiyoruz, fakat rumen adaleti üzeri
ne müesses bir sulh istiyoruz. Biz, son za. 
manlarda Romanya tarafından yaoanan ve 
benzerıiz: ve tamamiyle hususi eerjllt neti
cesinde doğan hidiıelere ve vazi:retlere 
müşabih hadise ve vaziyetlerin bundan böy
le katiyen bir kere daha tekerrür etmiye
ceğinin gerek dahilde, gerek hariçte bilin
mesini istiyoruz. Rumenler icabettiği za • 
man ıulhun icapları kar$rsında eğilmesini 

bilirler. Fakat rumenler, bazı hudutlar a • 
tıldığı zaman. başka yol üıerlnde yüriıme
ıini de bilirler. 

Romanya ekalliyet iıini mübade-
• le ile halli dü§Ünüyor 

Avrupa'da ve ezcümle bizim ile macar 
ve bulgar dostlarımız araııında bazı yaban
cı mat.buatın son zamanlarda mussırne bir 
surette mahiyetini ve vüsatini tebdil ede· 
rek meşgul olduğu, U!Jlumi gerginliğin iza
lesi meselesi hakkında Romanya hükümeti, 
mihver devletlerine de bildirmio olduğu 

gibi, kendi teşebbüsü ile iU fikirdedir ki, 
Romanya'nın komıuları ile ıulhperver ve 
dostane bir tarzda birlikte yaşaması için 
iyi niyetlerini bir kere daha costermek za
manı gelmiştir. Bu yolda, Romanya'nın e
kalliyetler lehinde yirmi ıene takip ettiii 
hiç bir zaman misli görülmemiş derecede 
cenİfi siyasetten sonra. hükümet, daha ra • 
dikal usullerle, zam11111mızın metodların -
dan ve zihniyetlerinden mülhem yeni ted -
birlerle, kom!iu milletlerle aynı kandan e
kalliyetler meselesine kati bir hal sureti 
vemıek arzu&undadır. Bu tedbirler arasın
da, her memlekette çok iyi netice vereni, 
ahali mübadelesidir. Her yerde sabit oldu
ğu gibi, ahali mübadelesi, ekalliyetleri ya 
tamamen kaldırmakta veya kısmen azalt • 
makta, dahilde ve hariçte ihtillfları uzak
Iaıtırmakta, memleketin etnik tecanUs!inü 
fazlalaştrmakta ve hudutlar çerçevesinile 

llek' 
~ t 1 f ransız filosu Londra, 31 a.a. - Reuter: Londra'da sa· 
' ecı;t edildi Uihiyettar bir menbadan ögreııildiğine ıö-

yaptıkları taarruzlar 
Berltn, 31 a.a. _ Alman ba§kumandanlı- hemen tam bir milli birlik kurmaktadır. 

tı tebliği: Bu usul, milliyet pren<.ipini zayıflatmak 
Fena hava alman hava ordusunun faali- söyle dursun, bilakis her memlekete tarih 

yetinin tahdit edllmeııini mecbur kılmış- hadiselerinin hiç bir zaman vücude getir • 
tır. Buna rağmen 31 temmuz gecesi tngll-...... ~ re, Capuzzo harekatı esnasında İtalyanla· Londra, 31 a.ı. - Havı Nezareti tebliği: 

b·tlc ~VYork Dally Nevs rın zırhlı otomobil zayiatı İngilizlerin za. .lnsiliz bomlıRrdımın tayyareleri dün bü • 
~,ttııııc~ık Amerika hükü- yiatının beş mislidir. İnsan ve topça za. tiın gün şimali Fransa ile Hollanda üze • 

t (!ltıc:~blcrine "vesayet" yint ise bundan da fazladır. İtalyanlar Ca-rı rinde askeri hedeflere hücum etmi5lerdir. 
trııı es adal:ırma bir puzz:o'yu 30 haziranda zaptetmislerdir. O 

t t ~4ei:e amade bulun • zamandanberi daimi surette oraya mevcut Ostende'da demiryolu garaj hatlarına Cher-
' It1ı •rtinique'deki fran- ıarnizona takviye kıtaatı. su, yiyecek, cep. bourg civarmda, Guergueille tayyare mey
tc li~ln tecrit edilecek- hane kolları göndermek mecburiyetinde danında dağmık: bir halde bulunan tayyare • 

ı ~ .. bııl~re B rn tayyare ~almışla!dır. t~giliz k~şif kolları ~u n_ak· ıere, Bouloıne civannda Saint İngleiertde 
~.~ nan 100 tayyare· lıyatı mutemadıyen tacız etmektedır. Şım 1 . . . . 
'I ı satın alınarak İn· diye kadar İngiliz toplarından birinin zayi İ hangar ve tayyarelere hasar verdırılmıetır. 

•nnediJmcktedir. 1 olduğu hakkında bir haber gelmemiıtir. Keeif uçu~ları ve kafilelere refakat vazife-

terenln şark ve cenup sahillerinde Tilton'- mediği bir etnik safiyet derecesi vererek 
dakl bir tayyare fabrikası üzerinde keşif bu prensipi takviye eylcmektdir. Bu yol, 
hücumları yapmışlar ve Swansca ve sayesinde, bir millet için en kıyme-tli şey 
Plymouth limanları tesisatını bombardı- olan velQt etnik nesiç lruvetlenmektedir. 
mnn etmişlerdir. Aynı gece az miktarda O · • 
Jn""'llz tayyareleri Al bl ti nesıç kı millet hayatmrn bütün yüksek 

6' mıınyıının gar ze- k"ll . . . 
rinde uçmuolardır. Hasar ve zayiat yoktur. §e ı erının esasını teşkıl eylemektedir. 

Almanya üzerinde uçan fki tayyare avcı " Ro J • ti" I 
tayyarelerimiz tarafından dll§llr0lmü3tür. 1 m~nya romen erın ır . ,, 

Öğrenildiğine göre, 29 temmuzda 21 ın- Romanya nm cenup ve garp hudutları 
cillz tayyaresi dil§ürtilmll§tUr. 11ıemdaki bütün rumenleri, hu.dutlar bari • 

Katedilmesi Jazımgelen uzun mesa
feler dolayısiyle dağılmış bulunan in
giliz kuvetleri arasında işbirliği çok 
güçtü. Fakat şimdi cenubi Afrika kı
taatının hücum kabiliyeti esasen fena 
vaziyette bulunan İtalyan ordusunun 
en mühim endigesini teşkil edecektir. 

Suriye'de ekonomik 

vaziyet gü~leıiyor . 
Memlekette ancak dört 

aylık yiyecek kaldı 
Nevyork, 31 a.a. - Tass ajansı bildiri· 

yor: 
Nevyork'tan bildirildiğine göre Suriye 

lktıŞ;lldl mühim bir buhran arifesindedir. 
Me\·cut yiyecek ve diğer emtia mevcudu 
ancak dört aya yetecek kadardır. 

Suriye He Flllstfn arasında tlcart anlao
ma henüz aktedllmemlıtlr. 

Her ne kadar Fransa, Almanya ve İtalya 
ne muvasala tesis edebilmiıse de bu mem
leketlerle hiç bir ticari mübadele yapılma.
maktadır. 

Royter muhabirinin anlattıkları' 
Suriye - Filistin hududu, 81 aa. - Suri

yeden otomobille geçmiş olan Royter ajan
sının bir muhabiri bu memlPkette kanDık
lıklar husule geldiği hakkındaki şayiaları 
kati surette tekzip etmekte, ve Fransa'nın 
tesliminden beri hiç bir hlıdise \'\ıkua •gel
memiş olduğunu beyan eylemektedir. 

Mamafih vaziyetin pek muğlnk olau~nu 
da kabul etmektedir. Bir mıktar Frıınııız 
efrat· ve subayları hududu geçerk lnglllz 
ordusuna iltihak · etmişlerse de, bir çoğu 
yerlerinde kalaro.k normal surette vazifele
rine dcvan1 etmektedir. Y<'.rll efrat ne ci
var araziden alınını§ olan askerler terhis 
edilmiştir. 

Fransadaki sıkı§ık mal! vaziyet memle· 
ketin iktısadlyatına tesir etmekte ve bir 
enflasyon husule gelmesini derpiş ettirmek
tedir. 

Sanstirlln şiddeti ve yabancı ı::azetelerin 
kapatılması vaı•:ıyeU biraz karı§lırmakta 
ise de alınan intiba, frıınsız.Io.rın ekseriyet
le, filen olmıısa dahi, kıı.lben olsun eski 
müttefikleriyle beraber oldukları merkezin 
dedir. 

cinde hiç bir rumen bırakmamak ıraretiylc. 
Romanya devleti çerçevesi dahilıne getir
mek ve Romanya'daki ekallıyetleri imkln 
dairesinde en ge:ıi:ı mikyasta azaltmak h· 
te iki ideal tedbir ki bunların vucude geti
rilmesi içın her gayret şa) anı arzudur ve 
her usul iyidir. 

Diğer taraftan hükümetimizin şu kanaa
tini ele kati surette tasrih etmeliyim ki an
cak kati tedbirlerle bizdeki yahudi unsuru 
mesele!i halledilmedikçe, memleketimiz 
tam bir. rumen tecanusıinu alama! ve ru • 
menler kendilerini arzu ettikleri gibi mem
leketin efendileri olarak hıssetmiyc mu • 
vaffak olamaz. Bu yolda. ciddi ve iyi tet
kik edilmiş tedbirler almıya azmetmİ$ bu
lunuyoruz. Bu tedbirler, hiikümetimizin 
hareketlerinin vasfı mümeyyizi olan aynı 
samimiyet, aynı zihniyet ve aynı azimle 
tatbik edilecektir. 

Bu yolda yunimekle, rumen nasyonaliz
minin eski parolasına tarıhimizin hiç bir 
devrinde olmadığı kadar yıı.klaşıyoruz. Bu 
parola ııudur: Romanya rumenlerin ve yal. 
nız rumenlerindir." 



_.,._ ...... ., o 
\.> ~· 'LI J 

Sümerbonk eski Umum 

N4,üdürü ve arkadaşları . 
MENIMUHAKEME . 

KAR RI ALDILAR 
Sümerbank eski umum müdürü B. 

Nurullah Esat Sümer ve arkadaşları 
hakkında, vazifeyi suyistimal iddiasiy 
le tahkikat açılmıştı. Menimuhakeme 
karariyle neticelenen ilk tahkikat hak
kında Ankara Cümhuriyet Müddeiu
mumisi B. Arif Yazar dün bir muhar
ririmize şu beyanatta bulunmuştur : 

" - Siimerbank umum müdürü ve 
baz1 idare meclisi azaları hakkında ilk 
tahkikat açmış oldu~umuzu biliyorsu
nuz. Hadise şu idi : 

B. Cordell Hull diyor ki: 1 Balkanlardaki 
Amerika Birliği hesaplaşma 
Panameriken konf-eransmda 
bil defa daha tebarüz etti 

(Başı 1. ıncı sayfada) 
ketmemlşler, bilakis bütün dünyaya Ame· 
rikıı.nın vahdet ve teaantidti zihniyetini mu· 
hafazaya ve bu zilıniyeti taltvlyeye azmet
miş olduklarını isbat eylemtıııerdir. 

Amerik11.n hükümetleri, bunu yaparken 
icraata geçilmek zamanı hulul ettiği daki
kada takip edilecek olan yolu açmışlar
dır.,. 

Amerikan milletlerinin statükoyu muha
fıı.znya matuf olan tedbirlerinden bahseden 
B. llull, şu sözleri !lfive etmiştir: 

"- Aınerlkıtn milletlerinden hiç birinin 
Avrupadaki vaziyetten istifade ederek Av· 
rupalılnra alt müstemlekeleri zaptetmeğl 
hatırlrırına bile getirmemiş olduklarını sö~· 
llycbiliriın. Bilakis Amerikan milletlerinin 
hl\kim dlişiincesi, ımlhu ve Amerikanın em
niyetini muhafaza ctıneğe matuftur ... 

(Başı 1. inci sayfada) 

tazyrk ile tutulmak lizımgelen ak· 
sülamellerin uyanmasrna mı sebep 
olacaktır? Henüz hiç bir hüküm ve
rilemez. Herhalde bugünkü manza
ra 1918 galipleri ile mağlUpları ara
srnda, Balkanlarda dahi, yirmi iki 
sene sonra bir hesapla~ma, silahsız, 
döğfö~süz, bir serfüru hesapla~ması 
manzarasını gösteriyor. 

Falih Rıfkı ATAY 

Vaşington'a 

gönderilecek yeni 

Fransız büyük elçisi 

• 
~ DAKTiLO KURSU 

l73. üne .. devresini de % 5( tenzilatla açtı. Bir ayda diplomd ve
rilir. Tahsil aranmaz. Belediye sırası Hanef apartmanı No: 4 
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'l' ü R K İ Y B ııfl' 

Tl: 3714 3034 
(Radyo Difiizyon postııl· 

·ı· .\f) 
TÜRKİYE llactyosn - A:>. "' l 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Filim birden 

14,30 - 19 da 

TAŞ PARÇASI 
Türk filmi (Suavi) 

16,15 de 

ME~UM GEMİ 
Gece 21 de : 

TAŞ PARÇASI ve M!Kt 

JANDARMA 

Çamaşırlrk bez alınacak 

164.8 m . 
31.7 m. 
19.74 m . 

ı Dalga Uzunluğıır« 
182 Kc«.1120 ~« f tor • 

9-1G5 Kcıı./ 20 kıf· 1 ~~ hırı 
15195 Kes / 20 \11 Paı 

40 '"il 
PERŞEMBE: 1.8·19 • • k e 2fl 

sn' or s 
7.30 Program, ve menıleket t r. 
7.35 Müzik: secilmiş opere ~Uhaın 

Jandarma genel komut1111lıt1 Ankara sa.- (Pi). ~ tc . 
tırıalma komisyonundan : 8.00 Ajans haberleri. ·~ıe": 1u tnı 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 26 8 .10 Ev kadınr - yemek 1ı b1•ıı'"' tr llıun 
yirmi altı kuruş olan (325,000) üç yüz yir- 8.20/ 8.30 Miiıik: Bing Gro~ her g 
mi beş bin metre çamaşırlık bez kapalı n . et sS1~ l 
zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 2. 12.30 Program, ve memlek eıı 1' aJipler 
8. 940 cuma günü saat 15 on beştir. İlk te- 12.35 Müzik. Çalanlar: RuÔıcu>,ıı llıiir 
minatı (5475) beş bin dört yüzyetmiş beş det Kozan, Vecihe. ac 
liradır. Evsaf ve şartnamenin (423) dört hat Özdenses. ıc ı•~ ~lefo 
yü;ı: yirmi üç kuruş karşrhğında İstanbulda 1 - Şevki bey • u~Ş~) ı ~kaı 
jandarma muayene ve Ankara'da J. Sa. Al. mm gibi sevdikce sen~ı: (~1 ~'~ak]{ 
Kcmisyonundan alınabilir. İsteklier kanu- 2 Lemi - uş~ak ş:ı~ d~ııl· ~ \> 

nuıı emir ettiği belgelerile ilk teminat vez- tim neler canan elıt15t 131 oıı <Ü 
n~ makbuzu veya banka mektubunu muh • 3 - Udi Mehmet - r

3 ~t 
tevi tekliflerini ihale günü saat lL on dör- le yakdr ki beni). st şııt- ~lllıa:: 
d~ kadar Ankarada J. GN. K. binasındaki 4 - Refik Fersan • ra. 

Kütahya kiremit ve tuğla fabrikası
nın satın alınmasında 'le mübayaadan 
ıonra da sureti idaresi keyfiyetinde, 
kezalik, memlekette iktisadi kalkın -
r.1ayı temin maksadiyle hükümetçe 
tasdik edilen birinci bej senelik sana
yi planında ehcmiyctli bir istihsal şu
besi olarak yer alan suni ipek fabrika
sının mevzuubahis planda derpiş etli -
len esaslara muhalif olarak Gemlik'te 
tesisini emirvaki haline koymak sure
tiyle memuriyet vazifesini suyistimal 
eylemekten ve yine, memuriyet vazi
fesinde ihmal ve terahi göstermekten 
suçlu sayılan Sümcrbank eski umum 
müdürü Nurullah Eset Sümer ile, eski 
idare meclis reisi Safa Apaydın ve es
ki idare meclisi azasından Haşim San
ver ve halen idare meclisi azası olan 
Şakir Karaaltın haklannda Ankara 
sorgu hakimliğince yapılan ilk tahki
kat neticesinde maznunlara atf ve is -
nat olunan ve suç teşkil eder mahiyet
te görülmiyen fiil ve hareketlerinden 
dolayı ceza muhakemeleri usı'.ilü kanu
nunun 197 inci maıidesine tevfikan 
cümlesinin muhakemelerinin menine 
karar verilmiştir. ,, 

Sefaret ve konsolosluklar 
hakkındaki tedbirler 

Amerikada karga~alık çıkarma.ğa matuf 
olan faaliyetlerden bahseden B. Hull, şöyle 
demirıtir: 

k ·syo ver l · (3729) 13770 dı cihanı ateşin). -" "ası Vaşington, 31 a.a. - B. Summer cmı na me en. 12.50 ,,. "'~ Ajans haberleri. . şeıı..ı ~ 
Welles, Amerika hükümetinin Ver - 13.05 Müzik - okuyan: ;._zıt., f'ır '4ıııırıa. 

"- Sefnret ve konsoloshaneler memur· 
!arının miktarı, bu memurlara terettüp e
den ve'laifin lcabett!ği miktarın fazla.sına 
çıkıı.rılmıştır.,, 

· H · _..ı 11111111111111U1111111111111111111111 L_ • 1111111111111111111111111111111111111 ı • 1 - Rifa.t bey · hıcıı \aı,,11·1 8. sailles belediye reisi Henrı aye'ın ... ... ı 11. e 
- C b ··a . t d - ganlarının ya_resi). ··rkU: ( "'Çtlerı Vaşington Fransız büyük elçisi ola - : e ecı e ıs asyon yanın a : : : 2 _ •.•. _ hıcaz tu 

1 
~ 

3 
rak tayinine muvafakat ettiğini bil- : YENl.DOG ... AN BAH'ESI. : - Umumi heyet toplantısı : rin bahcesine). . tıilı'feıı ,Utte ~ 

Yeni dtinyadıı.kl iktısadt vaziyetten bah· 
scclen B. Hull, Amerikanın ihracat madde· 
!erinin fazla miktarda terakilm etmesinden 
endişe etmektedir. Muhuaımıııtın hilrunın
clıın sonra beynelmilel ticaretin bir tahak
küm \'aı:ııtası olmaktan ziyarle hi.itün mil· 
ldlcrin fnzla mahsullerini ınülekıı.bil mEm
faatlcrine hadim olncal. !JCldlde mübıı.dele 
etmeleri için bir vasıta telakki edecek blr 
Amerikan h!ikilmeti tarafından Avrupa pi
yaııalnrının kontrol edilmesini derpiş et
ın<'mesi icabeder. iktısnılt ıncsııı birliği 
hakkındaki karar, bu ihtimale karşı koy· 
nıağı lstihıl;ıf ediyordu. Derpiş edilmiş o
lan iktısndl faaliyet ııroA"ramı tedafüi bir 
lktıııat sislcmidir. Amerıka cUmhuriyetlerl 
kE'ndilnine )<arşı açık vu samimi bir hattı 
hareket takip edecek olıın ?ütün milkt· 
leı·ıc bu prog-ram mucibince ınl.inııı1ebatte 
bulunmaıta amadedir. Amerikan milletleri 
bu programla kennilcrlne karşı aykırı bir 
hattı hnreket takip edecek olan her mille· 
te karşı mlicehhez bir halde bulunacaktır. 

dirmiştir. Haye, Fransız hükümeti : \ : : : 3 - Kemal Emı.n • ·ıı)· l~o 
tarafından geri- alınan Kont Rene de -= : = Malatya Bez ve İplik F ah- (Nerde 0 ahu nıg~h~u: ( · ~~ Kibar ve temiz halkımızın ye- 4 - ...• - nikriz tur eıı n 
Saint Quentin'i istihlaf etmektedir. : gane oturabileceği bir bahçedir § § rikalan T. A. Ş. den : : di bir duhteri). o~ ~ t ·· = - - : 13.20/ 14.00 Müzik: karışık:~ ~ı l'I) e.: 

Muhtelif yerlerde dün 

de zelzeleler oldu 
(Başı ı. inci sayfada) 

le vakit vakit ve şiddetle devam etmekte -
dir. 

" Amerika için itiraz kabul etme: 
bir zafer ,. 

Nevvork :n a.a. - Havana kon!erımsı
nın nrticc8°i hakkınrll\ Anırrika radyoların· 
da bcvanatta bulunan tefRiratçıların ekse
riRi t~rn.fmdan verilen h\\kiim, bu netice
nin Bil"leşik Amerilta. için itinız kabul et· 
me:r. biı' :r.afcr oldıığu mcl'ke:r.ıntll'dir. 

Runlnr. Amerikanın lcRhımla Hııvana an
lıı..5malarına riayet ettirE'cek kuvcte ı:nallk 
yeg-~ne memlPket oldıı~ınu ve buna bınaen 
varı klirenin miid:ı.fnnsı için Birleşık Ame
~iknnın serbest bırakılacağını bildirmiııler
dir. 

Tashih 
Ankara okullar sahtı alma komisyonuna 

ait muhtelif yiyecek ve yakacak alınacağı· 
na dair olan 28/7/ 940 trihli nüshamızda çı
kan ilanda bazı yanlışlıklar olmuştur, doğ. 
rusu aşağ1da gösterilmiştir: 

1 - 333.000 kilo ekmeğin muhammen be· 
deli 2.622.38 kuruştur. Sa.at 9 da ihale olu
nacakttr. 

2 - Sebze partisinin teminatı 1463.60 ku
ruştur. ihalesi saat 9,30 da, 

3 - Sebze partisinde ye:,;il salatanın 

muhammen tutan 225 liradır. 
4 - Sebze partisinin muhammen tutarı 

19.514.66 kuruştur. 
5 - Şeker partisinin ilk teminatı 1.648.80 

kuruştur. İhrılesi saat 10 dadır. 
6 - Kömür partisinin muhammen tuta

n 119.120 kuruştur. 
7 - Kadayif partisinin ilk teminatı 72.53 

kuruştur. Tashihi keyfiyet olunur. 

Ankara asliye birinci hukuk ha 
kimlicinden : 

Ankara'da Dil, Tarih, Coğrafya fakülte· 
si mezunlarından Ali Ergeçe tarafından 
mahkememizin 940/1996 sayısına ikame o
lunan soyadı davasrnm muhakemesi neti -
cesinde: 

Evelce almıj olduiu Ünelgil soyadınm 
(Ergeı;e) olarak değiştirilmek suretiyle nü 

: Her akşam : _ Şirketin umumi heyeti 16. 8. : 18.00 Program. ve memı;_,e (Pl1 }>-
: 1- ÇALGI, 2- Çalgılı ve § :;: 1940 tarihinde saat 11 de Sü - - 18·05 Müzik: oda musikı>ıJcestrP t ır 
: asri Elektrikli KUKLA :: : mer Bank umumi müdürlüğü bi- : 

18
"
30 ~:i~:7.;~~Yi~a~~!i;de)· ~~;d: 

=- Temiz takım·, mükemmel servis, : : nasında fevkalade olarak içtima : l9.l0 Müzik; fasıl heyetı. >ıı~ b" 
19.45 Memleket saat ayarı. ı = iyi şarap, taze soğuk bira, nefis § 1 = edeceğinden muhterem azaların = berleri. jre fi ~ 

:; mezeler ve meşrubat. : : teşrifleri rica olunur. : 20.00 Miizik. Calanlar: Fnl(,ıcıı~· ~rlı 
--- Bahçemı"zde duhulı"ye yoktur --- cihe, Refik Fersan. 'ltıda _ • Ru:znamei müzakerat : Rt7.a Ahtskan. .11ııcı1 liı~ 
- - - Ş k · ~ - 1 -- Rahmi bey - suıı "'il 
,11111111111111111111111111111111111111,. : ir et idare meclisı azasının : sihri tarap). . >1' ı' 

Şansa inanıyorsanız 
Milli Piyango biletinizi Ankara -

nın en eski piyangocusu Hafi Araç' 
m uğurlu elinden alınız. 

Şansa 
. 
ınanmıyorsanız 

Yanıldığınızı anlamak ve kazan • ı 
mak için Milll Piyangonun bu en zen 
gin üçüncü tertip biletinizi mutlaka 
Hafi Araçın uğurlu elinden alınız. 

U nutmaymız ki : Milli 
Piyango'nun 7 Temmuz 1940 
çekilişinde ELLi BİN lirayı 
Dr. Bay • • • . . oğlu Tunçer bi

letini gişemden alarak kazandı. 
Bankalar caddesi No~ 28. TAN 

Piyango gi§e!.i Ti: 1626. 

Hôfi Araç 

: altıya iblağı. 3057 :; 2 Arif bey - suz111
• 1 

- - dil ki esiri gam oJıır~~ııbu~1 
,lllllltlllllllllllllllllllllllllllllllr' 3 - Refik Fersan • :JıJ1v 

4 - Sel. Pın.1r - rıı , 
(Hala yaşıyor). eııt cJ 
5 - Arif bey - nihP.!ııer ' 1 'tııanı 

Mobilyah ve mobilyasız 
Kavaklıderede İsveç El çiliği 

karşısında asfaltta 12 oda, bal
kon, veranda, garaj ve kalorifer-

li yağlı boya, muşambalı, güzel 
görüşlü bir ev kiralıktır. Cenup 
bitişiğinde iyi bir arsa satılıktır. 
Telefon: 6819 3050 

Kayakapor malzemesi alınacak 

B. T. G. D. Satın alma komisyonu 

rap ic gülfemincle gu 1(5ıı til' l 
6 - Sad. Kaynak - ~!nr>· ıP •te1tı· 
cecikten bir kar yag·,gı~ '1a d ı~ 
7 - Refik Fersan · 5 ~· aı 
isi. lt!cf 

20.30 Konuşma. . ıcıerl' 'ıatlı · 
20.45 Miizik: dinleyici dılı~) .. 1 'lltııı i 
21.15 Konuşma (srhnt ı;aa eıeS~, ~ea· 
21.30 Konuşma (Radyo ııı\ırl.. t ın 
21.45 Müzik: büyük beste ıı1 (itatc 

No: I . Mozart. ,jJ~1 Oıtıis 
22.30 Memleket saat ayarı'ııJı\""I 

ri; ziraat, eshatn • (:it"tl· 
yo - nııkut borsası 

1 
). ) 

22 45 Müzik: cıı.zband (P ~ ,•e 
23.25/23.30 Yarmki progra. ' 

tRJo.ı:f 
Tahran RadY0~ ııt "et 

Tahran radyosu, kıııa dııl19 ~ ı 
sa.at 11.30 dan 14 e ı-ad!ı.1\ıeıı ~ 
uzunlu,:tu Uzerinden, 17.13 uıttl~ı 

reisliğinden : 30 m. 99 dalga uzunluğı.ı "q ııı-t 

Zelzele Sivas vilayetinin Hafik, Zara, 
Yıldızeli, Şarkışla kazalarında şiddetli, 
Suşehri, Koyulhisar, Kangal ve Gürün'de 
hafif olmuştur. Tokat'ta ise Nihar hariç 
bütün kazalarda hi!ısedilmi'!, halk fevka -
iade korku ve heyecan içincle sokııklara dö
külmü!ıtür. 

Romen - Macar 
görüşmeleri 

On beş gün zarfında 

başlıyacak 

fosa tescil ve ilanına 29/7/940 gününde Bina tamir ettirilecek 
temyiz yolu aç.ık olmak üzere ka.rar veril- ı --· 

Aşağıda müfredatı yazılı kayak 20-30 dan 23.30 a kadar iilıtlt~· 
uzunluğu Uzcrlnden ne111r~r: spor malzemesinin ihalesi kapalı zarf (Yuknrıdaki Saatler 

usuliyle ve her cinsi ayrı ayrı olmak ıııl 

Zelzele devam ediyor 
diği ilin olunur. 3051 Riyaseticümhur Filarmonik Orkes-

trası Şefliğinden : •''' üzere 12. 8. 940 pazartesi günü saat .Jlllllllllllllllllllllllll .ıd 

Tokat'la 
Tokat, 31 a.a. - Diin burada biri p:iln

c!Uz ve tiçU gece olmak Uzcre şiddetli fakat 
sUrekslz dört yer sarsıntısı olmuştur. 

Zara' da 
Zara. 31 a.a. - Bugün ımnt 13,37 de beş 

aanlye süren ı"\orta şiddette bir zelzele ol
muştur. HEl.9ar yoktur. 

Zile' de 
Zile, 31 &.a. - Zilcde 3B saııttenberi fa

mlalarl& yer sarsıntısı lılssedilmektedlr. 
Buı;ün de saat 13,40 da 10 ı<aniye siiren 
ıiddetllce bir sarsıntı olmııştur. Hasar tes
pit edilememiştir. Şehrimizde zelzelenin 
yeniden böyle s1k sık devamı halkın huzu
runu bozmakta ve birçok kimseler vakit· 
lerinl açık yerlerde geçirmektedirler. 

Erbaa' da 
Erbaa, 31 a.a. - Biri diin gece yarısı ve 

diğeri bugiln saat 10,37 de olmA.k lizere bu
rada şiddetli iki yer sarsıntısı olmuştur. 
Halk geceyi dı§arıda geçirmlııtır. Birçok 

L 

Budapeşte, 31 a.a. - Hükilmetin .~aşiri 
olan Magyarosag, macar - rumen muzake-
relerinin on beş gün zarfında Arad hudut 
şehrinde bn~lanmasma intizar edildiğini 
bildirmektedir. 

Aktedilecek anlaşmanın mühim miktarda 
nüfus mübadelesini derpiş edeceğine şimdi 
muhakkak gözü ile bakılmaktadır. 

Burnda umumiyetle zannedildiğine göre, 
iki memleket hariciye na:o:ırlarının mülaki 
olmasından önce teknisiyenler arasında 
müzakereler yapılacaktır. Bununla beraber 
ilk adımın Romanya tarafından atılması i
cap edeceği israrla bildirilmektedir. 

binalarda yeni çatlaklıklar vukun gelmiş
tir. Nüfıısca zayiat yoktur. 

Amasya' da 
Amasya, 31 a.a. - Bu sabah 1,13 de A

masya ile Akdağ nahiyesinde orta şiddette 
üç ııaniye sllren bir yer sarsıntısı olmuştur. 
Yer ııarsıntısından Amasya kalesinin te
pesinde büyilk bir kaya parçası oynamııı 
ve tehlikeyi önlemek için belediye tarafın
dan lcabeden tedbir alınmı§tır. 

İçeride yarım saatten fazla kaldılar. Direktör, 
profesörü koridora kadar uğurladı. Loşonsi, odadan 
geçerken Gizella'ya selam bile vermedi. Direktör, 
koridordan döndü. Gizella'ya odasına gelmesini işa

ret etti. 
Direktör, 

karı dolaştı. 

du: 

odasının içinde bir müddet aşağı, yu
Sonra birden Gizella'nın önünde dur-

Ankara birinci sulh hukuk ha
kimliğinden : · 

Ankarrı Yenihalde 8. No. da. Bakkal 
Mehmet Gtinaya : • 

Ziraat YckA.letloe izafeten hazine vekili 
avukat Güzide Alpar tarafından aleyhini
ze açılan davanın ikametgfıhınızm meçhu
liyetı ne mebnl na.nen davetiye ve gıyap ka
ran tebliğ! suretiyle gıyabınızda yapılan 
duruşma sonunda kefill bulundu~nuz di
ğer müddeialeyh Hakkı Gi.lnktinUn vete
riner faktilteslne girerken verdiği ta.ahhtit
name hilfıfına imtihanda muvaffak olama
dığından leyll meccanUlkden çıkarıldığı an 
lnşılmEl.9ına binaen mukavele mucibince ka
bul olunıın iki sömstlr için yllzer liradan 
200 liranın Hakkı Gi.inki.iye rucu hakkınız 
baki kalmak §artiyle yüzde beş fa.iz, yüzde 
on avuke.tlık ücreti ve mahkeme masrafla
rlyle birlikte her ikinizden tahsiline 16.7 
940 da ke.rar verilmiş olduk\ından işbu hil
kilm ııuıa.sEl.9ının ilAnı tarihinden itibaren 
sekiz glin zarfında teınyoz etmediğiniz tak 
dlrde hUkUmUn katileşeceğl tebliğ makamı
na kaim olmak tizere f!An olunur. 

1- Orkestra binası dahil ve harl -
cinde tamirat yaptırılacaktır. 

2- Bedeli keşfi 1456 lira 38 kuruş 
( bin dört yüz elli altı lira otuz sekiz) 
kuruştur. 

3 - Tamiratın ihalesi 3. 8. 940 cu
martesi günü saat 10 da Mektepler 
Muhasebeciliği ihale komisyonu ta
rafından açık eksiltme usuliyle yapı
lacaktır. 

4-- Talipler keşif raporu ve şartna
nameyi görmek üzere her gün saat 10 
dan 12 ye kadar Orksetra Şefliğine 
müracaat edebilirler. 

5- Taliplerin ihale günU saatinden 
bir saat ev eline kadar % 7 ,5 teminat -
larını Mektepler Muhas~beciliğine ya
tırmaları ve ihale gün ve saatinde mez 
kur komisyonda hazır bulunmaları ilan 
olunur. (3904) 13885 

14,30 da Ankarada Genel Direktörlük 111"" 
binasında satına1ma komisyonu hu - = Vry" ana c2pka Si 
zurunda yapılacaktır. : 'P" 

Hel'.~~ ~,: 
Yaz mevsimi ınu OJf ~ll~t = EylCH 1940 tarihin~ ]es il'~ıı' ~~iltııı 

Talip olanların malzemenin şart • _ 
namesini almak ve mevcut nümunele- E 
ri görmek üzere mesai saatları içinde 
her zaman satın alına komisyonuna 
müracaat etmeleri ve teklif verecek
lerin de muhammen bedeli olan 19.150 
liranın % 7 ,5 nisbetinde muvakkat 
teminat akçeleriyle ihale gününde 
komisyona müracaat etmeleri ilan o-
lunur. (4215) 14207 

Alınacak malzeme: 
800 Çift Kayak 
800 Çift Kayak ayakkabısı 

60 Çift Kayak Eldiveni 
60 Çift Kayak Çorabı 
30 Çift Kayak Tozluğu 
30 Çift Arka çantası 

- U te! "llt'd 
: olduğunu sayın J?l ş \' lt c = d ,,ı l o - e er. 1 ıı \'!ı ..... - 11 ı r ~1ın 

':iı 1111111111111111111••11 lıııiııa. 
,,~ 

B. - ı~ ••• a.111' 
ırma&ını~ 

• e ~ 
Nizip Belediyesinden :ııdcll </ tlİ ııL 

Volf buhar maJdrıCS~ ii're )ti 

!erinden bilen (135) ıırairı e~tf 
nist alınn.caktır. Tali~ıersiıte ıfl4ıl' 
teleriyle Nizip beledı:Ye 1 

~l:ıanı 
ı', 
•ekli! 

v,~ dai 
~~Ct. 
\,_ ııı 
·.'lllıun 
Qıdc 

JI' llıe~t 
_ • er t)tl 

- - -- - ~ erıbır' 'of_ ;a~ it 
sakin görmek isterdi. Maria'nın yüzü bır~~d•· ~9,,ı ) 
ğişti. Biraz evelki yeis ve öfkeden eser_ k

3 
iC eıı0~ııı~ O/ <t~ 

di, yüzünde, hayatından memnun ve hıÇ ~ ttbtsS • 
bulunmıyan insanların, tatlı ve sükuneti~ çı'r 'ııtı-01 
•:ardı. Yavaş bir sesle konuşmağa başladı· ~tıf11· ·ııö' ~~ bi 

- Zaten, ben de bu apartımandan bı~ıfl~dd'sı ~i9 ~ ~ ~a. 
mak istiyordum. Maksi'ye, bana Ştefanı~ ıcııt· 0'p t ~'4ır 'ka 
bir villa alması için kaç defa rica ettiın: . ~Jll· f cS ~ıl" f-~~ 

. . . . bılı!l ıııl ."'!\ 
oralı olmıyor. Zıyanı yok. Ben, ışunı yolll ııı'l ~ bir 
elerse, istediğim villayı konta aldırı:narı:a.1' jst'~s •" t,:~rı 

- Gördün mü, dedi. Bu da atladı. Neye öyle sa
rardın? Korkma. Sana hiç bir fenalık yapamıyaca
ğımı, kendisine en kati bir lisanla söyledim. 

Loşonsi, büyük bir israrla Ravberg'den, bu kızı 
derhal işinden çıkarmasını rica etmişti. Çünkü; o -
nun kanaatine göre, bu zavallı kız kendi menfaatini 
müdrik değildi. Kazandığı bir kaç kuruş, ona büyük 
bir cesaret veriyordu. Eğer, işinden çıkarılacak o
lursa, müşkül vaziyete düşecek ve yola getirilmesi 
kolaylaşacaktı. Ravberg, profesörün bu teklifine şid
detle itiraz etmiş ve müessesesinde çalışan insanların 
hususi hayatlarına karışamıyacağını, binaenaleyh, Gi
zella'nın burada çalı.şnıakta devam edeceğini söylemiş 
ve arzusunu yerine getiremiyeceği için, eski arkada
§ından özür dilemişti. Profesör, maksadına erişeme
diğini görünce, canı sıkılarak ayrılmıştı. 

Yazan: Mihaly FOLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôROMKUNEY. -67-
lurum. Yalnız, beni buradan zorla çıkar. i 5o1'11ı;~, İt 
ri asabımı bozuyor. Beni, bir paçavra gıb yitı'? of l'o 

mak istemelerine isyan ediyorum. Berı, tı~t!\ d;je ff ~ıda 
ne zannediyorlar? Bir kukla mı? ııay~r ~rııtıl· ıı' ~'e 

Rudolf Ravberg, gülümsiyerek, şaka eden bir ta
yırla Gizella'ya çıkıştı: 

- Seni küçük yaramaz seni, benden başka bir şeyi 
t!aha saklamışsın. Senin bir de ablan varmış? Hem de 
biraz serbest bir hayat yaşı yan bir kadınmış, öyle mi? 

Gizella, ablası olduğunu itiraf etti. 
- Pek ala, ablan ile kardeşim Maksi arasında bü

yük bir aşk münasebeti bulunduğu ve pek yakında 
müthiş bir iskandal kopacağı da doğru mu? 

- Ablamla mösyö Maksi biribirlerini seviyorlar. 
Fakat, iskanda! kopacağını bilmiyorum. Mösyö Mak
ıi, size bu meseleden bahsetmememi söylemişti. Bu
nun için şimdiye kadar size bu hususta bir şey söyle
medim. Affedersiniz. 

- Tamam, Maksi'nin, seni neden hararetle bana 
tavsiye etmiş olduğunu şimdi anlıyorum. Maksi evli 

bir adamdır. Böyle rezaletleri nasıl yapıyor? Rezalet J 
Bu bir rezalettir. Ablan serbest bir kadın. Sen, babası 
olmıyan bir çocuğun anası olacaksın. Bütün bunlar, 
ahlak kaidelerinden ne kadar uzak şeyler. Ben, Mak
&i'nin de yuvasını yapacağım. Bu böyle devam ede • 
mez ... Ne o? Gene mi ağlıyorsun? ... Ağlamağı bırak 
da git çalış. Kendini tamamiyle işine ver. Belki; bu 
suretle her şey yoluna girer. Burası matbaa mıdır, 
yoksa bir islahhane midir? Ben de şaşırdım ... 

Gizella, odasına döndü. Masasına oturur oturmaz, 
karşısına madam Şipoş dikildi. Ablası göndermişti. 
Kendisiyle mühim bir şey konuşmak üzere, boş vakit 
bulur, bulmaz bir kaç dakika için gelmesini istiyordu. 
lçinde, korkuyla karışık bir şüphe uyandı. Acaba ne 
vardı? Maria, onu niçin çağırtıyordu? Sabırsızlıktan 
kıvranıyordu. Öğle paydosunda, direktörden izin is
temeğe cesaret edemedi. Hem masasını bırakıp gitme
si, doğru değildi. Beki; dönünceye kadar yerine bir 
başkasını oturturlardı. Akşamı beklemesi lazımdı. 

Saat dokuzda, nefes nefese Maria'nın apartımanına 
koştu. 

Maria, onu asabiyetle karşıladı. !çeri girer girmez 
çattı: 

- Bu saatte mi geliyorsun? Gündüz vakit bula· 
madın mı? Bir misafirim olması ihtimalini düşünme 
din mi? 

- Birisini mi hekliyordun, ablacığım. 
- Evet. Yanoş gelecek. 

- Yanoş kmdir? 
- Budala gibi sualler sorma kuzum. Kim olacak? 

Kont Köröşi. Ne ise, şimdi bunu bırakalım. Haberin 
var mı? Beni evden çıkarıyorlar. Hem de senin yü
zünden. 

Benim yüzümden mi? 
- Hayret mi ediyorsun? Bu işi profesör Loşonsi 

yaptı. Ev sahibine şikayet etmiş. Benim bu çatı al
tında oturmaklığırn doğru değilmiş. Ben, burada ar
laksız bir hayat sürüyormuşum. Gece yarısından son
ra erkeklerin biri gidip beşi geliyormuş. Ara sıra a
rartımanımı kız kardeşimin emrine terkediyormu -
şum. O da, aynı yolun yolcusu imiş. İkimiz birlikte, 
masum gençleri baştan çıkarıyormuşuz. Eğer, ev sa
hibi beni çıkartmazsa, kendisi çıkacakmış. Apartıman 
sahabi pek tabii olarak beni fedaya karar vermiş. Şim
di anladın mı? 

Maria'nın öfkeden kan beynine hücum etmişti. 

Dudakları titriyordu. Gizella, hiç sesini çıkarmadan 
ablasına bakıyordu. Koltuğun ucuna ilişmiş, elini çe· 
nesine dayamış düşünüyordu. Demek ki; bazı insan
lar, dünyaya yalnız ıstırap çekmek için geliyorlardı. 
Bunları, itiştirip kakıştıracaklar, tahkir edecekler ve 
bu zavallılar seslerini çıkarıp, kendilerini müdafaa e
J emiyeceklerdi. Ne acı, ne tahammül edilmez bir şey
di bul Rengi soldu, gözleri doldu. Maria, kapıya doğ
ru baktı. Köröşi, gürültüden, kederden, gözyaşından 
hoşlanmazdı. O, muhitini daima neşeli, mütebessim ve 

lar gibi, belki de; onlardan üstün bir ınfeS0r. ~ıı 
kim olduğumu onlara göstereceğim! Pr_o tiYo!· 
lan öfkesinin acısını benden çıkarmak 15 

yok! Mücadele mi istiyorlar? Hazırıill 1 gırrı? 111eı' 
- Ne yapmağı düşünüyorsun, abl~c;e e"ıeıı 
- Sen, bana bırak. Vilmoş'u, serıın rl'' 

mecbur edeceğim. . ı>ertİ ı;ı>" 
- Maria, bundan vaz geç. Kimsenıfl·ıacııl'· 

masını istemiyorum. Bu işin sonu ne 
0 ı ~ 

düşünmüyorum. Kısmetten fazlası 0.~~:Jef'l1e~11 ıı·t 
- Bu tarzda konuşmana tahanırrıu yıııı'~ ""! 

dam ki; mücadeleden bu kadar çabul<l ;rrıcğ' .ıı ,,ğ 
. ·ı ev e ıı , 

halde niçin başladın? Babovskı ı e :13ııfl · ııt 
reddettin? Şimdi manasız lafları bırak· ııSI iÇ 

lanın adresini ver. 18rrııııi1 
Gizella, itiraz etti. Bu işi fazla kurca 

ablasına yalvardı. 

Maria, köpürdü: !f!İyece f'I ı.ıı1 ~.tıı tıl 
- Bir türlü budalalıktan vaz geç şasıf1• se rJ~d'ıı ı.~1111 

Nis'de, Paris'te zevk ve safa içinde ya ..ıjr? .~ıı 't tıı 
n ııc" w \ 'i 

da türlü ıstıraplar çok. Senin günah~ ptıt1 8 d., a 
ki; seni aldattı ve bu hale koydu. 

9 

00tıı" , . 
tamir etsin! . ki!Jlse 

111 
• ~~I 

- Yanılıyorsun, ablacığım. Benı. 
1
,t) \tırır 

- Haydi 1 •.. Bunu bana anlatma· (SoıırJ ttc 
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ta Lv. Amirliği Sa. Al 
na gönderilen hariç askeri 

kıtaat il5.nları 

tğer takımı ~tınacak 
ır Kor Satın • Komısyonun-

tor b"ı l'kl · 'h · • · ~na d r ı en ı tıyacı ıçın -.v a et 
:ııı Pazarlıkla yaptırılacaktır. 
~e 2 8/ 940 cuma giinü saat 17 de 

' , 0r satın alma komisyonunda ya-

l{:ılıa:nınen bedeli 32000 lira olup 
teminatı 2400 liradır. 

"h'lıune ve şartnamesini görmek 
er &ün komısyonumuzda gorcbi-

~ 

'1' 1Plerin muayyen ol:ın saatte ko-
llıuracaat etmeleri. (4180) 14160 

~tefon direği alınacak 
~fle 111üst. Mv. Satın Al. Ko.dan: 
flıı akkale Met . :Mv. ihtiyacı ilc;n a
~ ve mikdan yazılı olan 2200 a

dlre~ kapalı zarf usullyle sa
tır. 

1llıanımen bedeli hizasında göste-

~.:aı_ 8. 8. 940 perşembe gllııU aa
. "'!Ulkkalede llst. Mv. Satın alma 
'1<.tda yapılacak. 

1tılerın ihaleden bir saat evel t e-
2 lerı olan S25 Ura ve ihale kan
' 3. Uncu maddelerindeki vesa · 

<te komisyona mUracaat etmeleri. 

2~ direği 
:ıı n.: 5 lira 
\ te.: 825 Ura 

13991 

t Pirinç alınacak 
!';)"· Amirliği Sıı. Al. Ko. dan : 

rdu birlikleri için pazarlıkla 
~ bin kilo pirinç satın alınacak-
~ 
tqrlık 2/ Ağustos/940 cuma glinil 
~tıda İzmir'de kışlada İzmir Lv. 
ı.ıın alma komisyonunda yapıla -

~~' b' . ""n edilen tutan 30SOO otuz ın 
radır. 

')ıtnatı muvakkate akçesi 2288 iki 
·l •eksen sekiz liradır. 
?tııaıne her gün komisyonda gö-

verilen ve yahut gönderilen mektuplar a -
lınmıyacaktır. S:ıat ayan tümen daire saa
tiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve 
bilh:ıssa 32 maddesine uygun olmıyan mck
tuplarm sahipleri eksiltmeye iatirik etti -
rilıniyecektir. (3a97) 13949 

Tevhit semeri alınacak 
lstanbul Komutanlık Satın Alma Ko. : 
l~omutanlık o.nban için 6. 8. 9!l0 günU sa· 

at ıı de pazarlıkla 1500 tane tevhit seme-
ri satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
48.000 liradır. Şartnamesi her glln komis
yonda görUleblllr. İsteklllcrln belli gUn ve 
saatte yüzde on beş teminatları ile birlik
t e Fındıklıda komutanlık satın alma ko
misyonuna gelmeleri. 

(4208) 14183 

Un alınacak 
Kayseri Askeri Satın Alma Ko. : 
1 - Askeriye için askeri evsafta 1000000 

kilo un pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhıınunen bedeli 135.000 lira olup 

kati teminatı 20250 llradır. 
3 - Şartnamesi her gUn satın alma ko· 

misyonunda görUlebllir. 
4 - İhale 2. 8. 940 cuma gUnU saat 16 da 

Kayseri nskcrl satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin bc111 giln ve saatte kati 
teminatlariyle blrlıkte komisyonda bulun· 
malan. (4212) 14186 

Sabun alınacak 
lzmir Lv. Anıirliği Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Ordu birlikleri için pazarlıkla 

lS0.000 kilo sabun satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 2. Ağs. 940 cuma günü H· 

at lS.30 da tzmiç"'dc kışlada İzmir Lv. a -
mirliğindc yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı S0250 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 3769 li

radır. 
5 - Şartnamesi komisyonda her glin gö-

rülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına dair vesika göstermek mecbu
riyetindedirler. 

7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sa
yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ya 
zıh vcsikalariyle ve teminatı muvakkate • 
!eriyle birlikte ihale saatinden evci komis-
yona müracaatları. (4210) 14188 

Arpa ve Yulaf alınacak 
Çatalca Tümen Satın Alma Komisyo • 

nundan : 
~ki Birlikler hayvanatının ihtiyacı için şe -

ilere ticaret odasında kayıtlı 
=ad rait ve evsafı dahilinde (300.000) kilo ar -

air vesika göstermek mccbu -
ricr. pa 7/Ağı./940 çarvamba günü saat 11 de ve 
~ ı (300.000) kilo yulaf aynı günde saat 15 de 

r ığa iştirak edecekler 2490 sa-
:ııı iki ve üçüncü maddelerinde kapalı zarf usuliylc satın alınacaktır. Her 
tıindc yazılı vesikaları ve temi- ikisinin ayrı ayrı muhammen bedeli 16SOO 
.t liradır. Ve ilk teminatları ayrı ayrı 1237 
~ a~cleriyle birlikte ihale saatin- lira SO kuruştur. Istcklilcrin 2490 sayılı 
llıısyona müracaatları. (4189) 

14172 
kanuna uygun olarak tanzim edecekleri tck-

'\ltı· lif mektuplarını ihale saatinden bir &aat 
ıyat yaptırılacak cveline kadar Çatalca tümen satın alma ko-

'M.o ltsJceri Sa. Al. Ko. Rs. den : misyonu başkanlığına vermeleri, lazımdır. 
llıi tnali senc~i nihay~tine ~adar l Şerait ve evsafı tümen satın alma komis -
>a ktarındakı Kayscrı gar~ızonu yonunda, Ankara ve İstanbul Lv. amirlik-
LPılacak erzak ve muhımmat 1 . d .. ·· ı b'J' (3982) 13972 
~tıalı zarf usuliylc talibine ve- crın c goru c 1 ır. 

~~ Muhtelif hayvan yemleri 
tı ınrnen bedeli 18800 lira olup l k 

1372 lira sa kurui. a ınaca 
ilıncsi her gun komisyonda gö- Muğla Satın Alma Komisyonundan : 

~ 1 - Mui;la, Marmaris, Milfi.s, Kiillük ve 
;caj 12-8-1940 pazartesi günü Bodrum'daki hayvanların ihtiyacı ıçın 
~''Pılacaktır. tık teminat ile tek- (1.010.000) kilo arpa, (724-000) kilo saman, 
~ rını ihale sııatından laakal bir (1.013.000) kilo kuru ot ve (374000) kilo 
0(tııiıyona vcrmii olmaları. 
4133) 14116 yulaf eksiltmeye konulmu~tur. Arpalardan 

tk Küllük ve Marmaris garnizonlarına ait o • 
tet tnek alınacak lan (84000) kilosunun: samandan Marmıı • 
~:z:aı Amirliti Satın Alma Ko- ris, Milas, Küllük ve Bodrum'a ait olan 
~ . 
llılr t (21SOOO) kilosunun cksiltmcleri açık suret-
ij nyyarc birliklerinin 2S9 ton 
h tc ve diğerleri kapalı zarf usuliylc yapıla -

cı kapalı zarf usuliyle eksilt-
.,, ıtur c:aktır. 

·~ lt • 2 - Muhtelif ıarnizonların ihtiyaçları 
\;. !lıesi 2/8/ 940 cuma günü saat her madde için toptan veya gruplar halin

k de kışlada lzmir Lv. Amirliği de veya ayrı ayrı ihale olunabilir. 
~lllisyonunda yapılacaktır. 3 - Umum ihtiyaç yek\ln\arına ııörc 

~!ııı: ın edilen tutarı 28490 liradır. 
illatı muvakkate akçesi 2137 li- tahmin bedelleri arpanın (S6920) samanın 

(17300) kuru otun ( 49370) ve yulafın 
lııa... (22340) liradır. Muvakkat teminatları ar-

'"C&İ her gün komisyonda gö-

tltliler ticaret odasın.da kayıtlı 
11dair vesika ııöstcrmek mecbu

). tr, 
"t ·ı 
~-tıııeye i5tirik edecekler 2490 
~ıı. 2 ve 3 cü maddelerinde ve 

tıı : Yazılı vcsikalariyle teminat 
ı.,~ tupıarı ihale saatinden en az 
~)ltoınisyoruı vermiı bulunacak-

13839 

-1; ulaf alınacak 
1J> Satın Alma Komisyonun-

~ Ç•
0
, iıı ~~ tarnizonundaki hayvanların 

panın · ( 4269) samanın (1297) lira (49) ku-
ruş, kuru otun (3702) lira (7S) ıuru3 ve 
yulafın (1675) lira (SO) kuru5tur. Pn.rça 
parça ihale edildiği takdirde muvakkat te
minat mikdarları da azaltılır. 

4 - Hepsinin ihale günü S/8/940 pazar
tesi günü saat 10 • 18 arasındadır. İhale 
Muğla komutanlık satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

S - Şartnameler; Muğla, Ankara ve İz -
mir satın alma komisyonlarında görülebilir. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını te
minata ait makbuzlariylc birlikte dördün
c:li maddede yazılı saatten bir saat evci 
Muğla'daki satın alma komisyonuna ver -
miş olmalrı.rı ııarttır. (3777) 13834 

Et alınacak 
Diyarbakır Kor Satın Alma Ko. : 
l - Diyarhakırdald birlikler ihtiyacı 

için alınacak olo.n (280.000) kilo aığır ve
ya keçletl kor satın alma komisyonunca 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltmesi 6 ağustos 940 sah gUnU 
saat 11 de yııpılacaktır. 

S - :Muhammen bedeU 70.000 Ura olup 
teminatı 4750 llradır. 

4 - Şartnamesi her gUn ıı zamanında 
komisyonda görUleblllr. 

5 - Teklif mektupları ekı<iltme saatin
den bir s:ıat evellne kııdar kabnl edilir. 

(8786) 18883 

Bağ teli alınacak 
lsta.nbul K. Sn. Al. Ko. dan : 
Komutanlık ihtiyacı için 18 numara bağ 

teU 3. 8. 940 gUnU saat 12 de pazarlıkla 11a
tın alınacaktır. Şartnamesi komil!yonda 
görUlür. Muhammen bedeli 22.000 liradır. 
isteklilerin belli gUn vo saatte ytlzde 15 
tcmlnatıaı·iyle birlikte Fındıklıda komutan 
lık satın alma komlsvonuna gelmeleri. 

(4241) 14221 

Kayış yular başlığı alınacak 
lstanbul Lv. Amirligi Sa. Al. Ko. dan : 
10.000 adet kayış yular ba§lığının 1zmlr-

de Anadolu ı:;azcteslnde ilCuı yapılmadığın· 
dan tekrar pazarlıkla eksıltmesi 7. S. 940 
çar§amba gUnu saat 14 de Tophanede 1st. 
Lv. ~lrllğl satın nim~ komisyonunda ya
pılacaktır. Kayııı yular ba.:ıtığı.nın tahmin 
bedeli :l4.000 lira ilk teminatı 2550 liradır . 
Şartname ve ntımunesl komisyondA. göril· 
lUr. İsteklilerin kanunt veslkalariyle belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(4242) 14222 

Nohut alın.ıcak 
Edirne Tum. Sa. Al. Ko. dan : 
Bırllkler ihtiyacı ıçin ll§nğıda cins mik

tar ve tutnrlarıyle ilk teminatı yazılı yl
yccek maddesi ııatın alınacaktır. 

İllteklilcrin 22. S. 940 perşembe fl'ÜDÜ 
knmıni vesaikle birlikte teklif mektupları
nı en geç bir saat evel komisyona vermele-
ri. • 

Tonu Tutarı İlk Tem. 
Nohut 
İhale gllnU 
22. 8. 940 

1 3~ 15900 1427 
Saat 
16 Kapalı zarf. 
(424~) 14223 

Kovun eti alınacak 
Çorlu Ko. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Çorlu hastanesi senelik ihtiyacı için 

50.000 kilo koyunetl kapalı zarf usuliyle 
alınacaktır. 

2 - İhalesi 19. S. 940 pazartesi gUnU sa
at 16 da Çorluda kor satın alına komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 26.000 lira olup 
ilk teminatı ı 950 liradır. 

4 - E\'aaf ve ııartnamel!inl görmek istl
yenler her gtln İstanbul Ankara Lv. Amirli
ği Sn. Al. komisyonunda ve Çorluda kor 
satın alma komisyonunda görebilirler. 

5 - isteklllı•rln kanunun ıkfnei ve u. 
çUncU maddelerindeki belgeleriyle birlikte 
belli gi.in ve saatten bir saat eveı teklif 
mektuplarını makbuz mukabilinde vermiş 
bulunmaları IAzımdır. 

(4:?44) 14224 

Sade yağı alınacak 
Eskişehir Mıntakı Ko. Sa. Al. Ko. Rs. 

den: 
Kaı·A. ve hııva blrlıklert yıllık ihtiyacı 

için 40 bin kilo sadeyağının satın alınması 
kapalı zart usuliyle eksiltmeye konulmU§· 
tur. Kapalı zarf eksiltmesi 19 A~ll. 940 pa· 
zartcsı gllnli saat 16 da Y.Jııktşchır Mıntaka 
Kor satın alma ltomfsyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi komisyonda gorUleblllr. 
Tahmin b('deli 48.000 liradır. Muvakkat te
mlnat1 3600 lil"adır. 

İstck11ler kamında yazılı vesaik ve te· 
mln'lt :ınııkbwJru:ını havi teklif mektupla
rını mı>:r.kClr gün ihale saatinden bir 111•1.ıı.l 
eve! saat 15 kadar l<oml11yon b8§kanlığına 
vermlıı bulunacaklardır. 

(4245) 14225 

Kömür alrnacak 
Sarıkamı~ Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Garnizon ihtiyacı için kapalı zarflı 

1000 ton Balkaya linyit kömürü alınacak
tır. 

2 - Birliklere teslim şartiylc beher ton 
kömürün tahmin bedeli 35 lik teminatı 
2525 liradır. 

3 - Eksiltmesi 19/8/940 pazartni ıaat 
14 de komisyonda yapılacııktır. Zarflar bu 
saatten bir saat cvcl komisyonll vcrilmiı 
olacaktır. Şartname ve eV1iaf komisyonda -
dır. lstcklilcrin komisyona baş vurmaları. 

(4247) 14227 

Tevhit semeri lllınacak 
l - Tümen birlikleri için maa. b~ltk 

(1000) adet tevhlt semeri kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (30000) lira ve 
muvakkat teminatı (2:?50) lfradır. 

3 - İhale 19 nğustos 940 pazartesi gUnU 
saat (15) de TUm. K .hlt binasındaki ko· 
misyonda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve numune her ,..Un ko
misyontlıt göriılebillr. 

5 - İsteklilerin be111 gUn ve saatte zarf
larını kanunun tarl!atı dahilinde hazırlı
yarak ihale saatinden hlr saat evet komis
yona vermeleri. Posta gecikmeleri mazeret 
kabul edilemez. 

(4191) 14202 ıı ~ ır sene müddetle 4S4000 kilo 
~ :'l\a~arna s:ıtın alınacaktır. 
r ( ~~·r, a_ıa S/ 8/ 940 g nu saat 16 da 

~ '
1nde yııpılacaktır. Muhtelif yaş sebze alınacak 

b1:asa günü olan S/8/940 günü 
~tır saat evci kati teminat tek 
~~ 1 ltoınisyona verilmiş buluna. 

t ,,,. nıaınrnat istiycnler alay mü· 
~ 

1 
°tıundaki ııartnamcyi okuya -

~~ ınuvakkat teminat mikdan 
e tlinü yazılıdır. (3836) 
~ikdan Muvakkat 
kilo teminat 
454000 1872.7S 
İhale günü sant Tutarı 

5/8/ 940 16 24970 

s\d 13s41 

,.~'Yağı alınacak 
lııeıı S . 

1 atın Alma Komısyonun-
\t,. • 
13,~ daki kıtaatın senelik ihti -

' ılıh kilo sade yağı kapalı zarf 
lııatıı eye konulmuştur. 
ııı.11 esi Isparta tumcn sııtrn al
~:da ve İstanbul, Ankara Lv. 
t~ alına komisyonundadır. 

llıeyi komisyonlardıı oku-

1310 
r
1 1 

O kilo sade yağının mu • 
~Ilı 5070 liradır. 
'tıldtsindeki en 2S mikdar faz -

tıı Ugu halde ilk teminatı 1130 
'ltıııt. 
't\ı t lS/ 8 940 tarihine tesadüf 

'1 tiinu saat 16 da Isparta'da 
ltıa lconıisyonunda yapıla -

·~'it 
~rer 15/8/ 940 pazartesi günü 

\ıl\ıııı teklif mektuplarını lspar -
"tttcc~lrna komisyonuna verecek 

!erdir. Bu saatten sonra 

fstanbul Komutanlık Satın Alma Ko. : 
Komutanlık birlikleri için aııağıdıı cıns ve miktarı yazılı yaş sebze kapalı zarf usu

liylc satın alınacaktır. l'rlllnakasnsı 9. 8. 940 sa:oı.t 11 dedir. İstanbul ciheti ile Sellmlye 
ciheti sebzeleri ayrı ayrı ta.llplere de ihale edllebılir. İsteklilerin gartnameyi görmek 
için her gUn ve münakasaya iştlrtık için de belll ~Un ve saatten en az bir saat önce
ye kadar tekli! mektuplarını Fındıklıda komut.anlık satın alma komleyonuna vermele
ri. 

İst. ciheti Ki. Cinsi 
Ayşekadın 

Patlıcan 
Domates 
Bamya 

fasulya 80000 

Ye~ll Sv. bUber 
(4061} 

80000 
30000 
12000 
12000 

14046 

Sellmlye ciheti Ki. 
76000 
75000 
20000 
10000 
10000 

M. Re. 
12625 
7i50 
16lro 
2750 

8SO 
25655 

İlk Te. 
948 88 
~1 25 
123 75 
206 25 

66 00 

4 nevi yiyecek alınacak 
Eskişehir Mınt.aka Satın Alma Komisyonundan: 
Kara birlikleri ihtiyacı ic;in aşağıda cins ve miktarları yazılı 4. kalem erzak pazar

lıkla satm alınacaktır. Pazarlığı aşağıda gösterilen gün ve sattelcrdc Eskişehir 
mıntaka Ko. satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameleri ve cvnflan komiı
yonda görülebilir. isteklilerin belli gün ve saatte teminat makbuzlariylc komisyonda 
hazır bulunmaları. (4246) 14226 

Miktarı Tahmin Bd. 
Cinsi 
Bulgur 
Pirinç 

kilo Lira 
200,000 24000 

Kati Te. İhale 
3600 16/81940 

günü 
Cuma 

Saatı 

ıs 

200.000 56000 
K. fasulya 200,000 4-BOOO 
Baz yağı 150,000 36000 

Sade ""' yagı 

8400 17 .. " 
7200 20 .. " 

C. Ertesi 
Salı 

S400 22 ,.. ., Perşembe 

alınacak 

11 
ıs 

15 

Diyarbakır Ko. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 Kor birlikleri ihtiyacı lc;ln miktarları yazılı snde yağlan kor satın alma ko-

misyonunca karııılarında yazılı günlerde ayn. ayrı pazarlığa konulmuotur. 
2 - Muhammen tutarlarlyle temln:ı.t mlk tarları yazılıdır. 
3 - Şartnamesi her gUn iş zamanında ı~ omlsyonda görUleblllr. 
4 - Taliplerin belll günde Dlyarbakırdıı Kor satın almn komisyonuna mUracaat

lan iltm olunur. 

Sadeyağı 

Sadeyağı 
Sadeyağı 

Sadeyaöı-

Kilo 
35.000 
35000 
35.000 
30.000 

Tutan 
36.750 
36.750 
36.750 
81.500 

Teminatı 
5:112,5 
Ci512,f> 
5512,5 
4725 

Pazarlığı Saat 
6. 8. 940 Salı 10 
!\, S. 940 Cııma 10 

13. s. 940 Salı 10 
16. s. 940 Cuma 10 

(4142) 1'194 

Nal ve mıh alınacak 
Çorlu Kor. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Kor birliklerinde bulunan hayvanat 

için muhtelif ebatta (22200) beygir ve 
(7800) cbter geylm nalları ile muhtelit e
batta (1.440.000) adet mıh pazarlık sure
Uyle alınacaktır. 

2 - Pazarlık 16. 8. 940 cuma günü aaat 
15 de Kor. satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - istek111erln belli gUn ve 11aatte ko
misyona mUraca.atıan. 

(4240) 14220 

Odun alınacak 
Erzincan Tüm. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Erzincan ııarnizonu için alınacak 

bir milyon kilo odunun kapalı zarfla ele -
siltmcııi 16/8/940 cuma gunıi saat 11 de Er
zincan Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yirmi bin lira O· 

lup ilk teminatı bin bet yüz liradır. Şart
namesi komiıyonda görülebilir. 

3 - Taliplerin muayyen saatten bir sa
at cvclisinc kadar teklif mektuplarını ko
misyon.a vermiş olmaları. (4249) 14229 

Arpa alınacak 
Küt.abya Top Alıyı Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Kapalı zarf usulü ile mevzuatı (yır

tık ve yamasız çuval) 37S ton arpa satın 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 18750 lira, mu -
vakkat teminat akçesi (1406) liar (25) ku
ruatur. 

3 - İhale 20. Afustos. 940 sah cünü sa
at 16 da Kütahya top alayı satın alma ko
misyonundan yapılacağından teklif mck -
tuplarmı ihaleden bir saat cvcle kadar 
mezkOr komisyonda bulundurmaları li -
zımdır. 

4 - Evsaf ve ııcraiti öğrenmek ir.tiycn -
!erin komisyona müracaatları. 

S - Taliplerin kanunun emrettiği vesa-
iki h1mil bulunmaları. (4239) 14219 

Sığır eti alınacak 
Edirne Kor. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Kapalı zarfla 150 ton sıiır eti ah -

nacaktır. İhalesi 19/8/94-0 pazartesi gün.ü 
saat 11 de Edirnc'de eski müşiriyct daire
sinde satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin edilen tutarı 52500 ve tc:niMtı 
3938 liradır. Evsaf ve prtnameıi he: g:in 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin ihale 
saatinden en geç bir saat evci !ck'ir mck • 
tuplarını komisyona vcrmi5 olmalıırı ll -
zımdır. (4141} 14193 

Et alınacak 
Cizre Hudut Tb. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 23/7/ 940 &ünü kapalı zarf usuliylc 

eksiltmeye konulan 80 ton sıiır veya koyun 
etine verilen fiyat gali görüldüğünden i -
kinci bir defa ilanına lüzum görülmüııtür. 
ıs gün içinde ilan ettirilecek. 

2 - Cizre hudut taburu i~in 80 ton ko
yun veya sığır ve keçi eti kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Koyun etinin mu -
vakkat teminatı 1S60 sığır etinin 1140 ke~i 
etinin 12S40 liradır. İhalesi 8/8/940 pcr • 
ıcmbe günü saat 9 dadır. Taliplerin belli 
cün ve saatte teminatları ve evrakı müs -
biteleriyle birlikte hudut taburu Sa. Al. 
komisyonuna müracaattan. (4151) 

14196 

P. T. TELEFON Md. 

Yükıek okul mezunlarına 
P. T. T. Umumi Müdürlülünden : 
Yüksek okul mezunları için 8 temmuz 940 

pazartesi günü yapılması mukarrer müsa
baka imtihanı, bu tahsillilerden talip zuhur 
etmemesi üzerine 8 ağustos pcrıembc &'Ü· 
nü saat 9 a talile edilmiıtir. 

Taliplerin evrakı müıbitclerini tamam
layıp villyet P. T. T. müdürlüklerine mü
racaatla isim ve adreslerini kaydettirmele
ri lü.ıumu illn olunur. (3574 13564 

Kablo alınacak 
I'. T. T. umum müdürlüğünden: 
1) İdare ihtiya.cı için 50, 100 ve 200 

çiftli SOOO metre pamuk ipliği ile tecrit 
cdilmiı kuraunlu kablo kapalı zarfla ek
siltrr.eye çıkarılmıştrr. 

2) Muhammen bedel (8.500). muvakkat 
teminat (637.S) lira olup eksiltmesi, 13/a
ğuatos/940 aalı &'ilnü aaat (16) da Anka
ra.da P. T. T. umum müdürlük binasın
daki satın al.m& komiayonunda yapılacak
tır. 

3) İstekliler muvakkat teminat makbuz 
veya banka teminat mektubiyle kanuni ve
saiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o 
ıün ıaat (15) e kadar mczkür komisyona 
vereceklerdir. , 

4) Sartnamclcr, Ankarada P. T. T. le
vazım. lstanbul'da P. T. T. levazım ayni
yat şubHi müdürlüklerinden bedelsiz ola-
rak verilecektir (3.260) 13257 

ANKARA BELEDlYESl 

Bir motopomp alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - İtfaiye için bir adet motopo:np 

pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bede:! 4500 lira
dır. 

3 - Teminat 675 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 2. 8. 940 cuma günü 
saat 10.30 da belediye encümenine 
müracaatları. (4127) 14145 

Kiralık depo 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Hapishane civarında bulunan 
bir numaralı depo ihale tarihinden iti
baren 31. 5. 941 tarihine kadar pazar
lıkla kiraya verilecektir. 

2 - Bir senelik muhammen icar 
bedeli 120 liradır. 

3 - Teminatı 18 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin hergün Encümen kalemine ve 
isteklilerin de 6. 8. 940 salı günü saat 
10,30 da Belediye Encümenine müra-
caatları. (4418) 14195 

Et alınacak 
Ankara Belediyesinden 
1 - Belediye hastahanesinin bir 

senelik ihtiyacı olan 1600 kilo ete is
tekli çıkmadığından il:siltmesi 10 
sen uzatılmııtır. 

-9-

2 - Muhammen bedeli (720) lira- veya banka mektubu ile birlikte teklifi ha-
dır. vi zarflarını ıhale saatinden bir saat evd 

3 - Teminat 54 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin hergün Enclimen kalemine ve is 
teklilerin de 6. 8. 940 salı günü saat 
10,30 da Belediye Encümenine müra-
caatları (4202) 14204 

Kablo teli alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - Belediye ihtiyacı için 101 

metre 60 santim ,1kimülatör kablo te
li pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (304) lira 
(80) kuruştur. 

J - Teminat (45) lira (72) kuru~
tur. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin hegün Encümen kalemine ve is
teklilerin de 6. 8. 940 salı günü saat 
10,30 da Belediye Encümenine müra-
caatları ( 4254) 14231 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu tesçili 
Ankara Merkez Tapu Sicil Muha

fız/Jğından : 
Pursaklar Köyünün Çoraklık mev

kiinde şarkan kısmen satılmış tarlası 
ve kısmen Çubuk şosesi, garben kıs
men Mustafa oğulları ve Ahmet oğlu 
Mehmet tarlası, Şimalen kısmen yol 
ve kısmen Ali oğlu Satılmış tarlası, 
ve cenuben,. Ahmet oğlu Mehmet ve 
yol ile mahdut tahminen 12 dönüm 
miktarındaki arazi hazinenin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan hali yer
lerden olduğundan hazine namına 
tesçili Deftardarlıktan talep edilmek 
tedir. Tapuca kaydı bulunmadığın -
dan 1515 No. lu kanunun hükümeleri
ne tevfikan tasarrufunun tesbiti için 
mahalline 12. 8. 940 tarihine müsadif 
pazartesi günü tahkik memuru gön
derileceğinden bu yerle alaka ve ili
şiği bulunanların muayyen günden e
vel Ankara Tapu sicil muhafızlığına 
veya aynı günde mahalline tahkik me 
muruna müracaatları ve hudut kom
şularının da aynı günde mahallinde 
bulunmaları ilan olunur. (4255) 

HARlClYE VEKALETi 

Memur alınacak 
Hariciye Veka/etindı,;n : 
Hariciye Vekaletine 11 inci derece 

ile talimatnamesine tevfikan müsaba· 
ka ile memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 26. 8. 940 pa -
zartesi günü saat 10 da Hariciye Ve
kaletinde yapılacaktır. 

Müsabakaya iştirak için taliplerin 
memurin kanunun 4 üncü maddesin
dekilerden başka aşağıda yazılı evsa
fı da haiz olmaları lazımdır. 

Hukuk, Mülkiyenin Siyasi, ve İ
dari şubelerinden ve Fakülte derece
sindeki yüksek Ticaret mek~pleri 
veya Hariciye mesleği ile alakası bu
lunan mümasil ecnebi yüksek mek -
teplerden birinden mezun ve yaşı o
tuzu geçmemiş olmak. 

Müsabaka imtihanı şöyledir: 
1 - Hukuk medeniye, Hukuk Dü

vel, Hukuk hususiyei düvel İktisat, 
Maliye ve tarihi siyasi (1815 den za -
manımıza kadar) hakkında tahriri ve 
şifahi süaller. 

2 - Türkçe ve Fransızcadan tah
rir ve terceme. 

3 - Müsabakada üssü mizanı dol
durmak şartiyle en fazla numara al -
mış olanlar kazanmış olacaklardır. 

Musavat halinde Fransızcadan 

maada bir ecnebi lisanına vukuf sebe
bi rüçhandır. 

Taliplerin Mektep Şahadetname -
teri, Askerlik vesikaları, Hüsnühal 
ve sıhat şahadetnameleriyle hüviyet 
dizdanları veya suretlerini istida ile 
20. 8. 940 akşamına kadar Vekalet si
cil ve memurin dairesi umum müdür
lüğüne tevdi etmeleri ilan olunur. 

(3888) 14190 

Tasfiye karan 
• 

Tuzaklı Tanın Kredi Koopera-
tifinden : 
22.6.1940 tarihinde tasfiye kararı veren 
ve bu kararı yüksek Ticaret Veka -
letince tasvip ediİen. 525 numaralı Tu
zaklı Tarım Kredi Koopratifinin tica· 
ret kanununun 445 inci ve statünün 74 
üncü maddesinin (A) fıkrasına tevfi
kan Kurulumuzca tasfiyesine başlan
dığından alacaklıların son itan tari -
hinden itibaren· geçecek altı ay içinde 
Kurulumuza müracaatla haklarını is-
pat etmeleri ilan olunur. 3058 

ViLAYETLER 

Amerikan bezi alınacak 
lstanbul Sıhi llfüesseselcr Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonu Riyasetinden : 
Bakırköy akliye ve asabiye hastane5İnin 

100,0GO metre yerli amerikan bezi kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmu§tur. 

1 - Eksiltme 16/ 81940 cuma glinü saat 
ıs de Cağaloğlunda sıhat ve içtimai muave
net müdürlüğü binasında kurulu komisyon
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat beher metresi 37 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat: 277S liradır. 

4 - İstekliler ~artnameyi her gün 18S 
kuruş bedel mukabilinde komisyondan ala
bilirler. 

S - İstekliler 1940 yılı ticaret odası ve
sikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesi • 
kalan ve bu i§e yeter muvakkat teminat 

makbuz mukabili komisyona vermeleri. 
"6699-4219" 14209 

Nakliyat yaptırılacak 
Giresun Devlet Orman l§letmesf 

Revir Amirliğinden : 
Bicik ormanından imal edilmiş ve 

imal edilmekte olan takriben 2300 
metre mikap kerestenin Kulnkkaya
daki depomuza taşınması işi açık ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - Beher metre mikap kerestenin 
taşınması için kabul edilmiş ücret 
350 kuruştur. 

2 - Bicik ile Kulakkaya arasında 
yol kamyon nakliyatına elverişli olup 
takriben 14 kilometredir. 

3 - İlk teminat 603 lira 75 kuruş
tur. 

4 - Eksiltme 9. 8. 940 cuma günil 
saat 14 de Giresunda devlet orman iş
letmesi revir amirliğinde yapılacak
tır. 

5 - Şartname orman umum müdür
lüğünde İstanbul, Samsun, Trabzon 
orman müdürlüklerinde ve Giresun· 
da revir amirliğinde görülebilir. 

(4164) 14152 

Nakliyat yaptırılacak 
Giresun Devlet Orman işletmesi 

Revir Amirliğinden : 
Kümbet ve buna bağlı ormanlardan 

önümüzdeki mevsim içinde kesilip 
hazırlanacak olan takriben 1559 met· 
reküp tomruğun, tomruk veya yapıl· 
mış kereste halinde ve kapaklariylo 
birlikte İkisuda şose kenarına taşın
ması işi açık eksiltmeye konulmı.:ş

tur. 
1 - Yapılmış veya yapılmamış ol· 

sun bu malların ücretlerinin tesviye. 
sinde gayri menmul metre mikap esaı 
olarak kabul edilmiş olup muhammen 
bedel 4 liradır. 

2 - İkisu ile kümbet ormanları a· 
rasındaJti mesafe tahminen 14 kilo
metre olup bu yol katır ve kağnı ve
ya kızakla nakliyata elverişlidir. 

3 - İlk teminat 467 lira 70 kuruır 
tur. 

4 - Eksiltll"~ 8. 8. 940 perşembe gü-
nü saat 14 de ılacaktır. 

5 - Şartrü '1'e mukavele örnekle 
ri İstanbul, lSun, Trabzon orman 
müdürlükleri orman umum mü· 
dürlüğünde v Giresun Revir am"-li-
ğinde görülebıfü. (4165) 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilanı 

Edirne M ~riç Su işleri Şube Müdürlü. 
ğünden: 

1 - Ekııiltmexe konulan f§: Edirne ci
varında Bosnaltöy Meriç aahlllnde kıyı ve 
ıedde tahkim lD§aalı tamir i§leri olup be
deli keşfi 37015.91 liradır. 

2 - Eksiltme 12. 8. 940 tarihine müsa • 
dit pazartesi gUaU tıaat ıı de Edlrnede 
Meriç su iııleri §Ube mUdilrlilğtlnde topla.
nacak eksiltme komisyonunca kapalı zarf 
usullyle yapılacaktır. 

a -·istekliler bu ltıe alt eksiltme şart
namesi, mukavelename bayındırlık işleri 
genel oartnnmesl hususl fennt oartname, 
silsile! fiyat e('tvelleriyle projeleri Edime 
su lglerl Meriç şubesi mUdUrlilğUnde bilft.
bedel görebilirler. 

4 - Ekslltmeye ~rebllmek için istekli
lerin (2776.91) liralık muvakkat temlnat 
vermesi ve"blr istida ne Nafıa VekAletine 
müracaat ederek bu ise mahsus olmak U-
7.ere alacakları mUteahhitllk vesikasını ve 
940 senesine alt ticaret odası veslkasım 
ibraz etmeleri şarttır. 

5 - Tekli! mektuplarını ikinci madde
de yazılı sa.ntten bir saat eveline kadar 
makbuz mukablllnde Edirne Meriç su iş -
leri eubesi mUdürlllğUne tevdi etmlıı ola
caklardır. Postada vuku bulan gecikmeler 
kabul edilmez. {6574/ 4156) 14141 

Ekmek alınacak 
Konya C. Müddciumumiliğinden 
1 - Konya ceza evinin 10 aylık ekmek 

ihtiyacı 25/ 7/940 günunden 19/8/ 940 gil.nıi· 
ne kadar 25 glin müddetle kapalı zarf usu. 
tiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 19/8/ 940 tarihınc denk celen pazar
tesi günü saat 15 de Konya C. MüddeiumU• 
mtıik dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Talipler tcklifnamelerini o gün saat 
14 den eve! komisyon riyasetine verilmiı 
bulunacaktır. 

4 - Ekmek ikinci nevi yerli unundaa 
has olacak ve talipler bedeli muhammeni -
nin yüzde yedi buçuğu olıın 1360 lira 80 
kuruşluk teminatı muvakkııtelerini tekli{. 
lcriylc birlikte komisyona vermiıı buluna • 
caktır. 

S - 4 üncü maddede yazılı nevi gösteri
len has ckmci;in kilosu şimdiki narhı ile 
10,S kuruitur. 

6 - İlan ve sair masraflar müteahhide 
aittir. 

7 - Fazla izahat almak ve şartnameyi 
görmek istiyenlerin Konya cezaevi direk • 
törlüğiınc miıracaatları ilan olunur. ( 4106) 

14096 

ŞoS? atı 
Hatay valiligına 
ı - Vilayet yoll uhtellf klloJ!le~ 

relerinde 250.000 !u t asfalt kapla-
ma ve gene 15.000 M jlı ııose inşaatı 
g'Cne iki kat asfalt kaı- ve Antnkya 
!skcndcnın Kırıkhan şehı. ri dahilinde 
40610 M2 şose inşaatı ile Uç mt ıuıfalt kap
lama lfl pazarlık usuhyle mtın:ıkas:ıya ko
nulm~tur. 

2 - Eksll~me 20 ağustos 940 salı gUnll 
saat ıı de Antakya nafıa mUdUrltiğU oda
sında mUteşekkll komisyonca yapılacaktır. 

3 - İstiycnler fenni ve husust cıartname
lerle evrakı kcıiflycyi 468 trunış bedel mu
kablllnde nafıa mUdUrlüğllnden alabilirler. 

4 - Bu işin keşi! 'bedeli doksan Uç bin 
altı yUz kırk blr lira seksen bir lruruştur. 

5 - .Mııvakkat teminat beş bin dokuz yUz 
otuz iki lirsı tiokuz kUI'U§tur. 

6 - Tlli iı:;!erln ihaleden en az sekiz gUn 
evcl bu işe benzer inşaatı b:ışardıkların& 
dair evrakı rnUsbiteleriyle birlikte vlıtıyc
te müracaat ederek alacakları ehliyet ve
slk&.qu1ı ve teminat mektup veya makbuz. 
!arını ve ticaret odası vesikasını komisyo
na ibraz edecektir. ( 4256) 1423::: 

Zayi - 193S tarihli İktısat Vltilctfndcıı 
aldığım maden mi.ıhcndislik ruhsatname • 
sini zayi ettim. Yen is ini alacağımdan es • 
kisinin hükmü yoktur. Mühendis M;ıh.o 

mut Rasim Mutuk 304& • 
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MİLLi MUDAF AA VEKALET! 

Menfez İn~aatı 
M. M. Vekaleti Satrn Alma Komisyo. 

nundan : 
Ke:sif bedeli 1423 lira 83 kuruı olan kıs

la ahırları önündeki dereye menfez inşaatı 
pazarlıkla yaptmlacaktır. Pazarlığı: 12/8/ 
940 pazartesi günü saat 11 dedir. Kati te -
minatı: 213,5 lira olup keıfi 8 kurusa ko -
misyondan alınır. Taliplerin muayyen va -
kitte M. M. V. Sa. Al, Ko, da bulunmaları. 
(4021) 14027 

ikramiye mikdarlan 
M. M. Vekiletınden : 
1485 sayılı kanuna göre savaı sakatları 

ne ıehit yetimlerine isabet eden ikramiye 
Dtlktarları asafıda gösterilmiıtir. 

Paraların tevzi komisyonlarınca dağtu
lış müddeti dört ay olduğuna gore sakat 
•e yetimlerin (rapor, resmi senet ve ikra -
miye cüzdanları ile birlikte) derhal ikra -
miye tevzi komisyonlarına müracaatları. 

Lira K 
1. derece subay 239 00 

215 10 
167 30 
143 40 
119 50 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

" .. 
n 

,. 
., 

" 
95 60 

1. inci derece ere 119 50 
9S 60 
71 70 
47 80 

2 ... 
3 ... 

• ••• 
S~ " 
6 ... .. 

n 

,, 

" 
23 90 
23 90 

Beher şehit ailesine de (2S lira 52 kuruş-
tur.) (4101) 14109 

Y üz havlusu alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komisyo-

11undın : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı otuz 

kuruş olan on bin tane yüz havlusu 9/ağuıı
t os 940 cuma günü haat 10 da Ankara'da 
M. M. V. satın alma Ko. da pazarlıkla sa -
tın alınacağından isteklilerin pazarlık gün 
ve saatinde 450 liralık kati teminatları ile 
b irlikte mezkQr Ko. da bulunmaları. (4173) 

14200 

Yün b a ttaniye alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 750 

kuruş olan 1500 tane yün battaniye 9/aiuıı
toı 940 cuma günü saat 11 de Ankara'da M. 
M. V. satın alma Ko. da pazarlıkla satın a
lınacağından isteklilerin 1687 lira SO ku -
ruşluk kati teminatları ile birlikte pazar
lık giın ve saatinde mezk\ir Ko. da bulun -
malan. (4172) 14199 

Çamaşır d iktirilec e k 
M. M. Vekileti Sıtrn Almı Komisyo

a undan : 
Bezi V ekiletçe verilme.le ve sıhiye depo

ıunda gösterilecek mahalde dikilmek ıar • 
t iyle 25.000 don ve 2S.OOO gömlek diktirile
cektir. Bir don ve bir gömlekten ibaret be
her takım çamaıırın dikim ücreti on kuruş 
olarak tahmin edilmiıtir. İsteklilerin 375 
liralık kati teminatları ile birlikte pazarlık 
ııUnfi olan 16/ağustos/940 cuma gÜnÜ saat 
10 da Ankara'da M. M. V. satın alma Ko. 
da bulunmaları. (4171) 14198 

Gaz i drofil alınacak 
M. M, Velrl.leti Satın Alma Komisyo-

11undan : 
Behert metresine tahmin edilen fiyatı 16 

kuruş olan 150 bin metre gaz idrofil 17/ 
ağuıtos/940 çarıamba günü saat 11 de An
kara'da M. M. V. satın alma Ko. da pazar
lıkla satın alınacağından isteklilerin 3600 
lirhk kati teminatları ile birlikte pazarlık 
ıün ve saat inde mezk(ir Ko. da bulunma -
lan. (4170) 14197 

Buji alınacak 
M. M. V eJcileti Satın Alma Komisyo

n undan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 3375 lira 

olan 2250 adet porailenli buji pazarlıkla 
utm alınacaktır. Pazarlığı: 7 /8/940 çar -
pmba günü saat 14,5 dadır. Kati teminatı: 
506 lira olup gartnamesi komisyonda gÖrü
lür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V . 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (4225) 14214 

K ürek sapı alınacak 
M. M. Velcileti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 3600 lira 

olan 30.000 adet kürek sapı pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı: 6/8/940 sah günü sa
at 14 dedir. Kati teminatı: 540 lira olup 

şartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin 
muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko, da 
bulunmaları. (4226) 14215 

Buji alınacak 
M. M. Vt;kileti Satrn Alma Komisyo

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 10S40 lira 

olan 5850 adet mikalı buji pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı: 7/81940 ~aqıamba 
günü saat 14 dedir. Kati teminatı: 1581 li
ra 75 kuruş olup, numune ve ıartnamesi 

komisyonda görülür. Taliplerin muayyen 
vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunma -
ları. (4?27) 14216 

B askül alınacak 
M. M. Velriileti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı (235) 

iki yüz otuz beş lira olan 29 adet yarım 
tonluk ve beherine tahmin edilen fiyatı 

(285) iki yüz seksen beş lira olan 4 adet 
bir tonluk baskül pazarlıkla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 6/8/940 uh günü saat 
on birdedir. Kati teminatı (1.193.25) bin 
yüz doksan uç lira yirmi beş kuruştur. Ev
saf ve ıartnamesi M. M. V. ı;atın alma ko • 
misyonunda gorülür. İsteklilerin kanunun 
emrettigi belgelerle ihale saatında Ko. na 
gelmeleri. (4233) 14218 

Fener alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 6000 li

ra olan 2000 adet fener pazarlıkla satın alı
nacaktır. Pazarlığı: 8/8/940 perııembe gü -
nü saat 11 dedir. Kati teminatı: 900 lira 
olup şartnamesi komisyonda görülür. Ta -
!iplerin muayyen vakıtte M. M. V. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (4Z24) 14213 

K arfiça alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 2000 lira 

olan 5000 kilo muhtelif karfiça pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı: 5/8/940 pazar
tesi günü saat 11 dedir. Kati teminatı: 300 
lira olup ıartnnmesi komisyonda göriılur. 

Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (4223) 14212 

S icim alınacak 
M. M. Vekall'ti Satrn Alma Komisyo

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1500 lira 

olan 1000 kilo sicim pazarlıkla satın alı -
nacaktır. Pazıulığı: 618/940 salı güniı saat 
11 dedir. Kati teminatı: 22S lira olup nü -
mune ve ııartnamesi komisyonda görülür. 
Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (4222) 14211 

5 Ade t su araıozu alınacak 
M. M. Vekaleti Satrn Alma Komisyo

nundan : 
Beş tane su arazozu alınacaktır. Bu ara

zozları satmıya talip firmaların verecekle
ri arazozlara ait fenni şartnameleriyle bir
likte tekliflerini 15/ağustos/940 tarihine 
kadar Ankara'da M. M. V . satın alma Ko. 
na vermeleri. (4174) 14201 

Çadır direk ve kazığı alınacak 
M. M. VeJ:jleti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı (12,5) 

on iki buçuk kunış olan (600.000) adet por
tatif çadır direği ile beherine tahmin edi • 
len fiyatı (12.S) kuruş olan (600.000) adet 
portatif çadır kazığı pazarlıkla münakasa
ya konmuştur. İhalesi 5/8/940 pazartesi gü
nü saat on birdedir. Kati teminatı (17.500) 
liradır. Evsaf ve şartnamesi 7SO kuruş mu
kabilinde M. M. V. satın alma komisyo -
nundan alınabilir. İsteklilerin kanunun em
rettiği belgelerle ihale saatinde komisyona 
gelmeleri. (4232) 14217 

D E VLE T DEMIRYOLLARI 

Ç a m tomruk alınacak 
Devlet Demir Y. 10. !şletm~ M üdürlü -

ğünden : 
İdaremizin ihtiyacı için mübayaa edile

cek 2500 metre mikap çam tomruk kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuııtur. 
1 - 2500 metre mikap tomruğun tahmin 

edilen bedeli 35000 liradır. 
2 .- Muvakitat teminat miktarı 2625 li • 

radır. 

3 - Çam tomrukları Kars orman müdür
lüğünce Oltu'nun Armeıcn ormanından iıı

Jetmcmlz için tefrik edilen maktalardan te
darik edilecektir. 

4 - Teslim yeri Sankanufi hızar fabri
kasıdır. 

5 - İhale S/8/940 pazartesi ~nü ııa.ıt ' Kırıkkalede yaptırılacak inşaat 
15 de Erzurum'da 10. i:,letme mildürlu'u Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğu 
binasında müteııekkil komisyomla yapılaca- Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 
ğından taliplerin mezkilr günde 2490 S. ka- Keşif bedeli (45.000) lira olan yukarda 
nunun 32 inci maddesi mucibi tanzim ede - yazılı inşaat askeri fabrikalar umum mü -
cekleri teklif mektuplarını ve icabcden di- diırlüfü merkez satın alma komisyonunca 
i:er vesikalarını eksiltmeye açılma saatin- 13/8/940 salı günü saat 16 da kapalı 7.arfla 
den bir saat evci komisyona tevdi etme • ihale edilecektir. Şartname (2) lira (2S) 
!eri 15.7.ımdır. Posta gecikmeleri kabul e - kuruş mukabilinde komisyonda verilir. Ta
dilmez. !iplerin muvakkat teminat olan (337S) lira-

6 - Şartnameler Erzurum 10. işlc-tme yı havi teklif mektuplarını mezkur gün<le 
müdürlüğünden Sarıkamış ve Kars istns- sa.at ıs şe kadar komisyona vermeleri ve 
yonlnrından ve lstanbul'da 1. işletme mü - kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2 
dürlilğündcn 175 kuruş mukabilinde alınır. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün 

7 - Taliplerin resmi müteahhitlik vesi- ve saatte k9misyona müraca.atlan. (4018) 
kalariyle diğer kanuni vcsiknlarım ibraz et- 14088 

meleri şarttır. (3980) 13969 lOl52 Kg. İp alınacak 
Otobüs yedekleri alınacak Askeıi Fabrikalar Umum Miıdürlütü 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. : Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
:Muhammen bedeli 10260 lira olan 1) ka

lem BUsslng otobüsleri motör ve akktlmU- Tahmin edilen bedeli (10152) lira olan 
lAtör yedekleri lG. !l. ıuıo pa7.artesi gılnii 10152 Kg. ip askeri fabrikalar umum mü
saat 15 de knpıılı zarf suliyle Ankarada tlürlüğü merkez satın alma komisyonun -
id::ırc blnnsınd:ı satın alınacaktır. dan 15/8 940 perşembe günü rat 15 te ka-

Bu işe girmek lstiycnlerfn (iG9,50) lira- palı zarfla ihale edilecektir. Şartname pa
hk muvuklmt tı ıninat ili' kanunun tayin 
ettiği vesikalnn ve tekliflerini aynı gün rasız olarak komisyondan verilir. Taliple· 
sant 14 de kadar komisyon reisliğine ver- rin muvakkat teminat olan (761) lira (40) 
meler! Itı.zınıdır. kuru~u havi teklif mektuplarını mezkür 
Şartnameler pnrMız olarak Ankarad11 gilnde saat 14 de kadar komisyona vcrme

malzeme dahcslnden, Hnydarpnşn'da tcsel-
l!lm ve sevk şefliğinden daı:tıtılacaktır. !eri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka -

Esnafın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 
Pazarlıksız satış mecburiye t in e dair kanun ahkamın• S 

kırı hare k e t fii lle rinin t e k errürü tesbit edilen atağıd• 
r esl e ri yazılı dükkanlar ceza.e n kapatılmıştır : ~ 

1- Y e ni halde 32 numaralı v e M e hme t O ib rik ile 1 
E r ' e a it s e bzeci dükkanı ''1': gün m ü dde tle. • ; 

2- Adliye Sarayı caddesınde 12 numaralı v e Şakir N~ 
bant ile N izamettin Hamamcıoğlu'na a it manifatura rrı-i" 
zası " 24" saat m ü dde tle, ,ı.. 

3- Yenişehir Atatürk bulvarında Toygar Apa rtmaD' 

tıın da ve M e hmet Aytaç'a a.it tuhafiye mağazası " ı:· 
müdde tle, 

~ Adliye Sarayı caddesinde Ahmet Şahin apa . ~ 
altında 8 numaralı ve Turan Demirok ' a a i t halıcı - kil 
dükkanı " 1 '' gün müddetle, , 1 

5- Atpazarında 8 numaralı v e Ali Rıza Bilgiver;,ı 
bakk a liye dükkanı " 24" saJ\t müdde tle. ( 4250) 14 

(4103> 1420:> nunun 2 ve 3, macldelerincleki vesaikle ko- M. M. V. Hava M ü ste 
Elektrik malzemesi alınacak mi~yoncu olmndıklanna ve bu işle aHika - ~ ;, 
D. D. Yollan Satın Alma Ko. : dar tüccardan olduklarına dair ticaret oda- ]tttfV 
Muhammen lıedeli fil18.0l lira olnn GG sı vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko - Kuru ot alınacak Muhte lif malzenıe a 

1 
lmlem muhtclir elC'ktrlk malzemesi Hl.8.940 misyona müracaatları. (4139) 14122 Ankara Leva:rrm Amirliği Satın Almı M. M. V. Hava MÜ!:teşarlıl~~.cı 
cuma gllnU saat 15,30 da kapalı 7.arf usu- Komisyonundan : 800 Adet kuru pil (sahra tclefOJY 
il 1 , k d ıd b. ı t aı 38 Ton 5X20 m m. Lama dem·ır·ı r ..ı y c ı•n ara a arc ınnsınc asa ın ına· 1 - 1500 ton kuru otun kapalı zar la ek- 50 Kg. mumlu tel (0,7Smın.) ırt;v 
cnktır. S" il 15 ton 6 mm. demir tel alınacak siltmesi 2/81940 saa t lS de Ankara Lv. l- 150 Kutu Katranlı cen't (1.0 ııı1e.;~"" Bu işe girmek istı~·enlerln 458. :> ro.- .., "'' .. 
lık muvakkat teminat ile konunun tnyln Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü mirliği satın alma komisyonunda,yapıla - 50 Adet tek parmaklı meşın e 
ettiği vesikaları ve tP-kllflcrinl aynı glin Merkez Satın Alma Komisyonundan : caktır. 2'S ,, Palanga takımı 
saat 14.30 za kadar komisyon reisliğine Tahmin edilen bedeli (19.000) lira olan 2 - Muhammen bedeli 90.000 lira, ilk SO ,. Kurbagacık 
vermeleri 111.zımdır. yukarda ynzılr 38 ton lama demiri ve ıs ton teminatı 57SO liradır. Şartnamesi 450 ku -
Şartnameler parnsı:ı: olarnk Anknrada 2S ,. Direk mahmuzu 

malzeme dairesinden, Haydnrııaşn'da t<'scl- <lemir tel askeri fabrikalar umum miidür - ruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 2s .. Emniyet kemeri 
IUm ve sevk şefliğinden dağıtılal'aktır. lüıiü merkez satın alma komisyonunca İçimle kanuni ve ticaret oda!ı vesikaları 25 .. Tel bükeceği 

(4101 l 1420G 13/8/940 salı günü saat ıs te kapalı ?.adla da bulunan teklif mektupları saat 14 e ka· 25 ,. Tel mengenesi 
B alast alımı ihale edilecektir. Şartname parasız olarak dar kabul olunur. (3799) 13835 35 ,, Müvezzi çantası ~I 

Üçüncü işletme müdurluğıinden : komisyondan verilir. Taliplerin muvakku.t Çuva l alrna cak 120 " Elektrik cep feneri (r.~ 
23. i. 940 tarihinde eksiltmeye konulan, teminat olan (1425) lirayı havi teklif mek- Ankara Levazım Amirliği Satın Alma soo Elektrik cep fener~ pı- ...Jf 

İzmir - Bırnclırma hattının 25 - 268 kilo- tuplarını mezkur günde saat 14 de kadar 300 Elektrı·k cep fenen alllY"" 
1 ri d ıh dil k l r. 000 Komisyonundan : .. metre e arasın a zar e ece "· komisyona vermeleri ve kendilerinin de rı 

metre mikfıp balruıt.a talip çıkmadı~ı kin 1 - Pazarlıkla bin liralık çuval eksilt - 50 ,. Küçük İngiliz anahtll 
d·ı i ı 2490 numnrah kanunun 2 ve 3. maddelerin-lhııle işi 8. 8. 940 tarihine talik e ı m şt r. mesi 3/8/940 ııaat ıı de Ankara Lv. amirli- 50 ,. Keskili kıskaç 

İşbu bnlastın ımıhamml'n b<'cleli metre deki vcsaikle komio;yoııeu olm:ıdıklarına ve 
1 

k 50 ,, tk·ı ag~ı•lı rakı 
ği satın alma komisyonun< a yapılaca tır. ,. ,, 

mlkAp başına 110 kuruş olup muvakkat te- bu işle alakadar tüccardan ol<luklarına dair . 
50 

Ufak torna vida 
minat parası 1237,GO liradır. 2 - Kati teminatı ıso lira nünıunesı ko- ,. ticaret odası vesikasiyle mezkur gün ve sa-
Şnrtname ve mukavell'nameleri her va- misyonda görülür. (4248) 14228 75 ,. Düdük ) 

kit para.sız olarak işletme merkezlerindl'n atte komisyona miiracaatları. (3988) SO " Saplı çekiç (orta bo1 
tC'dArik edilebilir. 14086 50 ,. Toz fırçası ıı-' 

Talipler yukanda gösterilen ihaıe tart- 53 T 1 1 k SIHHAT VE iÇTiMAI M. V. oo ıcı· 
hinde saat 16 yıı kadnr Balıkeıılrde UçilncU o n petro a m aca 22 ,, Dinamometre (5 
işletme komisyonuna müracaat etmelidir- Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 22 ,. Ufak pürmüs 
ler. (4161) 141111 Merkez Satrn Alma Komisyonundan : Kömür alınacak SO Kutu Tinol 

Satılık eşya Tahmin edilen bedeli (11856) lira (10) Sıhat ve lçtimaııMuııvenet Vekileti An- 22 Adet ufak havya 
kara !tf erk ez Hıfzıssıhha Müessf'sıosi Satın 

D. D. Yolları 2. ci işletme Arttırma ve kuruş olan S3 ton petrol Askeri Fabrika- Alma Komisyonundan : 50 " Karga bumu 
Eksiltme Komisyonundan : lar umum müdürlüğü merkez satın alma 1 - Merkez Hıfzıssıhha mlles.<Jeııesl lh- 40 Kıı:. şattertan cJ11' fi 

Ankara gar bin3 sı altınclaki merkez an - komisyonunca 13. 8. 940 salt günü saat 11 tlyacı için ııatın alınacalt 800 ton Karah!lk Hava ihtiyacı için yukarda ):tıf 
l fi ·h ı ltolt ltüınilrü 1. 8. 940 tnrihlndrn itllıarf'n azılr mnlzcme satın alın•" ·• bar._ .. a mevcut olup nizami müddetlerini de kapa ı zar a ı a e edilecektir. Şartna- rı Y eıı" 

uıu kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş- 1•1 · b.l ki • ııeııı 
ikmal eden sahipsiz eşyanın pazarlık su - me parasız olarak komisyondan verilir. tur. ı erın vere ı ece en ma riııJ 

' · k cins fiyatı ve teslim müddetle retiyle 16/8/940 tarihine rastlıyan cumn Talıplenn muvak at teminat olan (889) 2 - Ş11rtnnmf'lf'r Ankara merkez Hıf-
günü sant 9.30 da satışına başlanacaktır. lira (21) kuruşu havi teklif mektuplarım zıssıhlıa ınlle:ı!'leSf'lli satın ıılma konılsyo- bir t eklif vermeleri. (4128) _ı 

t kl·ı · ·•-· ·· d 10 k d k · nundan parruıız alınır. b·• JI Dellıiliye resmi alana aittir. ste ı erın me1 .... ur gun e saat na a ar omısyona 3 - Eksiltme 16. 8. 940 cuma ı.-ilnll saat D izel elektroje n gru u ~~ 
tayin olunan gün ve saatte gar binasında vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara- 11 de mil!'lısf!sede mlitcşekkil ımtın alma M . M. Vekaleti Hava Satıtf 
hazır bulunmaları. (4200) 14203 lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komlsyonıJnıla yapılacaktır. 

ASKERIFABRlKALAR 

6 Kalem kereste alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 
193,600 metre mikabı 1000 adet S,50ır.0,22 

x0,16 M. ebadında az çıralı çam ağacı. 
2S,200 metre mikabı 150 adet 7,SOx!H6x 

0,14 M. ebadında az çıralı çam ağacı, 
17,1875 metre mikabı 125 adet 2,20x0,2S 

x0,25 M. ebadında aıo: çıralı çam ağacı, 
282,750 metre mikabı 4350 adet 4,00x 

0,25x0,06S M. ebadında az çıralı çam ağacı, 
11.760 metre mikabı 300 adet 2,00x0,14x 

0,14 M. ebadında diş budak veya meşe ağa-
cı. 

2,000 metre mikabı 200 adet 1,00xO,lOx 
0,10 M. ebadında diş budak veya meşe nğacı 

Tahmin edilen bedeli (35.833) lira olan 
cins, ebad ve miktarı yukarda yazılı altı 

kalem kereste Askeri Fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
9/8/940 cuma günü saat 16 da kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname ( 1) lira (80) 
kuruş mukabilinde komisyond:ın verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (2687) 
lira (48) kuruşu havi teklif mektuplarını 

mezkQr günde saat 15 şe kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3, maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ali -
kadar tüccardan olduklarına dnir ticııret o
dası veılkasiyle mezkQr gün ve saat te ko-
misyona müracaatlrı. (39Sl) 14018 

komisyoncu olmadıklanna ve bu i~le ala- 4 - "Muhammen bedel 21600 ilk teminat 
kadar tUcc..'1 rdan olduklnnnl\ dair ticaret lfi20 Ilı ndır. 

5 - :relılit mektuplan muayyt.n g!lnde 
saat oruı kadar komisyona verilmlıı olma
lıdır. Mektuplar mlihlir mumu ile ınUhUr

odası vesikasiyle mezkQr ıün ve saatte 
komisyona müracaatları. 14055 

32 Ton sarı sabunl u kösel e 

alınacak 
Askeri Fabrikalar V mum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tnhmln edilen bedeli (120.000) lira olnn 

32 ton sarı sabunlu kösele Askeri Fabrika
lar umum mllıllirlliğll nıerkt!z satın alına 
komisyonunca li. 8. 940 cumartesi gUnU sa
at ıı de kapalı zıı.ı rıa lhnle edilecektir. 
Rartnnme rG) lira mukabilinde komlsyon
dnn vc-rllir. Taliplerin 11111vakkat teminat 
olan (7250) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkQr günde saat 10 na kadar ltomls
yonıı \'l'rmeleri ve keııdllcrinlıı de 2490 :mı
maralı kanunun 2 ve 3. mnddı>lerin<lekl 
vcsaikle komisyoncu olmaclıklanna ve bu 
işle allıkadar tüccardan oldul(fnrına dıı.lr 
ticaret odası V<'!iikaııiylc mezkQr glln ve 
snntte komisyona mUracıuıtları. 

(4140) 14192 

Satış ilanı 
Beypazarı ölü Abbas oğlu A bdul

lah tasfiye ma.o:;asından : 
Beypazarı'nın Ahmetçalar namı diğeri 

Burgaz mevkiindeki ormanda mevcut 277 
aılet 120,875 M3 çam nfaçlarının mahal • 
!inde t eslim suretiyle 8/8/940 perşembe gli
nü saat 14 - 16 ya kadar Beypnıarı bele
diye dellil o<lıı.sında açık arttırma ile satı
lacağından talip olanların mezkur giinde 
hazır bulunacak ölii Abbas oğlu tasfiye ma
sası heyetine müracaatları ilin olunur. 

30S6 

lil olncnktır. 
6 - :Muvakkat teminat bedeli nakit ve 

nakit mahiyetindeki evrak maliye \'ekAleli 
merkez muhasebesi veznesine yatırılması 
l<:ln taliplerin bir gtln evt'l komisyona mU
racaııtın birer irsaliye almaları ltlzımdı r. 

(4216) 14208 

Marmara Ü n ülbahri K. 

Sade yağı ilanı 
Marmara Üssübahri K. Satın Alma Ko

mi!>yonıından : 
ı - Komutanlık ihtiyacı ic;in 2SOOO kilo 

s:ıde yağı kapalı urf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 1 2/A~u5tos/940 pazarte
si günü saat 16,30 da İzmit'te t ersane ka -
pısındaki komisyon binasındl\ yapılacaktır. 

3 - Ya~ın bir kilosuna tahmin edilen fi
yat 130 kuruş olup muvakkat teminatı 2437 
lira 50 kuruştur. Buna ait ~art.name 163 
kuruş bedel mukabilinde komisyonumuzdan 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek istekli -
!erin 2490 sayılı kanunun tarifatı veçhile 
bu işle alakadar olduklarına dair ticaret 
vesikahırını ve yukarda yazılı ilk teminat
larıyla birlikte tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını muayyen giln ve saatten tam 
bir saat evetine kadar komisyon başkanlı-
ğına vermeleri. "6539-4154" 14126 

mi.~yonundan : i.lld' 
1 - 3 adet 15 beygir tak&ttJ11 

lektrojcn grupu pazarlıkla sJIO) Jıı! 
tır. Muhammen bedeli (15.90 dJI , 
kati teminat miktarı ~23~S~.1i~t 1 
lığı 3/8/940 cumartesı gilnu 5 .,.;ı 
va satın alma komisyonunda ıfP. 
İdari ve fenni şartname her f 
ıonra komisyonda görülebili~iıı" 
muayyen gün ve saatte kati t 
nunt belgeleriyle komisyondı0 n. (3972) 140Z 

" Kerest e alın~ 
A nkara Valili~indcn : e~ı 
Vilbet yolları üzerinde 111,nıt 

köprlilerle tamiri esnası~d• ılt ·:~ 
için kereste mübayaa işı aÇııı'sııı-:J 
konulmuş ise de talip çıkrll8 

11
,u 

layı 2490 sayılı kanunun .SS~7~ 
nin son fıkrasına t evfikan 2 !"' 
den it ibaren bir ay müddetle 
nulmuştur. 50) ~ 
Keşif bedeli (4426) lir• ( (!Jf~ 

minatı katiyesi 863 lira 9S Jcı1 ııı'~ 
lilerin t eminat mektup ".eY~ıcte ıır1 

caret odası vesikasiyle ~ır1\i1'ı 4' 
tesi ve perşembe gıinterı " 1.t ~t~..AI 
cümenine gelmeleri. Bu~ aı liİıu;;;• 
nameyi her gün nafıa mudur l 
bilecekleri. ( 4Z21) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 27 · 7 -940 vaziyeti 
TÜRK HAVA KURUMU 

Tamirat ve inşaat 
Türk Hava Kurumu Havacılık D ai- --------

AKTi F 
K ASA: 

Altın : Safi kilogram 71.721,440 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER 
Tilrk Lirası 

HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 

Altın : Saf! kilogram 5.005,913 
Altına tahvili kabil aerbcst dovizler 
Diğer dövizler ve borçlu klirlng 
bakiyeleri 

HAZİNE TAHVİLLERİ : 
Deruhte edl. evrakı nakdiye kn.r§ılığı 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vakı tediyat 

8 E1'"'EDAT CÜZDANI : 
Ticari senetler 

E SHAM ve TAHVİLAT CÜZDANI 
A - Deruhte edilen evrakı nakdlyenln 

kar§ılığı esham ve tahvilat (iti
bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvllA.t 
A VANSLAR: 

Hazineye kısa vadeli avans 
Hazineye 3850 No.lu kanuna göre a
çılan altın kaıııılıklı avans 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

HİSSEDARLAR 

KOHTELİF ı 

Lira 

100.881.943,67 
12.662.580,-

1.945.870,85 

2.523.088,61 

7.Ml.216,i4 
38.ilS,48 

21.450.818,74 

158.748.563,-

19.810.196,-

262.106.344,15 

47.97i.556,93 
8.275.818.22 

765.000,-

26.722.000,-
9.125,55 

7.808.722.-

YEK ÜN 

Lira 

115.490.394,52 

2.528.083,61 

2 .530.748,96 

139.438.367,-

262.106.3-H,15 

56.253.375,115 

35.804 .84 7 ,55 
4~0.000,-

21.471.085.33 

_665.618.246.27 

PASi F 
SERMAYE: 

İHTİYAT AKÇESİ 

Adi ve revkalAde 
Husust 

TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - S inci maddelerine tev· 
!ikan hazine tarafından vaki tedtyat 

Deruhte edl. evrakı nakdiye bakiyesi 
Knr§ılığı tamamen altın olarak llAve
ten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukablll Uıtveten tedavüle 
vazedilen 

.MEVDUAT: 
Türk Lirası 

Altın : Safi Klır. 18.826,472 

3850 No.lu KAl\"UN'A GÖRE HAZİ?lo'"EYE 
AÇILAN AVANS MUKABİLİ TEVDİ 
OLUNAN ALTINLAR 

Saft Klg. 86.716,458 

DÖVİZ TAAHHÜDATI : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 'kllrlng 
bakiyesi 

MUHTELİF: 

L ira 

6.18~.666,15 

6.000.000,-

158. 748.563,-

19.310.196,-

139.438.367,-

17.000.000,-

200.500.000,-

69.9 3.794,73 
26.480.939,68 

51.643.228,22 

3.3ô9,77 

30.674.155,62 

YEK ÜN 

L ira 

15.000.000,-

12.188.666,15 

356.938.367,-

86.464. 734,41 

tll.643.228,22 

30.677.515,39 

112.705.735.10 

665.618.2t6,27 

• 1938 tarihinden itibaren : İskonto haddi % 4 Altın üzerine avans % a 

resi Genel Direktörlüğünden : 
1- Etimesğut tayyare hangarı kapı 

sının tamiri ve kapı iizerine gelen çatı 
makasının yeniden yapılması işi, açık 

eksil tmeye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli (3718) muvakkat t e· 
mi.nati (279) liradır. ..- ;.; 

3- Şartnamesi her giin görülebilir. 
4- İhalesi 15 Ağustos 940 pcrşenbe 

1 günü saat 15 te Türk H ava K u rum u 
Genel merkez binasında müteşekkil 

1 
,.,ı. 

U L US - 21. IDC ~ tıibl 

İmtiyaz sa rtıı" f,4' 
l sk c nder J\laatt 

komisyonda yapılaı;aktır. 

5- İsteklilerin, kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarile bir -
l ikte muayyen gün ve saat te komis -

Umumi Neşriy~t~uöU'f ~ 
Yazı İşlerı. ft:fl ı; 

Mümtaz faık ..ı~ıı .°"4,' 
. o· •. f.l>'~ Mllrııscse Mllıilır. ·,_ftl 

ULUS Basınıevı 
yonda bulunmaları . 3055 

r 

YENİ SiNEMA HALK SiNEMASI 
Bu akşam saat 21 de 

~EHVET KURBANI 
Rejisör ve baş rolde 

ERTU<1RUL MUHSİN 

Saat: 14.SO - 18,30 
seansları 

100 erke~e hlr kız 
Saat: 16.SO ııeanııı 
SEKİZİNCİ 

Rug11n ve akşam 
!':ııat: 14.30 - 18.30 

MALl<~K İŞ ARIYOR 
8nat: lfı.30 - 21 seansları 
I'ASTIH.MACIYAN ve 

ŞÜKEKASI 
TUrkçe sözlll kahkaha 

filmi 
~aat: 12,Hi te ucuz 

matinf'! 
Denizaltı Eıılrlerf 

Cebecı \'enldoıtan 
CEMİLE 

Türkçe s!lz!U ve musikili 

~::::;:=============================:::::~---

ır 

o 
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ULUS Baaıme'ri 1 
Çankırı Caddesi. Ankara 

Tel&Taf ı üi:üs Ankara 1 

TELEFON 
Bafmuhan'll'llk ı S7 J 
Yam İfleıt UOdtltO 1061 
MUe..eee MDdUrtı UM 

Bugün 2 inci sayfada 

Nüfus sa11-mı .,. 
hazırlıkları 

Yazı İtleri 1062 
tdare 1064 A C> 1 M 1 % "~ N C l _M 1 .'%. C> 1 R. Y aan : Kemal ÜN AL 

oat Vekilimiz B. Muhlis Erkmenl Yozgatvehavalisindezelzeledevamediyor 
nya'daki tetkiklerinden memnun ~ · · · · · 

nya' da tohum ve hayvan ısla 
·n esasll tedbirler allnacak 
yrıca zirai kombinaların idaresi İçin 

teıkillt ve tesisat vücuda getirilecek 
1111111111111111111111111111111 

eklllmlı C. H. P. 
Sekreterliainde ... 

laıvaitimiz Dr. Refik 
dün öileden soma C. H. 
Merkezine ıelerek Parti 

eri Dr. Fikri Tuzer 
karırlanmıt ve bir 

Parti itleriyle metıul ol-
• 

1111111111111111111111111111111 

politika 
ılarına 

at edelim! 
Nal la Yeklllmlz 
TraQa'dı tetnıe 

Ziraat Veldlimia B. llubliı Erklq• 
Konya mmtakumda yaptılJ teftlfltnhn 
aonra ediııdiii intibalardan ı;olı: • ..._ 
kaldıimı •• yakında bu mmtabda ~ 
•• ha7ftA i.ıahı lı;ia Vek&letçe eua1ı ... 
birler almaCaiım eö7lemittlr. Yub'!'o 
1Qrdaa her tarafında denm eden batıpt 
full7etiacfen bir emtantue cöriUU,.. 
(lht>erlerimia 2 inci aa)'fadadır.) 

Yozgat'taki zelzele hakkında dün de talailat 
gelmemi§tir. Dün gelen bir telgrafa •öre zelzele 
la.Jalarla deoom etmelıtetlir. Çarıamba siinü 
vulrubulan zelzelede DeJelalcılı lıOyünde mii · 
him tahribat ol,,.,,tur. insan ve hayvan zayiatı 
olmamqflr· 

Amruya'da çarıamba günü 11.10 ve 13.50 tle 
ilti zelzele olmıqtur. Bu zelz.elel.erden yalnu 

Amcuya kalesinin Herki. mahallai cilad~ 
büyiilı bir l"f ptlTfaı ycrind'1t O)'llGllllf ft 

lilıeli bir vaiyet meydana •.ıirmiftir. il• 
Gümiifluıeı lıöyii, Sinop, Artaoa ve Zile ,.._.. 
ları #atıris bütün T olıat vilôyetinfl• _. ... ~ 
GümiiflKme'Je miiteaıltlit selzele 
H,,.,,, yoldur. Remai.rniz. bir RI 
anJa lıaralan Kwlıq pu/ırlanm s 

·Halkın sıhati 

Gıda maddeleri 
sıkı bir kontrola 

~~ulocak 

• 
sıyasete 

izahat 
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Günün meseleleri : 

Nüfus sayımı hazırhkları 
Radyomuz, birincitetrinin yinni

ainde yapılacak nüfuı ıaynnı için 
watandaıları vazifeye çairrıyor. On· 
lara, iki buçuk ay sonra yapılacak 

t,lr it için timdiden hitap etmeği ye
rinde bulmıyanlar olabilir. Bunlar 
ancak nüfuı sayımının ehemiyet ve 
kıymetini bilmiyenlerdir. Yokaa, 
hütün yurtta en kalablık ıehirden 
en ücra köye kadar herkesin, bazı 
medeni halleriyle bir günde yazıla
cafmı dütünmek, mevzuun büyük
lüiünü kanamaia yeter. 

Sayım, bir aıhat ve aürat itidir. 
Her iki tart da bizi ıimdiden dik
katle hazırlıklı olmağa davet edi
yor n bu hazırlık ilerlediği, genİt· 
lediii niıpette selecek ıaynnı emni
yetle bekliyebiliriz. Binaenaleyh 
radyodaki dinleyicilerle gazeteleri
misi okuyanlar, ıayım meseleleri Ö· 

nünde timdiden Yazife hi11i duyma
lı, kendilerini Ye yakınlarını bu bü
yik ife hasırlamalıdrrlar. 

Nüfuı aayrmmm lüzumu üzerinde 
fasla durmaia hacet olmadıiını ıa· 
ıuyorua. Türkiye halkı, bası mede· 
ni halleriyle birlikte yurttat ıayıaı
nm liilinmeeindeki ehemiyeti kavra· 
mıftrr. Osmanlı İmparatorluiu Tür
kiye hallrmm nüfusuna yabancı e
aerlerden öğreniyordu. ilk ıayım 
1927 de ikincisi de 1935 de yapıl
dı. Bu ilk iki aaynnm rakamlariyle 
hunlar arasındaki nüfuı artıtının ıe· 
Yinmeie değer neticesi, adeta her· 
keıte bu iıin tekrarı için bir heveı 
uyandınnıftrr. 1935 yılında gördük 
ki nüfmwnua artıyor ve bu artrt 
dünyanın hemen hiç bir milletine 
nasip olmıyan bir niıpettedir. 1940 
te~rininde bu hakikatin bir daha te
celliıini ıörmekle bahtiyar olacaiıa. 
Sabıraızlriımısı 1'ir iki ay daha yen· 
•ek lizrm. 

Nüfua 1ayımmın kıymetini halkı· 
mı• ka'Vl'amıthr dedik. Naaıl kavra· 
•aım iri onu yurdunda aayıf Ye mu· 
kavemetaia görmek iıtiyenler ••· 
.. n zaman onun aayraını az Ye nÜ· 
fuaça te .. kkülünü gayritabii söıter· 
••i• çahırrlaT, bunun için tahrifler 
~aparlar. Daha iki ay önce l'•ne bu 
litanlarda ( •) yal.ancı hir sazete
ain nüfuaumua için Japtıiı ıaıkm· 
lılılan kıaaca nakletmittik. Yabancı 
•aharrir "tüTk aıkerinin ıayanı 
haJ1"9t derecede deierli olmaaına 
kartı" Türkiye nüfuıunun 12, yasiy-

(•) Ulua; H • & • lHO 

lalvekilelln mühim 
bir tamimi 

Bqvekilet, bütün devlet tetkilatına 
'lnr timim yaparak bir talim devreıi 
i~in davet olunan memur ve rnUstah -
demlerin maaı ve Ucretlerinin bazı da
ire.terce wrilmemekte olduğuıtu bil • 
dirmit ve bu memur ve mütıtahdemlere 
ınaaı ve ücretlerinin verilmesini ehe
aıiyetle bildirnıiıtir. 

Kemal UNAL 

le tekrarhyahm, on iki milyon ve 
bunun içinde de türklerin altı mil· 
yon olduğunu ııöylüyordu. Buna ta§· 
kınlık değil garezkıirlık demek da
ha yerinde olur. Yeni sayım onları 
bu kabil bayağılıklar yapmaktan, 
hatta zclzeledcki maliım inııan kay
bımızla nüfuıı artııındaki büyük ra• 
kamı tahrif etmekten alıkoyacak mı 
diyecekııiniz? .. Yakın bir ııayımın 

ıııhatli rakamları önünde yalan &Öy· 
]emeğe yeltenecekler bir tereddüt 
anı geçirmiyecekler midir? •• 

Nüfus ııayımının yalnız dıı teair· 
leri karıılayıcı bir tedbir olmayıp 
yeni Türkiye'de ilerileme hamleleri
nin dayandığı medeni ve müıbet va• 
ııtalardan biri · olduğu ıüpheııizdir. 
Sayım, Türk cemiyetinin l'eliımeıi, 
onun daha güçlü daha varlıklı 
olması çarelerini teıhiate bize yar· 
dım edeceğinden onu müabet ilmin 
bir unsuru halinde vakıalara tama· 
men mutabık görmek iateriz. Sa· 
yımı tedbirlerimizde ıaımamak için 
yapıyoruz. Baıkalarını ıaıırtmak 
için değil. 

Nüfuı sayımı, yalnız devlet tetki
latiyle llatarılamıyacak bir ittir. 0-
nümüzdeki teırinde iki yüz bin kiti· 
nin vazife almaııı icap ettiğini oku
muısunuzdur. idare kadroau yeku
niyle bu rakamı karıılaıtırmak, o 
kadro dııındaki yurtla§lara düıen 
fahri vazife nisbetini göııtermeğe 
kafidir. Bu vazifenin ne kadar mü
him olduğunu izah için ıayımdan 
beklenen faydalan sıralamıyacağız. 
Yalnız ıunu hatırlatalım ki devlet 
her senenin normal istatiııtik mas· 
raflarından batka bu yıl yalnız sa
yım için bütceııinden yarım milyona 
yakıri bir miktar ayırmıştır. ilmi va
aıfları tamam, ıııhatli bir aayım ya· 
parak bütçemiz için mühim bir fe· 
dakarlık aayılan bir miktarın tam 
kartılığını almak milli bir •azife· 
dir. 

1935 de muvaffakiyetli bir ıa
yım yaptığımızı yabancı mütahitler 
de teyit etmiılerdi. Yeni ıayımın 
mevzuu biraz daha geniıletilmiı ol
makla beraber, muvaffakiyetle ne
ticeleneceğinden ıüphe etmiyoruz. 
Çünkü hazırlıklar ilerliyor, yurttaı, 
yeni Türkiye'nin ilerlemesine yan
yacak maddi ve manevi bir vasıta 
olan ııayım itine ıimdiden alakala• 
nıyor. 

Kemal UNAL 

lstanbul'da üç eroinci 

grupu yakalandı 
İstanbul; 1. ( Telefonla ) - Bugün 

üç grup eroin kaçakçılığı keşfedildi. 
Bunlardan birisi Ahmet adında biri -
dir. Elinde 35 paket eroin bulunmuı· 
tur. İkincisi Ali ve Mahmut adında iki 
eroin kaçakcısıdır. Üzerlerinde 12 pa
ket eroin bulunmuştur. Üçilncü grup 
da, Kumkapı'da kadınlı erkekli 8 kişi 
dir. Bunların da Üzerlerinde 70 paket 
çıkarılmıştır. 

ULUS 

Dünkü kamyon kazaıından ıonra tahkikat yapılırken 

(, ____ M_a_h_k_e_m __ e_R __ öp_o_r_t_a_jl_a_n __ 

'Bir'' cevahir kutusu,, ta 
18 yerinden bıçaklandı 
Ama sıhati henüz yerindedir 

:Mahkeme koridorlarından ve aalonla
nndan, uzun zaman bahsedemedik. Buglin, 
Altındağlı Mevınt ve bir "Cevahir kutu
su,. ile adliye ııarayının. o kendine mahsWı 
ıeıklı, kendine mahsus kokulu koridorları
na dalıyoruı1. Fakat, bu havaya alışkın ol
mıyan okuyucularımız yadırgamasın diye, 
daha eve! bir aile hayatı tetkik edelim, bir 
kavga ıeyredeltm, Ahenkll bir mecllse göz 
atalım. bir kavga daha görellm. Sonra bir 
sucıu kovahyalım, ondan sonra da Mev
IUtle birlikte salona d::ıhll oluruz. O, demir 
parmaklıgın lçlne Rirer, biz dinleyici kol· 
tuklarınl\ y!"rleşlrlı. 

Mevıot Altındağ mahallesinde oturur, 

yand&ıı arkadqı, bir yandan uc~~ 
flr eanemlye bqlamışlardı. Pl~!d ~ 
haddi vardı. MevlQt, o haddi 
Kendisine gitmekten bqka iı kal 
1)1ce anlayınca: ıctıı-

- Ben a-ttsı-m bari, diyecek o 
llfını bitirmeden: ~...., ... 

- Va11a.hl sen blllrııln MevlOl 
diler, 

MevlQt gece yarısı sokağa u. 
Kalası dopdolu, cepleri bomboıt 1 
pacak, nereye gidecek, klm~n :::ı 
flyecektl? Uzun dUşunmedı. 
rln mesut tatlı hayali onu ı 
yere sUrUkltiyordu zaten... _.,,-

Dün ıaat 12 de Anıfartalar caddesinde, olan 65 yaılaruıda Nuriye isminde bir ka-
23 yaşlarındadır, neden.1e bir ıı tutmayı 

dına da ı;arpmıı ve yere dUtürerek ağırca tercih etmemlıUr. Ankaranın muhtelit Çiftlik mağazasının onlinde bir oto-
mobil olmuıtur. İnhisarlar idare • 

-· Varavım Elmasa bir uğT11W-
ki de barı§ınz, dedi. ~ 

Elmaa - Namıdlğer Altın -
ıine aıt bulunan bir kamyon .atış mağa -
zasına bira boıaltırken şoför yere inmiı, 

ve Eıkitehirli Bektaıoğlu Veli isminde 

yaralamıitır. Eıki Diyarbakır valisi B. l semtlerinde kadın ahbapları vardır. Ken
Mazharın refikası olan Nuriye hastıhı • 1 dlıılyle ııamlml mUııaaebetler idame eden, 

' 

ille A ıtındnğ rnııhalleslndekl 43 Yl\flarında 
neye kaldırılmış, kazaya sebebiyet veren mmaa _ nftmırllğr.r Altın' -la nlan dnst· 
Veli yakılanmııtrr. lukları pek sıkı fıkıdır. Hani, belediyeden 

biriıi ıoför yerine çıkarak frenlerle oyna- de geçmlıı olıalardı, samimi bir aile haya-
mıya baılamıttır. Veli freni karıştırırken Emniyet mudiırü B. Şinası derhal kaza tı geçiriyorlar, denebilirdi. Elmas, Mev-

lQd'c ufak te!ek para yardımında da bu· 
ıerlye doiru hareket eden otomobil, arka yerine ıelmiı ve Ankara cümhuriyet müd 
11nda bulunan ba,ka bir otomobile tosla- ı deiumıımi muavinlerinden Fuat Börekçi 
mııtır. Tam bu ıırada o aradan geçmekte tahkikata el koymuştur. 

Ziraat Vekilimiz 

Konya bölgesinde yaptığı 
tetkiklerden çok memnun 

Konya'da tohum ve hayvan ıslôhı için 
ya·,:nda birçok esash tedbirler ahnacak 

Konya, 1 ı.a. Dün gece fidanlıkta ıere
fine verilen ziyafette belediye reısının 

Konyı :ı:iraatine kar'ı ıöıterilen alakadan 
dolayı halkın duyduğu şükran hislerine 
tercüman olan nutkuna karşı verdii;i ce • 
vapta Ziraat Vekili Muhlis Erkmen de -
mittir ki : 
"- Dört giındür Konyadayım. Bir çok 

yerleri gördü ı , bir çok ziraatc;i ile temas 
•ettim. Gördüklerim ve temu eylediklerim 
beni çok memnun etti, çok sevindirdi. İn
tibalarımı bilh11sa tarlada ekin ba11ların
da çahıanlardan edindim. İlhamlarımızı 
topraktan ve tabiattan alacağız. Konya 
ya daha evel selmemlı oldugum için ü
ı:llntU duydum. Pakat bu UrUntilmü bu se
fer buluduğum ıcyahat fır11tı ile telifi e
deceiimden memnunum. Konya, üzerinde 
ehemiyetle durdufumuı zirai bir sahadır. 
Tohum iılahı, hayvan iıılihı bakımından 

ıereken tedbirleri alacağız:. Makineli zira
atin Konyanın ı:lrat. · ikti1Bdl ııartlarma 

çok u1ıun oldutunu anladım. Konyanın 
terakki ve teklmülü üzerinde ümitlerimi
zi lcuvetlendiren bu hadise bizim için ha
kiki müjdedir. 

kında yakında bir çok tedbirler ılaca&ı:ı:. 

Bilha11a bir isllh iııtuyonu açacağız. Bun 
dan baıka kombinaların idaresi için teıki
lit ve teai11t vUcude getireceğiz. Konya. 
da yapacağımız zirat Islahat arasında hay
van yemlerine de yer verilecektir. İstim
lak iıi. üzerinde ı;alıştığımız bir mevzu · 
dur. Yarma nahiyesinde köylülerle yaptı

fım konuşmalarda onların ne kadar yük • 
ııek kavrayıılı, derin aezişli olduklarını 

gördilm. Makinelerin faydalarını ne kadar 
veciz: olarak anlatıyorlardı. Bu iılerle 
beraber Konyada ba:şlanacak olan tohum 
ve hayvan iıllhı itlerinin kıymetli vatinl
zin himaye ve idareleri altındı mlltehu • 
111 arkııdaşlarımın himmetleri ile az za
manda baıarılacaiından eminim.,, 

İsparta' dı mıhsul ge(en 
ydı göre bir misli fazla 

İııparta, 1 a.a. - ViUyetlmlı: dahilin.de 
bu yıl 31.324 ton buğday. 40.158 ton arpa, 
467 ton yulaf, 738 ton çavdır, 1510 ton mah 
tut, 390 ton mmr, 571 ton kum darı, 989 
ton fasulya, 16 ton bakla, 47 ton pamuk, 658 
ton börülce, 2309 ton da afyon tohumu is
tihsal edileceği umulmaktadır. 

lunur. 
E:p;'.'y bir zamanrlıınberl gUl gibi geçinen 

bu iki yarım karı kocıının samimiyeti bir 
hafta evel aralarında çıkan bir hırgilrle es
ki Ahengini adam akıllı kaybetmlıtlr. El· 
m~" o gece Mevlut'ıı.: 

Kırk paralık faydan yok bana be a
dam, dP.miıttr. Üstelik paramı da yersin, 
ııözUm ona kocamı!ln .... 

Bu sözler MevlQdun erkeklik gururunu 
hırpaladı. O da Elmaıı, namıdlter Altın' a, 
kötU kötU söylenmlye b&§ladı, hakaret et
ti. 

Elmas, nAmıdiğer Altın, bu hakaretleri 
hazmedemedi. çUnkU bıçak kemlte dayan
mııtı. Kadınlığının verdiği bUtUn ceberutu 
takınarak : 

- Defol evimden, diye batırdı, hem de 
bir daha bu sokaktan seçmemecealne yUrU 
bakalım ... Benim Mev!Qt diye bir tanıdı· 
ğım yoktur. 

önce horozlanma, ıonra biraz ağırdan 
alma, hatta. gider ayak niyaz, klr etmedi; 
MtıvlQt tMı tarağı topladı. Bqka yerlerde 
ba§ının çaresini IU"amıya çıktı. 

Aradan iki gUn kadar 1teçtl. Bir gUn. 
bir arkadaşı MevlOt'a: 

- Bu akııun bizde ıöyle oturuveraek 
biraz, dedi, bir de kadın ahbabımız var. 
tatlı, demli vakit geçirir, hoı bet ederiz. 

Mevl!lt, nedense bu teklifi reddetmeyi 
akıl edemedi. Üç kiti erkenden oturdular, 
demlendiler. keyiflendiler, tatlı, demli ko· 
nuştular, derken vakit geceyarıııına yak -
ıaııtı. 

Mevlüt, ııöyle bir vaziyeti lııkandll etti. 
Anladı ki, bu evdeki mlsaflrlltlnl ııabsha 
kadar uzatmak mUmkUn olmıyacak. Bir 

Havı Kurumunun pilot ve 
p•aıüt(üleri İımir' de 

!zmir, 1 a.a. - Memleket dahlllnde bir 
hava seyahati yapmakta olan han kuru: 
mu pilot ve par;vıütc;üleri dün akpm Gazı 
Emir tıyYare meydanına ıelmlılerdlr. Bir 
iki rün hmir'de kalacak olan hancılın· 
mı:ı: Aktıi11r'da ve imkln mU11lt oluraa 
Ödemlı'te para.tiit atlamaları 1apacaklar
dır. Tıyyarecilerimiı Ankara palaı'a ml
aaflr edilmitlerdlr. 

İstanbul' dı bir nukıl 
lıten menolundu 

ku arasında kapısının toıcrn 
duydu. İndi, kapıyı aralayıp, bO 
rıııı misafirinin kim oldu~nu 1 

du. Fakat mandalı kaldırır ~fi 
:MevlQt'U avluda buldu. Araları 
konuşma geçti : 

- Neye geldin? 
- Barııalım diye.... 

1 - Ben eenl tanımıyorum ld ,ıı 
- Ama ııte ben Mevlftt d~~ 

hani iki gün evellne kadar 
MevlQt.... 1 

- Defol dlyonım sana.. 
- Etme, eyleme Elmas: A !tir 
- tlstUme yUrUme. polis ç~ -1. \', 
MevlQt bUtUn niyazlarının J1 ~ 

le karıılandığını gl:lrüıice, ıöY1'ıı. er 
landı. Koyun cebinde tesadllf~ 
pek benzlyen bir bıçak dunı:>'O 
rıldı. tlst taratını bilmiyor. t1fl 

.Me\·IQdun bilemediği bu ~ 
hıı.stancde nöbetçi doktor çabU,ıJS 
mittir. Elmas, ntı.mıdlğer Altın 

0 nun muhtelif yerlerinde taın ~. 
ne bıçak yaraın vardır. Hem 
yaralar... • 

Ya Mevlül? O yok; yalDl 
uyananlar, telsizlere doğnl atJ'CtJ 
görmUşlerH Mev!Qt, burada. 
sa&l rahat edebllmlı, polislerde 
abluka içine alınınca "aman .. 
kat onun da vllcııdıında yaralar 
dlıılne geceki vukuat ııonıtduğ\l ~ 

Piç bir ıcyden haberim Ot' 
tercih etmiş, yaral!lr gösteri~~ 

- Vallahi bunların nere 
ben de 18.!Jıyorum, diye ze1<1c• ;J 
bulabllmlgtir. O da hastaned~~ft,~ 

Bııg!in "vaka,. Uzerinden ıırw.-~ 
geçmiş bulunuyor. Yazıyı bl 
tııneve telefonla ıordıım. Elın~ 
Altın'ın - hUlA.tıatan cevahir • 
sıhatte olduğUnu söylediler. 1' 1' 
rası hafif, mahkemeye gele<:~ 
maııın vaziyeti belli oısun 
yor. - KEZEGE 

İş Banka9' 
' ikramiye• 

kazan ani-' 
Türkiye İt Bankası'~f 

ve Jrumbaraeı:z küçük t . i .... --··
lan arasında tertip eyle~ıidıt' 
plinının ağuıtoa ketide•1 

, 

umumi merkezinde ve notef 
da yapılmııtır. Bu lceşided;ı. · Konya köylüsünün kavrayıı ve seziş ka

biliyetine hayran oldum. Onun orta.ya atı
lan zirai meulelerl tahlil ve mUtaleıda ve 
ziraat davaaınr veciz blr liaanlı anlatmak-

Geı;cn yıla nazarıın viliyetin her bölge
sinde yüzde 85 nisbetinde bir mahsul faı
lılılı göze çarpmaktadır. 

ne ikramiye isabet eden ab' 
tatanbul; 1. ( Telefonla ) - AdHye ıimlerini, hesap açtıkları t ol 

Veklletl'nin g6ıterdlii lllıum Uıerine lerini ve hesap numaralats ta müstesna bir kudreti var. Konya mın· 

takaeın.da Konyalılar tarafından gördü • 
itim 11mimi1ete kartı borçlu oldutum te
ıek1rilrii KonJ& ı;lftçilerinln arzu ve dilek 
lerlnl yakm bir zamanda 1erlne aetlrme -
I• çıhımık auretl1le iSdeyeceilm.,, 

Valimiz: zaman zaman köylere rldcrelı: 
hasat ve harman iılerinin silratle yapılma
sı huıuıunu tetkik etmektedir. Busüne ka
dar arpanın yüzde as i, buğday ve çavda
nnm :rüzde 60 ı, yulaffm yüzde 80 i ha-

bir awkat itten menedildi ve hakkın- yoru• : C 
da takibata baflandı. 2000 Liralık ikramiye : 1 

Avukata ianat edilen IUCj Tllrk adli- 728 heeap numaralı B•Y"" 
yeeinin ıeref ve haysiyetine tecavüz ve iaabet etmittir. p1İ' 

Milli piyango bu sefer 
lstanbulda çekilecek 

lzmir'de 150.000 liralık V elıil'in Elıelıon gazete.ine 
. be ya nah 

llt edilmiı ve harman itlerine hı• verll
mistlr. 

Muğla' dı İzmir Fuarına 

iıtirak i~in hlurhk 

avukatlığı menafii gayrimeırua iıtih - 500 er Lira kazanan/at : 
etli ve mahkemelerin va•ıtahhfı ıu- Baha 2890 (Bursa), 

1
: 

rctinde iıtirnll ite avukatlık ıeref ve 250 şer Lira kazananl'',tlJ'> 

lıtanbul; 1. ( Telefonla ) - Milli 
Piyango'nun 7 ağustos keşidesi Fener 
Stadında merasimle yapılacak ve nu
maralar radyo ile neıredilecektir. 

hasar yapan bir yangın 
İzmiT, 1 a.a .- Evelkl gece keresteci· 

lerdeki yangının iki kereste fabrikası ile 
bir kereste mağazasını tamamen yaktıiı 
ve 150 bin lira zarara seb•l,iyet verdiği 
te5bit edilmiıttlr. Adliye tahkikatı devam 
etmektedir. Yangının neden c;ıktıiı kati
yetle te&bit edilmemiıttir. 

Bu yangın esnasında itfaiye müdUrii ite 
kereste tüccarı Osman'dan bııka iki itfa
iye eri de yaralanmı,lardır. Bunlardan bi
rinin yarası ağırcadır. 

Şehrimizde bulunmakta olan Ziraat Ve
kili Elrekon pıetesine ıu be1&n&tta bu -
lunmuıtur : 
"- Kon1adı 1ıptıfım aeyahatten aon 

derece memnunum. Köylülerle temas beni Muğla, 1 a.a. - Vilbetlml:ı: İzmir en
bllhaaıa aevlndlrdi ve burada alınacak 'si· temasyonat fuarmı kollektlf bir ıekilde 
rat tedbirlerin ı;M>ulı: aemere verecefi U • iıtirlk edecektir. Bu makaatlı Mufla'da 

. . . . ve kazalarda hazırlıklar yapılmaktadır. 
midini artırdı. Yeni retınlen ııraat makı· Fuarda \tillyetimizin teşhir edilecek bas-
nelerinin Kon1a vllbetlnde u umanda hca e$yalarr arasında aünıer, sıila Jaiı, 
,.er tutıcafma ve 1a1rlıcalındı hiç ıtıphe ı l::rup, çam kabuiu, yaprıiı ve krom ma
etml10rum. Tohum ve ha)'Van lıllhı hak- deni vardır. 

namuıunu lh!Aldir. Milddeiumumilik 4183 (Bursa), İlhan 5893 (f 
tahkikat yapmaktadır. met 70979 (İstanbul), . 

n/ıt · 
100 er Lira kazana ( d 

Güze~ Sa.nat~9:r Birliği 26556 (Ankara), Sami ı53:iSI' ıı 
reıım ıergın açıldı Nesime 479 (Edirne), Ne otı>• 

İstanbul: ı. ( Telefonla ) - Güzel latya), Şinasi 456 (Tra;;, el• 
Sanatlar Birliği reıim ıergisi bugün 1590 (Kadıköy), Alis 61 ~~ 
Galatasaray lise.inde açıldı. Sergide lstepan 31799 (Beyoğlu~9 (l', 
100 den fazla et1er vardır. 4633 (İzmir), Seniye 198.f tıl" Ziraat Bankaıı idare mecliıi 

ibka edildi 
Müddeti bi~n Türkiye Cümhuriyeti 

Ziraat Bankası idare meclisi reisliğine 
Ticaret Vekaletince teklif edilen eski 
idare meclisi reisi B. Yusuf Ziya Er
sin'in izalıklarına Ticaret, Ziraat, ve 
Maliye Vekatetlerince teklif edilen 
eııki azalardan Tevfik Nazif Arıcan, 
İhsan Akıncı ve Sait Kıymaz'ın tekrar 
intihapları ve hükümetçe tayini icap 
eden bir azalığa da eski Aza Kamil Gö· 
reıı'in tayini İcra Vekilleri Heyetince 
lrabul edilmiıtir. 

Bundan bqka muhteh itıİ_, 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllll onbeı taaarruf heaabı .,ısı~ 

lira ve altmışına da 25 9er 

Ticaret Vekaletiode bir tayin 
Ticaret Veklletinde açık bulunan 

merkez mıntakaaı bat kontrolörlü • 
filne İktıaat Vekileti it daireai baı 
memur' .rından B. Aliettin Alpar ta· 
yin edilmittir. 

Yerleri deaiıtirllen İstanbul 
Emniyet Şube müdürleri 
lıtanbul emniyet mUdürlilğü birinci ı 

şube müdürü Edip Yawı Kızılcaha • 
mam kaymakamlığına, ikinci ıube mü
dürü Zeki Akalın Silvan kaymakamlı· 
tına. dördüncü ıube müdürü Emin 
Köksal Hekimhan kaymakamlı&ına ta· 
yln edilmiılerdir. 

Taze haberler ! 
lstanbul'da Babı§Jinin akşamı, 

tam öğleyin değilse de ikindiyin 
başlıyor. O stralarda dalgın dalgın 
bu yokuşu tırmananlar için kolla
rına çeşit çeşit isimli gazeteleri sı
kıştırarak var kuvetiyle koşan mü
vezzi çocuklarla çarpıımsk tehlike
si mevcuttur. 

Bu akınlar birer ikişer saat ara
lıkla ortalık yarı kararıncıyı ka
dar devam eder. 

Bu gazetelerin hepsinde en son 
haberleri, en taze ve tur/anda ha
vadisleri vermek iddiası göze çar· 
par: isimlerinde, başlıklarında, say· 
falarının şekillerinde bu iddia var
dır. 

Bu akşam gazetelerinde şimdiye 
kadar konulmamış ısım olarak, 
galiba, son saniye ve son salise kal
mıştır. 

Fakat ne yalan söyliyeyim, bU· 
tün bu iddialara rağmen, bu gaze. 
telerden alınan haber ve havadis· 
/erin tazeliği, turfandalığı bana 
biraz frijiderde saklanmış yemişin. 
etin ve yemeğin turfandalığı, taze
liği ve körpeliği gibi geliyor. 

Dün bu gazetelerden birisine ul-

ramııtım. Kendisiyle konuştuğum 

zatın yanına baş mürettip oldugu· 
nu Hndığım birisi girdi: 

- Beyefendi, dedi, Ankara tele
fon haberleri dizildi; bağlıyorum. 

O sırada o günkU gazete çoktan 
piyasaya çıkmıı olduğu için bu te
lefon haberlerinin ertesi ıankü sa
yıya ıirmek 0Hre hazırlandığını 

anlam•k ıaç bir iı değildi. 
••• 

Bozulan JU : 

lstanbuld• çıkan bir •kıam gaze· 
tesini alıyorum ve ilk sayfasında, 
isminin yanı baıında bir başlık gö
züme iliıiyor; iliımiyor da batı
yor: "bu sabahki polis hadiseleri .. 
vaka ile bldise arasında bir mana 
farkı bulunduğunu bilen bir insan 
için bu 36 puntoluk yınlıf her hal· 
de sıcak bir günde sinire dokunur 
,,ir ~ydir, sınırım. 

Haydi gençler vaka ile hadise a
rasınd• bir mina farkı bulunduğu
nu bilmezlerse mazurdurlar, diye-

lim1 Fakat aynı gazetenin gene bi
rinci sayfasında bir başlık daha: 
"Almanlar pille tayyarelerle hücum 
ediyorlar.,, Peki, buna ne buyurur
sunuz? 
Öğleyin ve yahut akpm üzeri 

radyoda spiker, "gong vurulacak!,, 
diye konuıuyor ,· bir operanın kırk 
yıldır perde diye anılan parça veya 
kısmı için akt diyor. 

BOtiJn bunları bir tanıdığıma an
latıp ıiklyet ettim. Bu t•nıdılım: 

- Sen de, dedi, bu dil işleriyle 
galiba bozacaksın! 

Ben bozacak mıyım, bozmıya
cak mıyım; orasını bilmem. Fakat, 
muhakkak ki, benim aklımdan 6n
ce dil bozulmaktadır. 

*** 
Dil.izin itiralı I 

lstanbul gazetelerinden birinde 
çıkan bir hırsızlık vakllsını birlikte 
okuyalım: 

"Dil•iz ve sağır olan Kadri is
minde bir adam, Sultanahmet'te 

Nuri'nin doğramacı dükHnının ki
lidini kırarak içeri girmif ve bir ta· 
kım lletleri çalmııtır. 

Kadri, sorgusunda işaretlerle ce
vap vererek suçunu itiraf etmiş, 

neticede yedi ay hapse mahkum 
olmuş ve tevkifhaneye giJnderll
miştir.,, 

itiraf etmeyip de ne yapabilirdi? 
Her halde adamc•ğız, y•lın söyle
menin bir dil hüneri o/dulunu bi
liyordu. 

••• 
Harp menılleri I 

Vişi Fransası harp mesullerini 
muhakeme etmek için harıl harıl 

kararlar almakta, mahkemeler kur
maktadır. Şimdilik sulha epeyce za
man var. Bu müddet zarfında uğ
raşacak bir me~gale 11zım değil mi 
ya? .. 

Harp mesullerini arayıp mahk(lm 
etmek, galip düşmana yaranmak 
için mağUip tarafın tuttuğu eski 
yollardan biridir. 

Malüm ya, bu işi bir vakitler, 
Osm•nlı saltanatı da tecrübe etmiı
ti. 

T.t. 

miyeler isabet etmittir· bıS ,.. ..., 
~hrimizde bulunan 1J'1"' ~ 

iıimlerini ve heaap nu~;.ı!c 
yor uz : Münevver 170 ;ı,- ı 
elliıer lira, Necla 8367, t ~ 
Şevket 207 58, Nafiz '';:u 1' 
35534, Mustafa 25414, r ıi1' 
uilngör 20466 yirmi ı,e,e 
mıılardır. 

--. 0111 
Sinop HalkeY1 

ıdil'' köyleri g~ 
0 

ıs••~ 
Sinop, ı a.a. - Sın P1.,tı1~ 

yal köycülük spor ve ar bit "~ 
auplarından mürekkeP gicl' 
gün Kabalı nahiyeairıe eebif;f,o 
yenin pazarı olrnası h~ıle 
toplanmıı olan kala~Utl ıl 
tandaılar huzurunda ıar ıtl 
ri hakkında konferan• f 1 ııcl' ıı' 
muhtelif mevzular et:ar ti! -• 
ler yapılmııtır. Ha~t 0ıo.,-ı1,JI 
dilerek iliçları ternın. d~ı;•tf 

· eıı " cularca beden terbıy ·ıı . 
pılarak köy gençle.r~li t:S o 
llkaları terik edı~ 1 ti> 
bandosunun iıtirikıY e 
oynanmıttır. 



na beyannamesi,. 
ttırıanlara kadar Amerika 
tlııniyet ve menfaatlerine 
llıeaeleler Birle§İk Ameri
. •n tanzim edilirdi. Bu, 

Yeni Japon 
kabinesinin 
programı 

UlUS 

Tayyare ini~erine karıı 

Büyük Britanya 
tedbirlerini aldı 

Dış politika 
yazılarına 

dikkat edel.ml 

Yiibek Sovyet Me<llsinin 

dün yıpflğı toplanlldı 

B. Molotof dış 
• 

-S-

NÜFUS MESELESİ 

35 Milyonluk Türkiye. Ne 
kuvet ve saadet. Türk ·kadı
nmm doğum kudreti az za. 
manda bize bunu vait ediyor· 
Bu mesut neticeyi temin an
cak doğanlan korumakla ~e evel, ileri sürülüp 

~.,,, Monroe kaidesinin ik- Japonya Avrupa harbine 
•icat l!On ıeneler içinde 

Malta ve İskenderiye'ye 
haya hücumlan yaplldı (Bası 1. ıncı sayfada) 

lıiından değil, buhranın nezaketine 
ve oynanan büyük oyunun iç yÜzÜ· 
ne sathi ve hafif bakmaktan ileri 
geliyor. Ondan da kolaylıkla İçtinap 
edebiliriz. Geniş bir fikir hüriyeti 
ile çalıııyoruz. Bu hüriyetin faydalı 
olmaıının ilk ıartı yÜkıek milli men
faatler huıuııunda tam bir diıipli
nin, muvazaaıız, kaçamakıız, tahai 
mukadderatı devlet ve halk mu
kadderatı ile aıkı ııkı bailamıı o
lan her türlü ıahıi endiıeleri berta
raf eden bir feragatla kabul edil
mit olmaıııdır. Arkadaıfarımız bunu 
da bizden öiren.neğe muhtac de
ğildirler. Bize büyÜk ve asil miİletin 
vermiı olduğu hüriyete, hergün 
daha çok layık olmağa ıayret ede
lim. 

sıyasete dair l
mümkündür. Çocuk Esirge -

~~?.~~~:..~.~~=:~: d bu~ünkü cümhurreisi 
b~vr~n~e Monroe kaidesi 

'it ır ıstıhaleye uğramı§· 
Amerika, Amerika kı

latlerini korumak vazi· 
,, .......... , ...... Anıerika cümhuriyetle-

l. ik ettirerek, kendisine 
~eınonya temin eden bu 
_,.• Aınerika kıtasmdaki 
. •ırı"lda müsavat ıartları 

· lf~irliği prenıipine inkı
tıl'. Bu, Monroe kaidesi

~ ehemiyetli bir mer
~d u. Yeni merhale içinde 

1 e~ı geniılemekte ve ıü
edır. 

lci Monroe kaideıi, A
. lrlın işlerine Avrupa 

b· karııhnnamak için 
.. ~ Prensipti. Bu prenıip 

sürüklenmiyecek 
Tokio, 1 a.a. - Japonyanın yeni ıiya • 

setini izah iı;in bugfın evell uzun bir hü
hükümet beyanamesi netredilmiı ıonra da 
başvekil prens Konoye bu beyanname hak 
kında tefsiratta bulunmuııtur. 

Hariciye nazırı B. Matıuoka haricl si
yaset hakkında beyanatta bulunduiu ıibi 
bugün öğleden sonra bir beyanat daha yap 
mıştır. 

Yeni hükümet tarafından neşredilen be
yanname "hilkıimetle imparatorluk umu -
mt kararcihının ahiren vardıkları tam an· 
taşma., ya i5aret ederek şöyle demekte • 
dir : 

"Japonya, tarihinde kaydetmediği bil -
yük bir imtihan karşısındadır. Dünyanın 

sakınılması imkansız temayilllerini anla • 
maklığımı:ı ve devletin milli müdafaa için 
biınyesini mükemmel bir hale getirmege 
ı;alışmaklığımız katiyen lazımdır. 

ti~ ten sonra ispanya ve 

1 Yeni dünyada geni§ Japon politikasının üç prenıibi 

Londra. 1 a.a. - Bu aabah erkenden İn· 
gflterenin cenubu ıarklsinde bir mahal u. 
zerine yangın bombaları atılmııtır. İn.san· 
ca ,..ayiat yoktur. Aynı mıntakanın diğer 
bir mahalline yarım düzine bomba atılımı 
olduğu halde bunların yalnız bir tanesi h&· 
fit hasarat yapmııtır. Diğer bombalar kır
larda patlamıştır. İnsanca zayiat yoktur. 
Dlişman tayyareleri gl:irUlmemlş ve hava 
müdafaa toplan faaliyete geçmemlıUr. 

Kiralın tef tiıleri 
Londra, ı a.a. - Kıra! ve kırallçe bu -

a-Un İngllterenln doğu olmallnl ziyaret et· 
mlşlerdır. Kıra! bu mlinıı.sebctıe l!lahll mü
dafaalarını ve bir fabrikayı leftlt etmlı ve 
ya.lnız ~ına ve sllllhııu; olarak bir alman 
tayyaresini tevkif eden bir kadına nııan 
vermivtir. 
Tayyare inişlerine karada tedbir 

Falih Rılkı ATAY 

Halkın sıhati 
(Başı 1. ıncı sayfada) 

izahat verdi 
(Başı 1. inci uy/ada) 

nuıtır. B. Molotof Sovyet hükümeti -
nin politikası hakkında beyanatta bu
lunarak demiştir ki : 

Dört ayJanberi cereyan «/en 
hô.cli•eler 

"- Mebuı yoldaflar, Sovyet 6ill'alar 
Blrllfinin altıncı içtimaından ıonra seçen 
dört ay za.r:fında Avrupada büyUk ehem! -
yeti haiz hAdieeler cereyan fl~ııtlr: 

ketıerimlzin dıt l!llyaııet sahasında mtit•ka
bil bir anla),§ temininin tam bir imkA.n 
dahilinde bulunduğunu göstermlııtlr. 

Ticari münasebetlerimizin de geniıle • 
mesine muteal11k Umltler de tamamen ye
rindedi r. 

Souyet - İngiliz müncuebetleri 

Sovyet - İngiliz mıinaıebetlerine ıelin.
ce, ıon zamanlarda esaslı hiç bir detiıik
lik olmamıştır. Sovyetler ili konseyi hu -
eurunda bir kere balısedilme11ine zaruret 
huıl olan İngilterenin humane hareki -
tından ıonra B. Crippı'in inıilterenin SoY 
yetler nezdinde sefir olarak tayini İ~it
ter~nin Sovyetler birliğiyle olan mllnaae
betlerini iılah etmek aruzuıunu alreettir
mi• olmaıı ihtimaline raimen, Sov;fet • 
İngiliz münasebetlerinin lehine bir inkiJaf 
beklemenin müşkül olduiunu taadik et • 
melidir. 

~~ olan devletler, bu 
~ •imek mecburiyetinde 
~ •Ynı prenıip Amerika 

hangi bir devletin A
.llıda toprak sahibi ol
; teşkil etmiıtir. Fakat 
1 devletlerin henüz A
llıda topraklan vardır. 

Beyanname, Japonya ana politikasının 
tu üç prensibini izah etmektedir : 

ı. - Daha büyük bir doıu Asyasında 
yeni bir nizamın tesisi. Bu, bir dünya ba
rııının tesiıine doiru ilk adım olacaktır. 

Londra, 1 a.a. - Reuter: İngiltere'de 
yollar üzerinde inşa edilmi, olan bir çok 
bloklıavzlar şimdi kRldınlmak üzeredir. 
Bunlar talim görmÜ$ kıtaat nisbeten u 
olduğu zaman düşman tayyarelerinin muh· 
temel inmelerine mani oitnak için yaptl· 
mıştı. Simdi ise vaziyet tamamen değişmiş. 
tir, ihraç teşebbüsünde bulunan düımanı 
karşı derhal taarruza geçecek miktarda İ· 
Yİ tertip ve teçhiz edilmiş kıtaat mevcut
tur. Buna binaen inıtıliz kıtaatının büyük 
bir hareket serbestisine ihtiyıo.eı olclugu gi
bi mühimmat fabrikalarından tevzi mer -
kezlerine giden nakil vasıtalarının da sey
risef erlerinde hiç bir zorlukla karşılaşma
maları ehemiyeti haiz bulunmaktadır. 

Malta üzerinde bir harJa 
muharebe•i 

şehir belediyelerinin gıda kontrolü ü
zerindeki tetkikleri ve bu husustaki 
miıtaleaları getirtilerek istifade olun
tnu~tur. 

Evelt, Norveçte, Danlmarkıida ,.e blll
hare Belçika ve Hollandada nihayet de 
franıız topraklarında Almanya tarafından 
YAJ'lılan aııkert harf'k!tı mUteaklp Avrupa 
harbi btlyUk bir genlellk iktisap etmiştir. 
10 haziranda İngiltere ve Fransaya harp 
il!n ederek İtalya Almanya harekA.tına if· 
tlrttk etmletır. Bu ımretıe Avrupanın dör. 
düncü bUyUk de\•letl hartıe girmiıtır. Bu 
senen.in llkbaJıanndan itibaren stıratle in. 
kifaf etmlıtır. Non·eçte, Danlmarkada, 
Belçikada ve Hollandada cereyan eden hl· 
dlııeler üzerinde durmaksızın, Fransarun 
stiratli hezimet ve sllthlannı teslim etme
sini bilhassa kaydetmek münasip olur. 
Bir buçuk aydan u bir zaman içinde al • 
man ordusu, yalnız Franaa'nın mukaveme
Un..t kırmakla kalmıımıı onu, fra.ıunz top. 
raklarımn büyük bir kııımının alman kıta
atı tarafından iıgal edilmesini 111rt kotan 
bir mütareke imza etmeğe mecbur kılmıo. 
tır. Bununla beraber mütareke yapan Frıı.ıı 
ııa, henüz mlhu filde etmemiıtır. Sulh ıart
lan hakkında umumiyetle hiç bir ıey bl· 
llnmemektedfr. Almanya ve İtalya'nın iki 
hasmından, AmPrlkanın yardımından iıti
fade edPn veharbe devAm etmek kararını 
veren yalnız İngiltere kalmııtır. 

Şimdi, son zamanlarda mesut bir ıuret
te halledilmeleri topraklırımızm ehemi • 
yetli mikyasta büyumesi ve Sovyetler bir
liği kuvetlerinin artmuiyle neticelenea 
dıı ıiyaset moeeleaine ıeçmekliiime mü • 
ıaade ediniz. 

Avrupa'daki harpte 
1-r da imzahyacakları 
eıiyle Amerika'daki 
taliplere terketmek __ .__ . ...., 

2. - Çin isinin halli ve uzaktan beynel
milel vaziyette aansaayonel değişiklikler 

derplı etmek suretiyle milletler mukad -
deratının islihı, Bu değişiklikler daha bü
yük bir doğu Asyasında yeni bir nizamın 
ihdasına doğru ilk adımdır. 

Malta, 1 aa .. - Dün Malta üzerinde İn· 
giliz avcıları tarafından bir düşman avcı 
tayyaresi düşlirtilmlıştur. DUşnınn tayya
resi denize diismüştür. Bir İngiliz tayya
resi de düşürülmüş ise de paraşütle atlı· 
yan pilotu kurtulmuştur. Bu akına müte· 

l•kenderiye'cle 

Gıda maddelerinin kontrolü için, bu 
~ctkik ve mütalealardan sonra ..ıgen~t 

bir nizamname hazırlanmış bulunuyor. 
Nizamnamenin tertibinde halkın her 
vakit, her yerde saf gıda maddesi bu
labilmesi., ve müstehlikin zararına ha
sapsız suiistimallcre mevzu teşkil eden 
mahlutların ve mahlutçuluğun orta -
dan kaldırılması başlıca hikim fikir 

Frannz hezimetin;n •ebepleri 
nelerdir ? 

Besarabya veBukorJİnanın ilhakı 
Besarabya ve ıimali Bukovinanın Sov. 

yetler birliğine ilhaktnm teferriiatı üze
rinde tevakkuf etmiye burada hiç lüzum 
yoktur. Bu meseleye taallük eden bütün 
vesaik aynen neşredilmi5lerdir. 

._ e kalırlana, Amerika 
devir muameleaini ta

'-'•dır? MeıeJi. Franaa'
ltıtaaında bir takım 

' • vardır. Franıa, Al
-.Jlup oJmuıtur. Eğer 
llıtemlekeleri Alman
t!t:ek oluna, Amerika 

.;•ziyetJeri ne olacak? 

3. - Dahili idarenin yenileıtirilmesi 
keyfiyeti devletin milli miıdafaa biınyeai
nin esasını teşkil ettigi cihetle, mezkür 
dahili yenileşme şunları ihtiva edecektir: 
terbiye usullerinin ve parlamentonun is -
Iihı, iktisadi ve harici politikaların yeni 
dıinya vaziyetine intibakı, ıünlük ihtiyaç
lar için milletin kendi kendisine kifayet 
edebilme!linin temini, millete ve udece 
emniyetle ve sıhi bir ıurette yaşamaııını 

temin edecek bir standarın katt ibkası . ., 

İskenderlye, ı a. a. - Bir dilşman ke§lf 
tayyarel!ll bu sabah hava m!idataa balarya
lannın şiddetli ateıılyle knrıılanmıı ve ge
ri dönmete mecbur olmuıtur. 

Danimarka' da 
Stokholm, l a.a. - İııveç Telgraf ajansı, 

o!mu~tur. Bu sene toplanan yüksek sı- Bu harpte hassatan bir zaaf g!Sstermıı 
hat şürasının da tetkikinden geçen ni- olan Jl'ranıanın hezimetinin bütün sebep-

len üzerinde burada durmıya lüzum yok
za.mname, dün, Devlet Şürasına tevdi tur. Herkes tarafından bilinmesine rağmen 

28 haziranda tarafımdan Romuyanın 
MoH:ova sefiri B. Davideacu nezdinde 
yapılan teıebbüı qaiıdaki teklifı ihtiva 
etmekte idi : 

1 - Besarabyanın Sovyetler birlicıne 
iadesi, 

A•kerlerle iıbirlifi 

31) temmuz gf'cesl Kopenhag ve KRBlnıp'un 
dördünctl defa olarak bombardıman edil -
mlı oldullğnu bildirmektedir. Bombardı· 
man takriben bir saat 11Urmll§tur. Çok şid· 
detu lnfilAklar bveç ıahlllerindeki bina -
lan saramııtır. 

olunmuştur. fena ukerl hazırlığın bu hezimetin yegAne 
Halkın sıhatı, memleketin kuvetidir. sebebi olmadığı lflkArdır. Bundan az me-

mlyetli olmıyan bir Amil de fraMtz ld&re· 
Devlet, onu koruyacaktır. Maddi men- cilerlnln. Almanyanın akılne olarak, Av-
faati için, pazara kötü, bozuk ve kirli ı rupa iolerind ... sovyetler ittihadının rolU 
mal 

8
•· • b k ve l!likleU mes .. leslndP c;ok hlffetle hare -
urenın ve unu satanın ya asına ket etmtı olmalarıdır. Son a •lann hA.diee-

2 - Bulı:ovinanm ıimal kıımınrn SoT • 
yetler birliiine terki. 

· • Amerika devletleri 
l!ıiizakere etm .. !: ıçın 
ı. 

' lbe 1 - ·• ··ıd.'k •
1 

se e goruıu u ten \;l eıı bir beyanname ile 
~etleri Amerika luta11-
~ ltaide ileri ıürmekte
A.. deye göre, Amerika 
!..~rika'da AYrUpa dev

~iiıtemlekelerden her 

Prena Kono7e, bu proiramı tefıir ede
rek, hükilmetin yülrsek kumanda heyetiyle 
sıkı bir surette iıbirliii yapacaiını teba • 
rüz ettirmiııtir. 

Japonya'da mevkuf 
tutulan İngilizler 

y apııacak kuvetli bir müeyyide kazan- lerl daha fazla bir §t'V dn göııtermlelerdlr. 
nııştır. Ne suretle olursa olaun halkın O da. ezcümle fnınınz idare mahflllerlnln 
sıh t da h 

1 
. •• m111etle blriblrlne bağlı bulunmadığı ve bu 

a ın n ırsız ık yapılmasına mu- mahfillerin millete iıtlnat edecefine, bü -
samaha edilmiyecektir. rlyete ba#lı olmak gibi ıerefll bir vıuııtı 

hak etmiı olan ve ıerefll lhtllll ananeetne 
a&htp bulun&D bu milletten korkuyorlardı. 
Franl&mn söııterdll1 uafın ciddi sebeple
rinden biri de budur. Şimdi fraııaız mllleU
nin !Snüııde lfuı güç bir vazife vardır: 
harbin aı::tıtı yaralan tedavi etmek. 

Roman7a hükümetinin teklifimizi b • 
bul edildiğini ve Sovyetler birliği ile ~ 
manya arasında 22 sene sürdıikten IOftf& 

ihtilafı.n ıulh 70lu ile halledilditini bili • 
yon unuz. 

Beaarabya ve ıimali Bukovina halkı, bil 
hana Ukranyah ve Moldavyaldar Sov • 
yetler milletlerinin müttehit ailesine ilti
hak ve 7eni bir hayata baılamak imklıu
nı bulmuılardır. 

' 1-tangl ur-etfe olur
~-• bir devlete terkedil-
l~Yacaklardır. Yani 

\~ren, ister kendi ser
~~•deaiyle olaun, yeni 

\ \lstemlekelerini, Al
)•hut da baıka bir 
"-'ez. 

..._ellıipin daha ehemi
~ı vardır: eğer bir 

~ l'ilt.a kıtasındaki müa
,~nde nüfuzu ve oto
~ı bir ıebeple zayıf

Hariciye nazırı B. Mateuoka, Japonya
nın, imparatorluk yolunun tayini, kendiıi 
için bir vazife tellkki ettiiini matbuata 
beyan etmiştir. Öileden ıonra mezkOr na
zır, Jap0nnnın. artık uzlaanıa ,1>01itik111-
nı herkes için terk etmiı oldufunu, ve be
dema, kendiıiyle tetriki metal etmek iıte
miyenlerin artık ellerini ırlrmıyacafmı da 
beyan eylemiıtir. 

B. Matsuoka demiııtir ki: 

"- Japonya, Mançuko ve çin ile birlik
te doiu Aayasında büyiik bir müıterek re
fah bölgesi tesiı edecektir. Bu memleket
lerin esu dostluk tetkil edecekleri mez
kür bölceye cenup denizi bölıesi ile frıl\
sız hindiçiniıi ve Felemenk Hindiçiniıi 

dahil bulunacaktır.,, 

Nazır, Avrupa harbi hakkında da ıunla
ları söylemiıtir : 

"-Biz ıimdilik harbe ıürüklenmemek
ten ibaret olan kendi ıiyaeetimizi takip e-

ı-, Amerika devlet
elceyi himayeleri al

&:.'--. iıtikli.I temin ede-
~ d diyoruz.,. 

1 
•. erhal alda ıöyle 

· hır devletin müstem
eki nüfuzu ve oto-.... -.. ·-~ 

İat· zail olur? Franıa 
-..;!itaına uinyarak hü

altkat bir zaman 
it hırsa. Filhakika bu
~•"ana beyannameıin

'll Yaziyet ve ıartlar 
~, ~lttadır. Franıa mağ

b~tili.ya uiramııtır. 
~l il' Petain hükümeti 
~ bu hükümetin 
~1~1eleıi münakaşa 

, •rına göre Pe-
bir alman i.le

•tt .hir ıey deiildir. 
\l~~ll hükümetinin al

""'lda hareket ettiği-

't
• Ve yann ıulh mu
r~· 1tı zaman, Ameri-

.1 lekelerini Alman-
ı . 

1
"· Şu halde Ame

fı.•nsız müstemleke
'"•liyle yakından a
~ L.l!ıecburiyetindedir
~,.d~Yannameai de bu 

1 ir. 
'lttonroe kaideıinin 
'ltı erika kıta11nın Av

tbı.~riyle münaıebe-
Uyük ehemiyeti 

B. Cordell Hull 
Panameriken konlerınsmda 

elde edilen neticelerden 

Havana, 1 La. - Birleşik Amerika hı· 
riciye nazırı B. Cordell Hull, Hıvana'dın 
hareketinden önce matbuata beyanatta bu
lunarak Amerika memleketlerini bütlinllik· 
terini muhafaza için birlesmiı oldukların· 
dan dolayı tebrik ettikten ıonra demiıtir 
ki: 

Amerika hükiimetleri tereddüt etmeksi· 
zin kollektif tedbirler almış ve bu ıuretle 
kıtanın birlik ve teaanüt fikrini idame ve 
takviye hususundaki sarsılmaz azimlerini 
dlinyaya göstermlılerdir. 

Nazır konferansın iktisadl çehresinden 
bahsederek söyle demiştir: 

Harp bittiği zaman bir çok Avrupa piya
salarının beynelmilel ticareti bütün millet
lere müsavat dairesinde tam teıriki mesai 
imkanını veren bir vasıtadan ziyade bir ta
hakküm vasıtası telakki eden hükümet ta
rafından idare ve kontrol edilmesi ihtima
lini göz önünde tutmak mecburiyetinde
yiz. 

Havana'da Amerika milletleri araaında 
iktisadi teşriki mesai hakkında kabul edi
len karar sureti bu vaziyetleri karıılama
ğa memur bir te15ekkülü faaliyete koymak 
gayesini istihdaf eylemektedir. Derpiş e
dilen program heyeti umumiyeıi itibariy

........_ A. Ş. ESMER le her türlü ahval hakkında tatbik edile-

d• ~ bilecek derecede elastikiyeti ve ticaretin 
Q harp sebebiyle intizamını kaybetmesinden Ordusunun mütevellit meseteıeri halledebilecek dere

cede müessirdir. 

tptek• • Program aynı zamanda dısarıdan vuku 
1 zayıa h bulaclık bir ekonomik tahakküm tehlikesi-

i;:dlioııanda ordusunun ni de derpiş eylemektedir. 
•• ilk" Nevyork, 1 a.a. - Nevyork Herald Trl-

~... ı harp harekatı buna ıazetesi, müıterek bir müdafaa ter • 
t\i g, zayiat rakamları tibatı almak üzere Birlesik Amerika ile 
t, ~ n~ıredilmiştir. Bu Kanada devleti araemda bir ittifakın akdi
qlt 90 Hollanda askeri ni ileriye ıürerelt, f(jyle yaımıktadır: 
• le er Yaralanmııtır. 29 "- Kendi menfaatlerinin icabı olarak 

:Y•ptar. 
t\ ve Monreo prensibinin vecibelerini yeri-

i~ Oterdam belediyesi ne retirmek üzere Birleıik Amerika bükü
~ e kadar teıpit edil- metinin Kanada hükümetiyle bir müıterek 

il~an, 79 kiti askeri l müdafaa muahedesi için müzakerata ıiriı-
ölınüıtür. mesi zamanı ıelmiıtir.,. 

Ölen Reuter muhab1rinin 
cenazesi törenle 

kaldırıldı 
Londra, 1 a.a .- Reuter'in diplomatik 

muharririnin yazdığına göre Japonya'da 
tevkif edilen İngilizlerden ikiıinin tahliye 
edildiği Londra'da teyit edilmi,tir. Buna 
mukabil petrol kumpanyası müdürü bulu
nan diğer bir inıiliz td>aaıt Yokohamada 
tevkif edilmi~ir. Elyevm japon hapisane
lerinde 12 İngiliz bulunmaktadır. 

Serbe•t bırakılanlar 
Londra, 1 a.a. - Selihiyettar kaynak

tan bildirildiğine ııöre, Japont"ada tevkif 
edilen İngiliz tebaa111ndan alt111 halen ser
best bırakılmııtır. Yedi kiıinin hlll mev
kuf bulunduiu anlaıılmütadır. 

B. Cox'un cenaze mercuimi 
. Tokyo, 1 a.a. - Pazartesi gi.ınü Tokyo 
Jandarma dairesinin penceresinden düı -
tükten sonra ölen Reuter ajanıının Tokyo 
muhabiri Cox'un bugiin yapılan cenaze me
rasiminde İngiliz ve amerikan ıefirleri zev
celeriy)e birlikte bulunmuılardır. Cox'un 
cesedi yakılmııtır. Külleri gömülmek lize
re ~o.iduiu lngiltere'ye rönderilecektir. 
ha~ı~ı Cox'un cenaze merasimine, Polonya 
ıefırı, Fransa sefareti müıteprı, Holanda 
~efiri, Belçika sefareti kitibi, Domei a
J~nsının idare mecliıi reisi Furunıı, Domei 
aJa.nııı . .memurları ve batlıca japon ııazete
lerı. mu'!1essilleri ve alman ve İtalyan mu
habırlerı hariç TokYo'da bilQmum yabancı 
muhabirler hazır bulunmuşlardır. Cenaze 
arabasınm kordonunu, Havaa, United 
P;ı;u. Aısociated Preea muhabirleriyle in
gılız ~fareti mensubini tutmakta idiler. 
Merasımde tahminen iki )'Üz kiıi buJun
mu$tUr. 

•• Seliimet ordusu ,, mensuplan 
. . sorguya çekileli 

Tıeneaınc, ı La. - Poliı makamatı, in
giliz imtiyazlı mmtakaaında ikamet etmek 
te olan müteaddit "selamet orduıu,, erkl
nını evlerinde ziyaret ederek, bu teşekkü
lün çindeki faali7eti hakkında malOmat iı 
temiıılerdir. 

Peing, 1 a.a. - Sellmet orduıunun yük
sek rütbeli subaylan tetkilltları hakkın • 
da izahat vermek üzere jandarma dairesi
ne divet edilmiılerdir. 

Peing Chron.icle ııaıteıi Tien • Çin ee
limet orduıuna mensup 43 çinli hanın or
du umuml kararribında 10rsuya çekildik
lerini bildirmektedir. 

Amerika' da mecburi askerlik 
lehinde bir cereyan var 

(Başı 1. incı sayfada) 
önünde tutarsak, mecburl askerlik meeele
sini mÜ7.akere dahi etmeden derhal bir ıey. 
ler yapmaklığımız icap eder. 

Vaşington, ı a.a. - Miımesıillır mecli
ai reye müracaat etmeksizin ordu ve do
nanma için yapılacak masarıf mkitarını 
4.963.151.957 dolara iblağ eden kanunu ka
bul etmiştir. 

Yeni program mucibince tedarik edile
cek tank, top ve saire miktan komisyon 
tarafından gizli tutulmakla beraber, komis. 
yon muhtelif modelden 14.394 tayyare İn· 
1111 hakkında kendi bürosu tarafından ya. 
pılan tevhidi kabul etmiı bulunmaktadır. 
Bu tayyarelerift 4021 i bahriye içindir. Bu 
suretle bahriyenin hizmette 6000 tayyaresi 
mevcut olacaktır. 

1840 tayyare 
Yakında Amerika' dan 
1 ngiltere'ye gidecek 

Londra, 1 a.a. - tnıiltere heeabma A
merika'da inşa edilmekte olan tayyareler
den muhtelif tipte 1840 ının inşası bitmek 
üzeredir. İngiliz tayyare ıubaylan bu tay
yarelerin merhalesiz yapılacak uçuılarla 
naklini temin için Terre - Neuve'e hareket 
etmişlerdir. 

Siparlf edilen tayyareler muhtelif tip
te olup uzun mesafeye llk uçuılar için tec
rübeler yapılmllktl\dır. 
Amerika gönüllüleri İngiliz /tava 

kuvetlerine kayclediliyorlar 
Londra, 1 a.a. - Amerika ıiyaal tefal

rat.çılanndan Pr. Arthur Neval, Ovl!l'Seu 
Club'ün bir öğle ziyafetinde söz alarak 
iı:tciliz hava kuvetlerine kaydedilen ame~ 
rıkalılarm hayret verici bir adette oldu
ğunu bildirmiş ve ıimdi ııonüllülere bu hu
susta Amerika makamlarından izahat iı· 
temiyerek daha mükemmel i:ıahatı almak 
ü~e_re. ~a_nada'ya gitmelerinin ta\"liye edil
dığını ılave eylemistir. Gönüllülere uzun 
seyahate klfi e•ya ile hareket etmeleri Hl
zumu da anlatılmaktadır. ----
Birleşik devletlerden tayyare 
benzini ihrae1 yasak edildi 

(Başı 1. inc:i sayfada) 
zini ihracını menetmesi batı yan küre • 
ıi dııındaki bütün milletlere 11mil ol -
malda .bera~er b~slıca tesirini Japonya IÖ
recektır. Zıra mihver devletlerinin benzin 
tedarikine İngiliz ablukası esasen mani ol
n;ıaktadır. Buna Çin'delı:i ameriltahlar üze
rıne yapılmakta olan mütemadi tazyikin 
sebep olup olmadığı henüz meçhul lıe de 
a~~.arc~ için in.tihap edilen .zaman insa~ 
d~ıundurmektedır. lnıiltereye yapılan ıev
kıyatın b~ndan müteessir olmıyacağı anla
tılıyor. Zıra Kanada tayyare benzini utm 
al~kta devam edebileceğinden mevcut 
blitu? stoklarını lngiltere'ye aev.kedebile
cektır. Bu sevkiyattan başka olarak diğer 
memleketlerden ve ezcümle Veneıüella'
dan da tayyare benzini satın ala.bilecektir. 

B. Ruzvelt'in sekreterinin 
beyanatı 

Garbi yarım küre memleketlerinden 
bUtun diğer memleketlere tayyare benzini 
ihraç etmek memnuiyetinl vazeden karar
nameden bahsederek, B. Ruzvelt'ln ıekre
teri B. Stephen Early matbuata ıu beya
natta bulunmuştur: 

"- İhracat kontrol Rrvt11 mUdUrU B 
:Mllksvel'ni bu tedbirler! tavsiye etmeai u~ 
zerine, B. Ruzvelt kabul etmi§tlr.,, 

B. Early diğer bir aualecevap vererek 
Blrleıik Amerika'nın İngutereye tayy~ 
benzini ihraç edip etmiyeceflni bilmedltt· 
Dl ııöylemiııtır. 

Amerikalılara ait bulunan ıtrket!Pre 
Birleııik Amerikadan benzin almata devam 
etmek müsaadesini vermekle, hUkUmet, 
tayyareleri Po~tekiz ve Putfik'ln sair ha· 
va yollan üzerinde sefer yapmakta olan 
Alrvay.s panamerlkan hava l!leyrti11efer ılr· 
ketiyle teşriki mesai edecektir. 

Bir alman korsan 
gemisi kaçtı 

Londra, 1 a.a. - Cenup Atl11mda bulu
nan bir alman korun ıemiıi İnıiltere'nin 
Alcantarı adındaki silihh ticaret ııemlıiy-
le muharebe neticesinde hasara uğnyarak 
kaçmıstır. Alcantara 22181 tondur ve harp
ten evci cenup Amerika'aı ıeferleriai ,,ap. 
makta idi. 

Bundan ıonra da kendini, yeniden b&yat 
bulmıya huretmektJr. An<'Ak bu tenetkat 
Nld metodlarla yapllaınıyllC&ktır. 

Bu yeni hayat, büyük malikine aa • 
bipleri ve sertn1lyedarlardan mürekkep 
romen asilzade tahakkümünden kurtu
Wı bir milletin hayatıdır. Beaarabya 
ve timaıt Bukovinya halkının ne ka
dar büyük bir sevinçle Sovyetler hem· 
ıehrilerinin yanında yer aldıklarını 
!İmdi biliyoruz. 

Almanya acı. laetleline var,.,.,.,, 
Almanya, Jıarpte, müttefiklere kar

ıı büyük bir muvaffakiyet kaı:anmıt
tır. Fakat esas hedefine henUz vuıl 
olmamı§tır: yani arzu edilecek tartlar 
altında harbin bitmeıi. 19 temmuzda 
alman Führeri sulh hakkında anlaı
mak üzere İngiltere'ye bir hitabe -
de bulunmu!tur. Fakat bilindiği gibi 
ingiliz hükümeti bu teklifte lngiltere
nin tesliminin istenildiğini görmüş 
ve zafere kadar harbe devam edeceği 
cevabını vermiş hatta, eaki müttefiki 
Fransa ile ıiyast münaaebetleri kea
miye kadar varmııtır. 

Bunun minası lngilterenin cihanın 
her bir kısmında bulunan mUstemle
kelerini vermek istemediği ve franıız 
hezimeti ve İtalyanın Almanyanın ya
nı batında harbe girmesi ile İngiltere 
için daha güçleımeıine rağmen dün
ya hakimiyeti için harbe devam etmi
ye taraftar olduğu demektir. 

Avrupa harbinin birinci ıenesi sona 
ermek üzeredir. Fakat bu harbin sonu 
henüz gözükmemektedir. Şimdi har
bin yeni bir merhalesinde olduğumu
zun daha muhtemel bulunduğunu na
zarı itibare almak gerektir. Bu mer
hale, bir taraftan Almanya ve İtalya, 
diğer taraftan Amerikanın yardımiy
le İngiltere arasında cereyan eden 
muhasamatın tiddetlenmesidir. 

SorJyet •İyaseti clefiımecli 
Zikri geçen htdlselerin hiç biri Sov

yetıer Blrliğhıin dıı ılya.setinl detııtirme
mtıUr. Sulh ve bitaraflık aiyaaetine ıadık 
kalan Sovyetıer Birliği harbe lftirlk et • 
memektedir. 

Bir aene evel vuku bulan dönüm nokta
ınndan aonra Almanya ile mUnaaebetlerl -
mlz, Sovyet - Alman anllfTJl&aiyle evelce 
tahmin edilen ıekllde tamamlyle idame e
dilmektedir. HükUnıetımlztn harflyyen ri
ayet ettıtt bu an1&1ma. garp hudutlarımız 
boyunca IO\'}·et tedbirleri ittihaz edildiği 
ınrada Sovyet • Alman mllnaaebetlerlnde 
ç&tıfnla ihtimallerini bertaraf etmiı, aynı 
zamanda Almanyaya ıarkta .Uk1)net em -
niyetini temin eylemlıtlr. Avnıııa hAdlae
lerlnln cereyan tarzı Sovyet - Alman ade
mi tecavUz anlqmuını zayıflatmadıktan 
bqka billkls akdedllmeelnln ehemlyetinl 
ve mUıtakbel 1nkiıafını kaydetmlıtır. 

Sovyetler, Almanya ve ltalya 
Son zamanlarda yabancı matbuat bil • 

hassa lngUlz ve inglllz taraftarı matbuat, 
Sovyetıer lttıhadlyle Almanya araaında 
noktaı nazar lhtlllfı imkAnları Uzerlnde 
alman kudretinin kuvetıenmeal ufku ile 
bizi korkutmıya ugrqarak mUteaddlt ih • 
tlkAr yapılmııtır. Bu teıebbtiılerln birçok 
defa maskeat gerek bizim tarafımızdan, 
gerekıe Almanya tarafından atılmıı ve 
reddedilmiıtır. Sovyetıerle Almanya ara -
aında teeutie eden dostane komıııluk mU -
nasebetlerlnin temelinde h&yalet malı! • 
yetinde ten.dilli mtillhazalar detti, fikri· 
mizce aovyetlerln oldutu ıtbl Almanyanın 
da e...ıı devlet menfaatleri bulunduğunu 
teyit edeblllrlz. 

Son devrede itaıya ile olan mUnuebet
lerimlzin de lallh buldutunu ~aydetmek 
....attr. Bir aoktal DUar te&ttat menıle-

50,500 kilometre murabbaı arazi 
ve 3,'I milyon nülu• 

44.500 kilometre murabbaında ve 
3.200.000 nüfusu bulunan Beaarabya 
v~ 6000 kilometre murabbaında ve 500 
binden fazla nüfusu bulunan Bukovi
na'nın ilhaklariyle Sovyetler Birliği 
toprakları genitlemittir. 

Bu ıuretle, Sovyetler Birliği'nin hu
dutları, Volga'dan ııonra Avrupa'nın 
en büyük nehirlerinden ve birçok Av
rupa memleketleri arasındaki ticari 
mübadelelerin esaılı yoTiarından biri 
olan Tuna'ya kadar garbe ilerlemiştir. 

Yoldqlar, aenelerdenberi bcklen~n 
Besarabya meselesinin hallini bütün 
Sovyet milletinin ne kadar büyük bir 
sevinç ve memnuniyetle öğrendiğini 
biliyorsunuz. Diğer taraftan, bundan 
böyle Romanya ile olan münasebetler 
tam normal bir tekit almalıdır. 

"Nutkun devamı var,, 

Nutkun Tiirkiye'yp ait kısımları 
Ankara, 1 a .a . - B. Molotof'un nut

kundan Türkiyeye ait olarak gördü
ğümüz kııımları aynen dercediyoruz: 
Türkiye ile olan münasebetlerimizde 
eaaslı hiç bir tebeddül vukua gelme
mİftir. Yalnız alman beyaz kitabiyle 
ahiren neıredilmiş olan dokümanlar 
Türkiyede yapılmakta olan faaliyetin 
bazı nevi tezahüratını naho§ bir şekil
de tenvir etmektedir. Bilahara ve Tür 
kiyedeki Fransa büyük elçisi Mas
sigli tarafından verilmiş olan izahat 
dokümanların bu mümeyyiz vasıfları 
itibariyle hiç bir değişiklik husule 
getirememittir. 

Bu münasebetle Sovyet hükümetl· 
nin gayri kabili kabul addettiği bir 
vaka dolayısiyle daha geçen niaan bi· 
dayetinde Türkiye nezdinde teşebbü
aatta bulunmuş olduğumuzu ıöyle
mek mecburiyetindeyim. 

Vaka şu idi: 

Geçen nisan zarfında Türk arazi
sinden gelen bir tayyare birçok pet
rol tasfiyehanelerini muhtevi bulu
nan Batüm mıntakası üzerinde uç
muıtu. Türkiye eveli meseleyi kendi 
ara~isi üzerinden gftya hiç bir tayya
renın dışarı çıkmamış olduğu şeklin
de göstermiı ve fakat bilahara bu ne
vi uçuşlar hakkında istikbalde ted
birler alacağını da vadetmişti. 
DokUmanların Almanyada intiıa

rından sonra nasıl bir tayyarenin 
bahis mevzuu olduğu görülmekte ve 
binnetice Türkiye hükümeti nezdin
de ~aptığımız teıebbüsün tamamiyle 
muhık oldufu tebarüz etmektedir • 
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HARP TEBLİGLERİ 

12 ada civar1nda 

deniz harbi oldu 
İlalya'ya mal götüren bir 
Yunan vapuru bahnldı 

Londra, l a.a. - İnı;ıız amlrallığının 
tebliği: 

Akdeniz donanması haşkumandanlığı, 
ltaıyan htikümctl taratındıın kl ra lnnmış o
lup, 12 ada mıntnkasındakl ltalyan kuvct
lerine sevkedllmekte bulunan 30-0 t on pet 
rol ve 200 t on makine yağı olan yunan 

· Hermionc sahrınç gemisinin tevkif edildi
tini bildirmektedir. 

Geminin vaziyeti ve lıamull'slnin mahi
yeti anlaşıldıktan nz bır mlıddC't sonra. ku
vetlerımıze karşı kuvctll bir ltalyaı:ı hilcu
mu başlamıştı r Bu sebC'ple kuvctıerimizln 
kumandanı, murettebatını çıknrttıktnn 
s"nra H rnılenc'yi t opla ballnıııya mC'chur 
kalmıştır. Hava g lizel olduğu ve yunan ge
ml11lnln mUretteb'ltı dıı yardım lstrnıcdlğl 
cihetle, mezkOı r r ttebnt kendi sandalla· 
nyle uzak olmıy ın karaya c;ıkmıştır. 

Deniz kuvetlenmlze kar ı bu ltnlyan 
hava hücumu, di.lşman tnrnfından şiddet -
lendinlmlıs ve muharebe ita lyan tayyare -
lerlyle in.ıdllz harp J:;enıllcri arasınıla ce -
reyan etmiştir. 1talyanların iddialarına 
söre gemilerimize tam isabetler vtlkl Ol· 
muı ve hıuıarat ika edilmiştir. Hakikatte 
lruvetlerimlz hiç bir zayiat vermemiş ve 
hiç bir hasara da uğramamıştır. 

Bir İngiliz torpido 

muhribi ha tırıldı 
Londra. l a.a. - in~llz amlrallı#'ı teb· 

11t ediyor: 
Aınlralhk ııekreterl, DC'llght deııtroye -

rlniıı bir dütman havn hUcumu esnruıında 
buara utnyarak batmış oldu*unu tceıı· 
llUrle haber vermektedir. insanca zayiat 
azdır. 

Amlrallık tarafındnn batmış olduğU bil· 
dirilen Dellght destroyC'rl 1930 bahriye 
programı meyanında ınşnedllnılştir. Mez· 
k1ll" gemi 1375 ton hacminde olup 4 adet 
4 7 lik, 6 adet daha kUı-llk çapta top ve 21 
ilk eeklz torpil tUpu flemUrehhez bulun -
ır.akta idi. SllrRtl 36 mil ve hlUlhazırda 
mUrettebatı 145 nefer ve subaydan ibaret 
bulunuyordu. 

İngiltere üzerindeki 
hava muharebeleri 

Londra, ı a.a. - Hava nezareti tebliğ 
ediyor: 

İngiliz avcı tayyarelen, cenubu earkt 
..ıtlllerlne yaklaşmağa t.eşebblla eden kü· 
CUk bir düşman teşekkülü ile karıııln.şmıı, 
ye muharebeye tutuşmuşlardır. Bir dllş -
man avcısı dllşOrülmllştllr. İki lngtılz tay
)'WNi avdet etmemhıtlr. 

Bir bombardıman 
Londra, ı a.a. - Hava ve ana vauuı ern· 

Diyet nazeretlnln bu sabahki tebliği: 
Dün gece dllıınıan tayyareleri Ttmel! 

nehrinin denize atıldığı mahalllı:ı civarın· 
da ve Brlstol kanalı yalunlaında bazı nok
talar üzerine bombalar atmışlardır. Birkaç 
ev haflfc:e hn.ısara uğramıştır. İnsanca za· 
yiat yoktur. 

Alman resmi tebliği 
Bertin, 1 a.a. - Alman orduları baı ku

mandanlıiı tebliğ ediyor : 
Havanın müsaa.desizliği cihetile hava or 

dularınm faaliyeti 31 temmuzda pek hafif 
olmuıtur. 
Bombardıman tayyarelerinin Manı de

nizi ve Seilly adalarının gaı1:ıındaki sahil
ler üzerinde yapmış oldukları bir keşif eı
naıında, düşmanın silahlı bir kaç gemiıi· 
ne bombalar atılmıştır. 

Cenubi İngiltere limanlarında bulunan 
semiler ve tesisatı ve duı;man fenerleri Ü· 

ıerine, daha hafif kuvetlerle hücumlar ya 
pılmıştır. infilaklar ve yangınlar müııahe
de edilmiıtir. 
Düşmanın Spitfire tipi tayyareleriyle al 

man Me11erchmidt avcı tayyareleri ara -
ıındı Douvrcs limanı açıklarında havı 
muharebeleri olmuştur. Hiç zayiat kayde
dilmeksizin be$ düşman tayyaresiyle iki 
baraj ha.tonu imha edilmi!itir. 

Almanya i ngiltere'ye 

taarruz edecek mi ? 
Moskova, 1 a.a. - Tass ajansının 

Londra'dan öğrendiğine göre, ingiliz 
matbuatı Almanya'nın İngiltere'ye ta
arruz için son hazırlıklarını ikmal et
mekte olduğunu yazmaktadır. 

Verilen malCimata göre, Almanya 
İngiltereye taarruz ederken Franko 
da Cebelüttarık'ı zapdetmek niyetin
dedir. Birçok İspanyol kıtaatı ve top· 
çu müfrezeleri halen Lalinea'da tah

tit edilmi:ııtir. 
Cebelüttarık aynı zamanda Sardon

ya'da tahşit edilen italyan hava ku
vetleri tarafından da bombardıman e

dilecektir. 

Estonya vapurları 

Sovvethavr~n1cekecek 
Tallin, 1 a.a. - Estonya Sovyetler 

Birliği azasından bir cümhuriyet ola
rak tanındığı gün bütün Estonya va
purları Sovyet bayrağı çekeceklerdir. 

İktısat nazırı Atlas denizindeki 
Amerika ve Kanada limanları ile in
giliz limanlarında bulunan tekmilEs· 
tonya vapurlarına hamulelerini bo
ıalttıktan aonra derhal Murmansk'a 
dönmeleri için emir vermıştir. 

Pasifik denizinde ve yahut Pasifik 
Qzerindeki Amerika ve Kanada liman
larında bulunan Estonya vapurları iıe 
Vladivostok'a gideceklecdir. 

B. Metaksas'ın 
bir nutku 

Atina, 1 a.a. - Atina ajansı bildiri
yor: 

Atina'da büyük sebze halinin açılı§ 
töreninde söylemiş olduğu bir nutuk
ta hükümet reisi B. Metaksas, ezcüm
le şunları söylemiştir: 

"- Bir milletin hayatının seyri 
harp hadiseleri dolayısiyle durduru
lamaz, bilakis harp esnasında bile bu 
hayat seyrine devam etmelidir. Bir 
millet bu suretle hareket ettiği tak
dirde hakiki bir hayatiyete malik ol
duğunu isbat etmiş olur. Biz de bir 
hayatiyete malik olmak iddia ve ka
naatindeyiz. 

Bizim almış olduğumuz tedbirler 
ve göstermiş olduğumuz azim her ne 
olursa olsun, sizlerin kati itimadınız 
olmamış olsa idi, ne bu işleri ve ne de 
umumiyetle, neticeleri yarın çocukla
rınıza faydalı olacak olan Yunanista
nın kalkınma işlerini hüsnü suretle 
icra edemezdik. İtimadınızın tam ol
duğuna eminim, çünkü ge1;irmekte 
olduğumuz şu devrede, önüme çıkan 
her müşkülde, her attığım adımda, 

bana yardım eden, beni ileri götüren 
bir kuvet hissetmekteyim ki bu kuve
tin adı da: Elen milletinin azmidir.,, 

Romen nazırlar1 
kraliyet meclisinde 

izahat verdiler 

uı.us 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 
ViLAYETLER ---

§ Mimar mühendislere : --Muhtelif kuru erzak alınacak 

lstanbul Bel«liyesinden: : MU .. SABAKA ı•LA" NI Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zühre- - _ 
vi hastalıklar hastahaneleriyle Zeynep Ki- : : 
mil doğumevinin yıllık ihtiyacı için lüzumu : _ 

~~~~iy1f:h::!Ut~i:;e~:u~~:~:r~p:i~c~~: : İrak sefaretinden : § 
unun tahmin bedeli 1S868 lira 75 kuruıı ve : --
~ t:::ı~~a~e 1 ~~a~~a~6 ~d~~~~ğü s:;~: : Irak Hükümetinin Bağdad : 
minde görülecektir. İhale 818 / 940 perşem- : da İn§Urm tasmim eylediği : 
be günü saat 15 de daimi encıimende yapı- K 1 E · b • : 
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve- : Ü tür nstıtüsü ınasının : 
ya mektupları ve 940 yılına ait ticaret § mübteker bir krokisinin mü : 
01fası vesikalariyle 2490 numaralı kanunun 
tarifatr çerçevesinde hazırlıyacakları tek- : cavir Arap memleketlerle 
lif mektuplannı ihale gtinü saat 14 de ka- : Tür-kiyede bulunan Mühen- : 
dar daimi enctimcne vermeleri lazımdır. : 

(635413977) 13986 : disleri tarafından takdim e- : 
Şose tamiratı : dilecek krokiler arasından in : 

Sıvas Nafıa Müdürlüğünden : : tihap olunması kararlaştırıl- : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sıvas - : mıştır. Birinciliği kazanan : 

Erzincan yolunun 122 + 000 - 129 : Krokiye (200.-) İngiliz li- : 
+ 000 kilometreleri arasınd~ 7000 : rası ikinciye ( t 00.-) lngi- : 
metre tulde esaslı şose tamıratıdır. - . ! .. .. .. İ -
Bu işin keşif bedeli 23315 lira 61 ku- : h~ .lıra.sı, uçu~cu.~e ~_75.-) n: 
ruştur. 1:; gılız lırası,dorduncuye (25) : 

2 - Eksiltme 15. 8. 940 tarihine te· !: İngiliz lirası diğer on kroki- -
sadüf eden perşembe günü saat 15 de : nin her birisine 1 O ar İngiliz : 
vilayet nafıa komisyonunda kapalı : lirası mükafat olarak tahsis E 
zarf usuliyle yapılacaktır. : edilmi•tir- : 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır: Ke- § Tafsilat ve şeraite ittila ar- E 
şif hülasası, metraj cetveli, fiyat sil- : zusunda bulunanların Anka- : 
silesi, grafik, tesviyei turabiye ve şo- : rada Irak Sef aretinc ve İs- : 
se ve köprüler ve kargir inşaat fenni : tanbulda Irak Hac.konsolos- : 
şartnamesi, eksiltme şartnamesi, mu- ~ -
kavele sureti. : )uğuna müracaat cyelemPleri : 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın : rica olunur. 3033 : 
taliplerin li48 lira 67 kuruş muvak- ;11111111111111111111111111111111111111;::' 
kat teminat vermeleri ve vilayet ma-
kamından alınmış ehliyet vesikası ile 
ticaret odasına kayıtlı olduklarına 

dair tescili hüviyet varakası ibraz e
deceklerdir. 

5 - Talipler teklif mektuplarını 

eksiltme yapılacağı saatten 1 saat 
evel Nafıa komisyonu riyasetine ver
miş mukabilinde makbuz almaları 

DAHiLiYE VEKALETi 

Kömür alınacak 
Dahiliye V ckaıetır.den : 
Vekalet kaloriferleri ihtiyacı için ka· 

palı ıarf us:ılü ile (3 80, ni Knrabük, % 20 
si Ankara ı::a zhane koku) olmak üzere 370 
üc yüz yetmiş ton kömür nhnacaktır. 

ANKARA BELEDiYESi 

Akimili.tör alınacak 
Ankara Bel~iyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için almacak olan 

152 adet akimülitör on beş gün müddetle 
ve kapah uırf usuliyle eniltmeye konul -
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (9532) liradır. 
3 - Teminat 714,90 liradır. 
4 - İhalesi 13/ 8 / !)40 salı günü saat 11 

de yapılacağından şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de ihale günü olan 13/ 8 1940 sa
lı günü saat ona kadar teklif mektuplarını 
usulen belediye encümenine vermeleri. 
( 4085) 14082 

ASKERIFABRlKALAR 

5000 Adet çalı ve 2000 adet 

hasır süpürge alınacak 

'l ÜR Kİyf: 
(Radyo DıfUzyon PO 

TÜRKİYE Radyosu - ANI" 
ı Dalga Uzunlu ıc 

1648 m. 182 J{C!I. 120 J' 
31.7 m. 9465 Kes/ 20 1' 
19.i4 m. 15105 Kes. 20 

CUMA : 2.8.1940 
7.30 Miı :- :k: Ziehrer'den pa 
8.00 Ajans haber leri. . tt4 
8.10 Ev kadını - yemek 1!5 

1 
8.20 8 30 M üz ık: Pas tora ket 

12.30 Program, ve memle et 
12.35 Mtizik Çalanlar: Rıı$0 

c·he, Cevdet Kozan. 
zeyyen Senar. . ,ı 
ı Şe~ki bey - h·Ct) 
mem cana beni yiidc 
2 - Şukriı Tunar 'ııı1 
(Sevdamı dilim anlat~• 
3 Nuri Halil Por 
şarkı: {Artık yetişir\ 
4 - Rahmi bey • 
(Kimin mecburu husJI 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 12.SO Ajar.s haberleri. S ıı• 
13.05 Müzik: Müzeyyen t 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli ( 1150) lira olan 

5000 adet çalı ve 2000 adet hasır süpürge 
ll~keri fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonun~a 13/ 8/ 940 salı gü
nii saat 14 te açık eksiltme ile ihale edile· 
cektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat t'!'minat o
lan (85) lira (25) kuru~ ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala -

programın devamı. ,.;, , 
ı - Hicazkar tur .. ~· 
van). .. -(~ 
2 - Hüzz3m t ürkü · 
kara kara atlara). . .. 
3 Karcıgar tiırk\I· 
kumraldır) . 
4 - Oyun havası. Jef 

13.20/14.00 Muzik: uvcrtur 
opera aryalan (Pi \et 

18.00 Program, ve memle 
18.0S Miızik: Balkan musı 

kadar tiıccardan olduklarına dair ticaret 18.30 
odsı vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko· 18.50 

lif intibalar (Pi.) . ıJlr 
Müzik; Anadolu h . l 
~iüzik: radyo "S~111ıcl 
Ozgür ve ateş böce rı 

misyona müracaatları. ( 401:8) 14095 

20 Ton yaş kavak ağacı alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edllen bedeli (1000) lira olan 
20 ton yaş kavak ağacı ıuıkert fabrikalar 
umum mUdUrltlğU merkez satın alma komla 
yonunca 8 . 8. 940 pe~embe günll ııaat 14 te 
pazarlıkla satın alınllcaktır. Sartname pa
rnsız olarak verilir. Taliplerin mezkQr gUn 
ve saatte komll!yona mt.lracaatlan. 

( 4279) 142~6 

l!U5 Müzik. Çalanlar: Fcf:,r 
det Çağla, Hasan af• 
I - Okuyan: Must 
1 - Abdi efendi - rafl 
a~kınla çik oldum)· 
2 - . .•• - rast şar1'1: 
efede). ıcı: 
3 - •.•• - mahur bar 
lümü). 

Bukreş, ı a.a. -Başvekil B. Gigurtu, ve 
hariciye nazırı B. Manoilescu dün kırali
yet meclisinde, Bercbtesga.den ve Roma 
seyahatleri hakkında mufassal izahat ver
mişlerdir. şarttır. 

6 - İsteklilerin ehliyet vesikası a
labilmesi için eksiltme gününden en 
az 8 gün evel istida ile vilayet maka
mına müracaat etmeleri lazımdır. 

ı - Kömürün beher tonunun muham· 7 T O 3 k } } w d 
men bedel i 27 lira 370 tonunun muhammen 1 on • mm. a ın ıgm a 

4 - Refik Fersan • 
(Tepeler tepeler). rıısre' 
II - Okuyan: Me rf" 
1 - Arif bey - muh• ıc 
atC$i gam bagrımı '/: 
2 - Lemi - muha'/Y 
dim yürüdum). sJ Haber alındığına göre, Romanyanın me

nafii noktasından bu goruşmeler hakkın -
da memnuniyetlerini beyan etmi5ler<lir. 

bedeli 9990 lira ve muvakkat teminat 749 galvanizli teneke levha almacak 3 - S. Kaynak - hl' 
dı güt figan etmede fe 

Romen hükumeti , yahudi meselesini hal 
letmek arzusunda bulunur gibi görünmek
tedir. B. Mnnoilescu dünku beyanatında 
hükümetin bu arzusunu tebarüz ettirmek· 
tedir. Dahiliye nezaretinde bütün yahudi 
memurların vazifesine nihayet ... ·erilmiş -
tir. 

8. Filoti alelacele Solyaya döndü 
Sofya, 1 a .a. - D. N. B. ajansı bildiri-

yor: . 
Romanya'nın Bulgaristan elçisi B. Fi· 

loti Bükreş'den tayyare ile buraya dön
müştür. 

Elçi başvekil B. Filof ve hariciye nazın 
B. Popof tarafından kabul edilmiııtir. Me
zuniyetini yarıda kesen elçinin Romanya'
dnn bu ı;uretle dönorek bulgar devlet ı
damlariyle ıtörUşmcsinin Dobrlce meseleıi 
hakkında yakında yapılacak milza.kerelerle 
alakadar olduğu tahmin cdilmdttedir. 

Bir tekzip 
Bükre,, 1 a.a. - D. N. B. ajanıı bil

diriyor: 
İyi matnmat alan mahfiller.den öğrenil

diğine göre, Arad'da bir romcn - mRcar 
konferansı toplanacağı hakkındaki haber 
asılsızdır. Bu haber Budape5te'de yalanlan 
mıştır. 

isvi~re lelikle 
Batkumandan general 

Guiıan'ın bir nutku 
Bem, 1 a.a. - İsviçre ordusu baıkuman

danı general Guisan, İsviçre konfederas
yonunun ihdası yıldönümü münasebetiyle 
söylediği nutukta ezcümle ııöyle ıdemiıJtir: 

Bugünkü yıldonümü bizi dielerimize ka
dar silahlanmııı buluyor. Zira Fransa mü
tarekesi henüz bir ba.rış değildir ve herkeı 
İsviçrenln istiklal ve hilriyetini müdafaa 
icin vazife baıındadır. Son muharebeleri 
görenlerden bazıları bir taarruza mukave
met edip edemiyeceı;imizi merak etmieler
dir. Böyle bir suali ııormak bile, bir İs· 
vic;reliye yalnımaz. Bayrağı ve memleketi 
sonuna kadar müdafaa ic;in yemin ettik ve 
bu yeminle bağlı bulunuyoruz. 

..1111111111111111111111111111111111111111. -

(6569/ 4155) 14148 

KAZALAR 

Su projeleri yaptırılacak 
Tosya Belediyesinden: 
Tosya kasabası içme su tesiııatına ait 

etUd ve projelerin tanzimi tşl ka.pah zarf 
usulü ile eksiltmeye konıılmuetur. 

1 - fı.ıln muhammen bedeli 3000 liradır. 
2 - İsteklfler bu işe alt şartname ve 

sair evrakı blllbedel Dahlllye vekAletı be
lediyeler imar heyeti fen eefllğlnden veya 
mahalll belediyesinden alabilirler. 

3 - Ekslltme "28. 8. 1940 tarihine rıuılı
yan çarşamba gUnU saat on birde nıaha!U 
belediyede tople.nan heyetçe yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli
lerin ~~da yuıh teminat ve veaalkt ay
nı giln ve saat ona k adar komisyon relsll
tlne teslim etmiş olmB.lan lA.zımdır. 

a) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 lncl 
maddelerine uygun 225 lira muvakkat temi 
nal, 

b) Kanununun tayin ettiği vesikalar, 
c) Kanunun 4 Uncu maddesi mucibince 

ekslltmlye glrmlye bir mani bulunmadığı
na dair imzalı bir mektup, 

d) Belediyeler imar heyeti fen şefliğin
den mUnakasaya girme !çın alacakları ve
ılkl\, 

5 - Tekli! mektuplan ihale gllnll ııaat 
ona kadar makbuz mukabilinde Tosya be
lediye relslltıne verilecektir. 

Posta ile g!lnderllecek tekli! mektupla
nnın la.deli taahhUtlll olması ve nihayet 
bu saate kadar komisyona gelmiş bulun
ması llztmdır. 

Bu iş hakkında !a.zla malQmat almak 
fstlyenlerin belediyeler imar heyeti fen 
şefilğlne veya Toııya belediyesine mUrıı.· 
caat etmeleri. 1U27 

Harla yaptırılacak 

Nev~ehir Belediye Reisliğinden : 
Kasabanın meskun ve gayri meskun 

210 hektar vüsatindeki halihazır hari
talarile bunu çevrelemek üzere ilave 
edilecek 65 hektarlık saha ile 275 hek
tara varan 1/4000 mikyaslı takeomet -
rik umumi haritasının alımı işi eksilt

meye çıkanlmıttır. 
İtin maktu ketif bedeli 5500 liradır. 
Muvakkat teminat bedeli 412,5 lira· 

dır. 

: u.. L K u.. : İhale : Nevıehir belediye dairesin· 
: : de artırma ve eksiltme ve ihale komis· - -: : yonu tarafından 15. 8. 94\J tarihine mü--S Halkevleri ve Halkodalan E sadif pe?lembe günü ıaat onbeşte ya-
: : pılacaktır. 
E dergisi, ağustos sayısı çıktı : Eksiltmeye girmek istiyenler An -

: HUkUmetin tAklp ettiği slyaaet: : kara Belediyeler imar heyeti fen şef -
: Dr. Refik Saydam, 24 temmuz: Nl- : liğinden eksiltmeye iştırak vesikası 
: fi Atuf Kansu, Dirlik ve kuvet: Prof. : i!lmaları ve bunu teklif zarflarına koy
: Fuat KöprUlü, Halkevlcrl çalı11ma- : 
: ııında bazı yeni eaa.!!lıu-: Kemal Unal, : malan lazımdır. 
: Altay oamıınlıg-tna alt maddeler: A. : Teklif zarflarının tayin edilen gün· 
: V. Anohln {Rusçadan çev. Abdülka· : de ihale saatinden bir saat evel bele • 
- dir inan), Sosyoloji nazarlyelcrlnin E E tetkikine frlı1ş: Niyazı Berkeıı, Kan : diye reisliğine verilmesi ve yahut pos-
: gnıplan: M. SUleyman ŞenyUrek, : ta ile gönderildiği takdirde bu saatten 
: Tstchalkovaky ve rua müziği: C.Mem-: evel gelmiş olması lazımdır. 
: duh Altar, Türklüğlln eski çağı: : 
: Gyula Nemeth (macarcadnn c;ev. şe- : Şartname ve mukavelenameler Nev
: rlf Bıııtav), Goethe ve Vllhelm Me· : tehir belediyesinden ve Ankara'da be-
: ister: Mlchel Arnalu (fransızca- : 1 d" 1 • h • f f • ~ · d 
- dan çcv. Dr. ŞUkrll Atala), Gönülle : . e ıye er ımar eyetı en ıe lıgın en 
: Oasblhal •oıır,,: H. Turhan Dağlıoğ- : alınabilir. 14261 
: lu, OrtazRman Türk - İsltını dünya.- E 
: sında iallhsal: Pro!. A. Mez (alman- -
: cadan çev. Cemal Köprülill, Yolcu· E -: luk "ollr,.: Ceyhun Atuf Kansu, Eski : 

OKULLAR 

Badana ve çatı itleri 
Ankara llcinci Orta Okul Müdürlüğün

d~n: 

lira 2S kuruştur. 
2 - ihale S/ 8/ 940 tarihine müsadif pa· 

zart esi günü saat 1 S te vekalet binasında 
toplanacak satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

3 - Taliplerin bu eksiltmeye g"irebilme· 
!eri için 2490 sayılı kanuna göre icap e· 
den vesaiki de havi olmak iizere teklif 
mektuplannı ihale günü saat 14 kadar mak. 
buz mukabilirıde levazım mudürliiğüne ver
meleri lazımdır. 

4 - Bu eksiltmeye ait $&rtname levaıım 
müdürlüğiındeıı her gün parasız olarak a· 
lınabilir. (3872) 13875 

JANDARMA 

Kösele ve vaketa alınacak 
Jandarma Gn. K. Ankara ]. Satın Alma 

Komisyonundan : 
Bir kilosuna (260) iki yüz altmıs kurut 

fiyat tahmin edilen (95000) doksan bet bin 
kilo kösele ile bir kilosuna (310) üç yüz 
on kurus fiyat tahmin edilen (55000) elli 
beş bin kilo vaketa 15-8-1940 perşembe 
gilnü saat 16 da Ankara Jandarma Genel 
Komutanlık binasındaki J. satın alma ko
misyonunca kapalı zarf eksiltmesiyle satın 
alınacaktır. 

Her iki kalem malzemeye ait ilk teminat 
(209SO) yirmi bin dört yilz elli liradır. 
Evsaf ve P,rtname yirmi lira seksen sekiz 
kurus karıılığında IstJınbul jandarma mu
ayene ve Ankara J. satın alma komisyo -
nundan alınabilir. İsteklilerin (2490) sa
yılı kanunda yazılı belıeterle ilk teminat -
larmı m\Hıtevi teklif mektuplarını nihayet 
eksiltme günü saat on beşe kadar satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(4091) 14106 

A. LEVAZIM AMIRLICt 

Kuru soğan alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 120 ton kuru soğanın kapalı zarfla 

eksiltmesi 19. 8. 940 saat ıs de Ankara 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda ya 
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7200 lira ilk te
minatı S40 liradır. Şartnamesi komisyon -
da görüllir. Teklif mektuplan saat 14 ka-
dar kabul olunur. (4262) 14246 

Kolanlık şerit alınacak 
Ankara L~vazrm Amirliği Satrn Alma 

Komisyonundan : 
1 - Üç bin metre kolonlık &erit alına

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 5. 8. 940 ıaat 
11 de Ankara Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 13SO lira kati 
teminatı 202 lira 50 kuruştur. Nümunesi 
komisyon.ela görülür. (4269) 142S1 

Makama almacak 
Ankar.a Levaum Amirliği Satrn Alma 

Komisyonundan : 
1 - 20 ton makarnanın pazarlıkla ek -

siltmesi 2. 8. 940 saat ıs te Ankara Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

2 - MMuhammen bedeli S4-00 lira katt 
teminatı 810 liradır. Şartname ve numune-
ıi komisyonda görülür. (4282) 14259 

61---Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Filim birden 

14,30 - 18 de 

: zamanlardan "hiktıye,,: Nahit Sırrı, : 
: Hnlkcvlcrl postaaı: Halkevlerl ve : 
: Halkodaları çalıoma.ları {Halkevleri : 
: ve sosyal yardımı "M. CeHU Duru), : 
: Halkevlerf binaları, Halkevlerl neırl-: 
: yatı. : 
: Ayın hddlselerl : Baıvekllln nutku : 
_ ve meclisin itimadı., Lozan gllnU., : 
: Yurt içindeki çalıemalar., Temmuz- : 
: dakı dış hfıcllseler. : 
• Fikir hayatı: Bir okuyucunun not- : 
: la.rı "ltelılcUmhur protrelerı .•. Resim·: 
: de renk,. Nahit Sırrı. : 
: Bibliyografya: Pro!. Fuat Köprü- : 
- ıu. V. Barthold "İııllm medeniyeti : 
: tarihi,,. AbdUlhak Adnan, Prof. Fu- : 
- at KöprUlü "19 uncu aııır pirleri,,. : 

~11111111111111111111111111111111111111;:' 

TAŞ PARÇASI 
Türk filmi (Suavi) 

16,!5 de 

MESUM GEMİ 
Gece 21 de : 

TAŞ PARÇASI ve MlKt 

Okul blnasıhın muhtelif yerleriyle 111-
nıfla.rının badana yaptırılması ve çatısının 
da aktarılması işi 5. 8. 940 pazartesi gi.lnti 
saat llS te mektepler muhasebeciliğinde o
kullar satın alma komisyonunda ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmu,. 
tur. Keşlf bedeli 1645 lira 18 kuruş. mu
vakkat teminatı 123 lira 89 kuru1'tur. !s
tekıtıerln teminat makbuzları ile 19f0 yı
lına alt ticaret odası vesikası ve nafıa mU
dUrlUğtlnden alacaklan fenni ehliyet vesl
kalarlyle birlikte yukarıda sözU geçen gün 
ve saatte komlııyona gelmeleri. Bu işe alt 1 
keşif, ıartname, mukavelename her giln okul idaresinde ı::örülebilir. (401.2) 14-006 ',. _____________ _.. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 19.45 Memleket saat ayarı. 
Merkez SatJn Alma Komisyonundan : 

Beher kilosuna 50 kuruıu bedel tahmin 
edilen yukarıda. yazılı 7 ton teneke levha 
Askeri Fabrikalar umum Müd. merkez sa-
tın alma komisyonunca 8. 8. 940 per,embe 
~nü saat 14,30 de, pazarlıkla satm alına
caktır. Taliplerin mezkur rün ve saatte 
komisyona müracaatları. (14280) 1457 

Marmara Üssülbahri K. 

Su tesisatı yaptmlacak 

teri. . 
20.00 Müzik: fasıl heyeti· 
20.30 Konuşma (bibliyoirc 
20.50 M iızik. Çalanlar: 

Fahri Kopuz, Hasaı' 
Radife Erten. 1< 
1 - .... - fcrahni 
h yosma edasın). t 
2 - İshak Varan • 
ayrılığın matemi). 
3 - Saz eseri. . ,rıtıt1. 
4 - .... - beyatı !ıtl 

!riya camında nedir '!" 
S - S. Kaynak - ber 
kil: (Dağları heP lt•.;..t 
6 - .•.• - halk türJcll"'" 

Marmara Vssübabri K. Saun Alma Ko - 21.lS 
gün ağlamış) . ti 
Knuşma (iktisat ,,
Konuşma (Radyo 
Miızik: radyo salo~ 
1 - Giuliani: yalıt1 • 
2 - Grit: Hassa al 

misyonu Başlcanlrlrndan : 21.30 

1 - Çene dağm<ian Derince iskelesine i- 2ı.4s 
sale edilecek su tesisatı iti kapah zarf u
ııuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

3 - Beethoven: "" .. ~ 
4 - Kjaer: serenadfll", 
S - Joh. Strausı: 

2 - Tahmin edilen bedeli 54775 Ura !S 
kurustur. 

3 - Eksiltmesi 8. ağlı.tos. 940 perıembe 
günü saat 16 da. lzmitte tersane kapısm-
daki komisyon binasında yapılacaktır. Bu 
iııe ait muvakkat teminat 4488 lira 77 ku -
rustur. 

4 - lstanbul'da zuhur edecek istekli
ler, bu ise ait fenni şartname, plln resim 
vesair evrakı takım halinde Kasmıpapda 
deniz levazım satın alma komisyonu baı
knlığından, Ankaradaki talipler de M. M. 
V. deniz levazım $Ubesi müdürlüğünde ve 
komisyonumul'!dan 324 kuruı bedel muka
bilinde alabilirler. 

5 - İsteklilerin timdiye kadar ba mik· 
tar ve buna benzer taahhüdatı ifa ettikle
rine dair icap eden vesika, mahalli emniyet 
müdürlüklerinden alacakları hüsnühal kl
ğıtları v~ yukarda yazth ilk teminatlariyle 
birlikte tanzim edecekleri teklif mektup
larını muayyen gün ve saatten tam bir sa
at eve!ine kadar komisyon baıkanhğma 
vermeleri ilin olunur. (6384/3978) 13987 

POLiS 

Şeker alınacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 
Polis Enstitüsü'nün 940 senesi ihti

yacı için açık eksiltme ile alınacak be
her kilosu 42 kuruş muhammen fiyatlı 
2000 kilo ke$11le şeker ile yine be
ı-.er kilosu 38 kurut muhammen fi
yatlı 6000 kilo toz ıekerin eksilt
me tarihi olan 31. 7. 940 çarşamba 
günü saat 10 da komisyonumuza 
istekli gelmediğinden 2490 sayılı 

kanunun 43 üncü maddesi mucibince 
eksiltme on gün müddetle uzatılmış • 
tır. İsteklilerin 10 ağustos 940 cumar
tesi günü saat 10 da 265 lira 50 kuruı
luk teminat makbuzu veya banka mek
tubu ve kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de yazılı belgelerle birlikte Polis Ens
titüsü binasında müteşekkil satınalma 
komisyonunda bulunmalıdır. 

(4281) 14258 

Eldiven alınacak 

Emniyet Umum Müdürlülünden: 
Elde mevcut numunesine ve şartnamede 

yazılı vasıfları dairesinde :r.abıte. memurla
rı için azı 1500 çoğu 2000 çift güderi eldi· 
ven 19. 8. 940 pazartesi gUnU aaıtt 15 te 
açık eksiltme ile ııatın alınacaktır. 

Beher çiftine 225 kuruş fiyat biçilen el· 
divenlerin niimuneatnl görmek ve şartname 
ıılni almak tııtiyenlerln komiııyona mUraea.
atıarı. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 337 lira 
50 kuruşluk muvakkat teminat veya ban -
ka mektubu ve 2490 ııayıh kanununun 3. 
cü maddesinde yazılı belgelerle birlikte 
ekııiltme gUnU tayin edilen saatte kcımiıı-
yonR gelmeleri. ( 4205) 14235 

meleri. 
6 - Fetras: Şopeıı ~ 
7 - Brahms: rnac• 

22.30 Memleket saat afi'!: 
leri; ziraat, esharn • ( 
yo - nukut bors!l51

1 22.45 Müzik: cazband (J'~ 
23.2S/23.30 Yarınki prol 

İ R /._~ 
Tahran Rııd_Y_~., 

Tahran radyosu, kısa cı-":ıf 
ııaat 11.30 dan 14 e kad': ~ 
uzunluğu Ozerlnden, ı'i'J 
30 m. 99 dalga uzunıuğ'IJ 
20.80 dan 23 80 a kad:.U" t4 
uzunluğu üzerinden ne~~ 

{Yukarıdaki Saatıer .ı. 

Ankara ValiliğinıJefl ~ıııııd" 
Ankara • İstanbul 1 tılıı '"".,,J 

kilometresindekı çayıtetİ (Y~ 
mır ııı 12-8-940 paza~ efl 
buçukta viliyet daiıll1 

1
,rf 

yapılmak üzere kapılı 
meye konulmuştur. lir' ( 
Keşif bedeli (ıoo7l~) ~ 

vakkat T. 75S lira <3 eıct 
İsteklilerin tekJıf ııı ıııelı 

dası vesikası, te_m~na:ıı cfl ' 
buz ve ihale tarıhırıd c••' . ur• 
vılbet makamına rrı. ıııct' 
liyet vesikalariyle bır a ıc 4 
de saat on dort buçuıer. 
men reisliğine verıne ,,ftl" 

Bu iee ait ke<Jıf ,., etı ,e 
Nafıa müdıirlıigune ıı 

(4145) 

DAKTİLO KURSU 
73. üne .. devresini de % 5C tenzilatla açtı. 

rilir. Tahsil aranmaz. Belediye sırası Hanef 
Ti: 3714 3034 



, İkramiye mikdarlan 
· 'I eki/et.inden : 

~l'ılı kanuna göre savaş aakıtlırı 
~>'etirnlerine ısabet eden ikramiye 

1 a,ağıdı göztcrilmiıtir. 
,tın tevzi komisyonlarınca dagıtı
•1cti di:ırt ay olduğuna göre sakat 
e • 
d tı~ (rapor, resmi senet ve ikra -
~ .anları ile birlikte) derhal ikra • 

zı komisyonlarına müracaatları. 

.. .. .. 

.. 

.. .. 
• .. 

Lira K 
239 00 
215 10 
167 30 
143 40 
119 50 
95 60 

119 50 
95 60 
71 70 
"47 80 

M. M. V. Hava Müıteıarlığı 

Dizel elektrojen gnıbu alınacak 
M. M. Vekalet.! Hava Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 3 adet 15 beygir takatinde dizel e

lektrojen grupu pazarlıkla satın alınacak
tır. Muhammen bedeli (15.900) lira olup, 
kati teminat miktarı (2385) liradır. Pazar -
lığı 3/8/ 940 cumartesi günü 111at 11 de ha
va satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İdari ve fenni tartname her i'iin ciileden 
ıonra komiıyonda görülebilir. İııteklilerin 
muayyen rün ve ıaattc kati teminat ve ka
nuni belgeleriyle komisyonda bulunmalı -
rı. (3972) 14020 

Mazot alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Sıtrn Alma Ko • 

misyonundan : 

uı.:us 

Düğme ve kopça ahnacak 
Tutarı Mlkdan Cin.si 

Lira Kr. adet 
38.904 4.863.000 Mat kaput düğmesi 
28.978 4.189.000 Mat caket düğmesi 
6.82S 1.188.000 Mat kUçük dUğme 
2.465 1.972.000 KiiçUk madeni dUğmo 

19.792 50 lS.195.000 BüyUk madeni dllğme 
809 60 506.000 Sake.nc'lıram düğmesi 

4.8i2 50 1.949.000 Kllçllk kopça 
6.062 1.732.000 BUyUk kopça 

Yukarıda mlkdan yazılı 8 kalem dUğme ve kopçalar 9. 8. 940 cuma gfinU saat 
15.30 da Tophanede İst. levazım A. Sa. Al. Ko. da kapalı 7.arfla satın alınacaktır. 
Hepsinin muhammen tRhmin bedeli l 08.676 lira 60 kuruı ilk tıomlne.tı 6683 lira 815 ku
ruştur. 8 kalem olan bu malzeme bir tali be ihale edileceği gibi ayrı ayrı taliplere 
de ihale edilebillr. İsteklilerin kanuni veslkalariyle beraber teklif mektuplarını iha-
le saatinden bir saat eve! komisyona vermeleri. (4015) 14009 

5 Kalem şerit malzeme ah nacak 
lstanbul Levazım Amirlili Satın Alma Komisyonundan : 
Tutarı Mikdan 
Lira Metre Cinsi 
30.000 200.000 fit i11 i &«"it 
4"4.000 400.000 düz H 

-5-

Ecza ve malzeme ahnacak 
Ankara Nümune hastanesi Baştabip 

Jiğinden : 

Cinsi 
Pamuk idrofil 

Mikdarı 

Kilo Gr. 
1000 

.. .... 
:? :! 
:s ·-:--- ...:ı 

1700 
Amerikan bezi 
Kat küt No. 00 2.1/2 M. 

5000 metre 1550 

100 kutu 
c No. O c 
c 
c 
c 
c 

No. 1 
No. 2 
No. 3 
No. 4 

Lastik malzeme 

« 
« 
c 
c 

Lastik boru dıren için 
numunesi gibi 
İki yüzlü muşamba 
Genişliği 90 santimlaatik 

500 
600 
700 
700 
300 

300 

c 
c 
« 
c 
c 

metre 
50 metre 

eldiven ince 600 çift 

1415 

1033 

~ 

] 
.:ıc 

"' > .. 
:ı .. 

::s ~ ~ 
127 50 

116 25 

106 25 

17 48 

.. 
8 .. 
·- ·-... -..ı.: ..ı.: 
t:'l ~ 
Açık 

« 

c 

< 

e o 
.:: > ·- ·::ı 
~ :~ ~ 

12. 8.940 14 

12.8.940 c 

12.8.940 c 

12.8.940 c 
.. .. 23 90 
.. .. 23 90 

1 - 100 ton mazot pazarlıkla 1atın alı -
nacaktır. Muhammen bedeli (12.000) lira 
olup kati teminatı miktarı (1800) liradır. 

Pazarlıiı 3/ 8/ 940 cuırıarteııl ıünil saat 10 
da hava satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. İdari ve fenni ~artname her gıin öi· 
leden sonra komisyonda görülebilir. 

41.000 520.000 
147.000 422.000 

27 m/m. 
27 •• 
21 .. 
50 
80 

.. 
lıtilli 

dliz 

' Parmaklık çift 100 adet 

'tlıit ailesine de (25 lira 52 kurus-
(4101) 14109 

~ direk ve kazığı alınacak 
: 'lfellleti Sıtrn Almı Komisyo-

~dtdine tahmin edilen fiyatı (12,5) 
~ lı: kuruıı olan (600.000) adet por-
r direği ile beherine t hmin edi • 
02,S) kunış olan (600.000) adet 

tadır kazıcı pazarlıkla münakasa
~tu;. İhalesi 5/8/ 940 pazartesi gü. 
~ hırdedir. Kati teminatı (17.500) 
"'~f ve ııe.rtnameııi 750 kurus mu-
1 • M. V. satın alma komisyo • 
't:ııabilir. İsteklilerin kanunun em
it~ tclerle ihale saatinde komisyona 

(4232) 14217 

( Sa.akül alınacak 
'ldra/eti Satın Alma Komisyo-

~Cdine tahmin edilen fiyatı (235) 
t ~ı beş lira olan 29 adet yarım 

therine tahmin edilen fiyatı 
>'ıız seksen beş lira olan 4 adet 
baskül pazarlıkla münakasaya 

~ İhalesi 6/ 8/!MO ııalı günü saat ,r. Ke.tt teminatı (1.193,25) bin 
lı:ı,,~ç lira yirmi bes kuruııtur. Ev
~csi M. M. V. satın alma ko • 
~ rorülür. İsteklilerin kanunun 

( 
!relerle ihale ııaatmda Ko. na 

4233) 14218 

- Matra alınacak 
\felcileti Satın Altn1 Ko. : 

' 'tu~min edilen fiyatı (125) yilz 
ru, olan (100.000) yüz bin a

•leminyUm matra yerli ve ya -
~ lilatı olmak üzere paıarlıkle. 

>'a konmu5tur. İhalesi 7. 8. 940 
'ı,~U &aat 10.30 dadır. Katl te -

"11\J) on ;yedi bin beı yüz lira
• ~. ~ ıartnamesi 750 kuruı muka

°l' • V. satın alına komisyonnun 
'ı~ ''" lstck111erln ıtanunun em -

clerıe ihale ıaatinde komlsyo-
rı. (4228) 14138 

~~~:rlrk bez alınacak 
\otL• 

"aleti Satın Alma Komisyo -

tı1~~tre:sine tahmin edilen liv11t1 
~'t ır kuruş olın (500.000) fa beş 
• ~0re astarlık bez pazarlıkla mü· 
l~~ıı tırrıuştur. ihalesi 7. 8. 940 car
IJoii) aaat on birdedir. Kati temi -
~!1; on üç bin lira olup şartnııme
Nı ll'lukabilinde M. M. V . satın 
"':0ıı11ndan alınabilir. 1steklile

~ıı.ı1 emrettiti belgelerleihale sa
\ •rona gelmeleri. (4229) 14239 

btelif ecza alınacak 
1r,L, 

1 qJeti Satın Alma Ko : 
~ ~lııııin edilen fiyatı 46.5 lira 
~ asit borik, 300 kilo boraks, 

\ ~~9. 8. 940 pazartesi günü aa
~t tııda M. M . V. utın alma 
,;rl~ltla satın ahnac~ından iı

btt lıralık kati teminatları ile 
lıı artık &Un ve 11atinde mezkur 
~ llıııaıa.rı. (14231) 14240 

~~Paketi alınacak 
Plclleti Satın Almı Komisyo -

,~ ·~-· Q.~"'<ll1hlnde ihale edileceği llln 
~trine 160 kuruş fiyat tahmin 
1 e harp paketi torbasının pa.-

~18leku çıkmadı#tınde.n beher 
td{1 edilen fiyat 176 kuruş ola

te lcrek pazarlıkla eksiltmeye 
~ ekJıUtme gtınU 6 nğustos 940 
laı2U •aat 15 c bırakılmıştır. is-

\ hı~11 lira l50 kuru~luk ke.U teml
V, 

8 
kte me:ıkQr tarihte Ankara-
11.tın alma Ko. da bulunmala-

~ 142U 

"' ahi alet alınacak 
.;l41eti Satrn Alma Ko. : 
~.;ı-ın ve hesabına ıatın alma
~ tıı 44190 lira ta"::nin fiyatlı 
1ı:ttahi a Jetin eksiltme gün il 
tllıı~nrlan eksiltmesi S. Ağuııtoıı 
''ıı: ııı.at 10 da Ankarada M.M. 
l31~ ~o. da yapılacağından iı· 

t t lıra 25 kuru•luk ilk temi • 
oır1·lt ~ \ bıı 1 te mezkfir tarihte adı ge-

~ lunme.ları. (4235) 14242 

~'~ . ı-,~1 drofil alınacak 
41eti Satın Alma Komisyo • 

eı,, . 
l..o (/ı,'~rıe t11hmin ~ilen fiyatı 16 
ı ıı1 ın metre gaz idrofjl 19 

4r Atarıesı gunü saat on birde 
ıı~'ııı · 1'. satın sima Ko. da pa
ı'~ l •!ınacatrndsn isuklılcrin 
ıi~ ":tı teminatlsriyle birlikte 

1
• (•, sı;ıtinde adı geçen Ko. da 

<37) 1424J 

.. .. 
48.000 144.000 .. 

İsteklilerin muayyen rün ve uatte kati 
teminat ve kanuni belgeleriyle komisyonda 
bulunmaları. (4196) 14176 

Benzin alınacak 

Yukarda yazılı bcı kalem &erit malzeme 9/8/940 cuma günü saat 16 da Tophane'de 
İstanbul Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
312.260 lira ilk teminatı 16.240 lira 40 kuruştur. Nümuneleri komisyonda ırörülür. 

İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ekisltme saatinden bir 

M. M. Vekaleti Havı Satın Almı Ko -
misyonundan : 

saat eve! komisyona vermeleri. (4016) 14010 

l - 100 ton benzin pazarlıkla aatın ah • 
nacaktır Muhammen bedeli (33500) lira o
lup kati teminat miktarı (5025) liradır 
Pazarlığı 6/ 8/ 940 salı günü saat 11 de hava 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. İ -
dari ve fenni şartname her gün Öğleden 

sonra 168 kuruı mukabilinde komisyon.dan 
alınabilir. İsteklilerin muayyen gün ve sa
atte kati teminat ve kanuni belgeleriyle ko-

Sade yağı ahnacük 
!stınbul Tugay Sa. Al. Ko. dan: 
l - 211. 7. 940 ta kapalı zarfla eksiltme- ye konulan muhtelif garnizonlara alt qa

tıda yazılı 3. parti sade y$na istekli çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 
İsteklilerin kanuni vesikaları ve teminat- larlyle ieUı.hiyedc satın alma komisyonuna 
mllracaatlan. (42~) 
Cinsi Mikdarı Muhammen bedel Muvakkat Te. Pazarlık Ta. 

miıyonda bulunmaları. (4197) 14177 

Sa.de Yat 
Sa.de yağ 
Sa.de Yat 

kilo 
30500 
24000 
13000 

Lira K, 
34922 00 
27600 00 
15210 00 

Lira K, 
2619 00 
2070 00 
lHl 00 

6. 8. 940 s. 10 
6. 8. 940 S.11 
6. 8. 940 s. 15 

14247 
Karpit alınacak 

Mutabiye alt nacak 
Adını Tüm Sa. Al. Ko. Rs. dım: 

M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko.: 
l - 20 ton kıı.rplt pa:..artıkla 11111tın alına

caktır. MUhammf'n bf'dcll (6000) lira olup 
katı teminat miktarı (900) liradır. Pazar
lığı 15. 8. 940 PR7.artcııl gllnU ııııat 11 de he.
va satın alma komisyonunda yapılacaktır 
İdari ve fenni oartname her gUn komiayon
da g!irlileblllr. İeteklllerln muayyen glin ve 
saatte kaU teminat ve kanuni belgeleriyle 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
adet Lira Lr. Kr. 

Tevhit semeri 94R 20856 1564 20 
BUyük belleme 1000 2000 150 oo 
Küçük belleme 1500 2700 202 50 

komisyonda bulunmaları. (4108) 14178 
1 - Yukarıda cins ve mlkdarlarlyle muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ya

zılı mutabiye pazarlıkla alınacaktır. 
Astarlık bez alınacak 

M. M. Vekaleti Havı Sıtrn Alma Ko
misyonundan : 

2 - Şıutnamesi İstanbul, Ankara Lv. Amirlikleri ve Adana askeri satın alma ko
miııyonlarında görlllebllir Bunlann pazarlığı 9. 8. 940 cuma gtlnU saat 10 da ve 11 
de Adana askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 1ste.klllcrln temlnaUarlyle 
mUracaatıarı. (4270) 14253 

1 - 2000 metre beyaz ruıtarlık bez puar 
lıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
(460) lira olup kati teminat mlkdarı (691 
lire.dır. Pazarlııtı 7. 8. ll40 çarşamba gtlnü 
ııaat 11 de hava satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İdari şartname ve nllmune 
her gtln liıtleden sonra komlııyonda görUle
blllr. İsteklilerin muayyen gün ve ııııatte 
kati t.emlnatlariyle birlikte komlsynnt'fa 
buhınmRları. (427:'i) 142515 

SIHHAT VE iÇTİMAi M. V. 

Serüm ampulü alınacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veklleti 

Merkez Hılzusıhhı Miles:sesesi Satın Al
mı Komisyonundan: 
ı - 9000 2cc 

111000 6 .. 
85000 10 .. 
37000 15 .. 

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

kıtaat ilanları 

5 Kalem mutabiye alınacak 
lstanbul Lv. Amirlili Satın Alma Ko. : 

Adet 
9500 Keçe belleme 
5000 Kıl çul 
9500 Kıl kolan 
9500 Kıl yem torbası 

50000 Gebre 
Yukarıda yazılı beş kalem mutabiye a

h:nacaktrr. Kapalı zarfla eksiltmesi .:5_8.940 
pazartesi sünli saat 15 do Tophanede 1stan 
bul Lv. amirliği satın alma komisyonun-192000 

Mtiessesemlz için clnıı ve 
192000 adet eerom ampulll 
suretiyle satın alınacaktır. 

mlkdan yazılı da yapılacaktır. 
açık eksiltme Tahmin bedeli 75375 lira teminatı 5018 

2 _ Eksiltme 15. s. 940 pazartesi günU lira 75 kuru5tur. Şartname ve nümuneleri 
saat ıı de Ankarada merkez hıtzıs11ıhha komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
mtiesscsesl satın alma komisyonunda yapı- vcsikale.riyle beraber teklif mektuplarını: 

lacaktır. ckıiltme aaatmdan bir ıaat evci komisyo-
8 - Ampullerin cam evıatı türk kodek-

sin" uygtın olacaktır. na vermeleri. (3837) 13862 
4 - Tahmin bedeli 8360 lira ilk temina

tı 627 tlrRc'lır. Makarna alınacak 
l'i - f;lartnl\me ve nilmuneııılnl görmek i•· 

tlycnler komisyona mltra.caat ederler. Aşağıda cins, miktar, tutarı ve teminatı 
6 - Muvakkat tf'mlnat bedeli nakit ve yazılı yiyecek maddesi kapalı zarfla ek

nakit mahiyetindeki evrakı :Maliye Vckt- siltmeye konmu5tur 1st~klilcrin ihale gü
letl merkez vczneıılne yatırılmıuıı için ta· nü kanuni vesikalariyle teklif mcktupla
llplerin bir glln evel ve kannnt vesUralarly-
ll' beraber belll g(in ve saatte komisyona rını en geç ihale saatmdan bir saat eve! 
a"elme!Pri, (-4050) 14076 komiıyona vermeleri. 

lKTlSAT VEKALETi 

Benzin alınacak 

Cinsi Miktarı 

Makarna 133000 
İhale gün saat 
5. 8. 940 15,5 

(3857) 

Tutarı Teminatı 

36525 2744 
Şekli ihale 

Kapalı zarf 
13869 

lktısat Velıl.letinden : 
Makam otomobili ile ııervlı motosiklet- Hamam inı.antı 

lerl için (350 l teneke benzin ıatın alına- Eskişehir Kor Satrnalma Ko : 
caktır. Tahmil te.hHyo ve belediye gazha- Eakiıehir müeseeıatından birinde yapı-
nesine kadar nakli Ucretl dahil olmıık U:ıc- lacak hamam inı;ası kapalı zarf usulile ek
re tahmin edilen bedeli (1811) Ura <26 ) ku- siltmeye konmuştur. Kopalı zarf usulile 
rut ve muvakkat teminatı (135) lira <815) eksiltmesi 8 Ağustos 940 perfjembe günü 
ktınıştur. ıaat 16 da Eskischir Kor satınalma ko ~ 

İhale 9. 8. 940 cuma gUnU saat (lOl dR misyonunda yapılacaktır. Ke!iif. plan ve 
lcvaz1m mUdllrlll~Unde toplanacak satın al-
ma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin ıartnamesi komisyonda görülebilir. 
oartnıı.meyl görmek ve <fo 7,15 muvakkat te- Keşif bedeli 29399 lira 55 kuruştur. Mu 
mlnatı yatırmak üzere ıevuım mUdilrlU· vakkat teminat makbuzlarını havi teklif 
ğüııe mliracaUan i!An olunur. ınektuplarmı belli günde saat 15 e kadar 

(4043) 141)14 komisyon riyasetine vermİ§ bulunacak-

ADLiYE VEKALETi 

Satılık eıya 
Adliye Vekaletinden : 

Adet 
6 Dört ayaklı masa 
8 Yazıhane 

Blli'da nevi ve cenıleri ve miktarları ya
zılı eski mefru:ıat arttırma ıuretiyle satı • 
le.caktır. 

Talip olanların iÖrmek üzere her gün 
Vekalet Levazım müdürlüğüne ve almak 
için de arttırma günü olan 3/8/940 tarihine 
müsadif cumartesi iÜnÜ ıaat 10 da mezkQr 
müdüriyette teşekkül edecek arttırma ae 
eksiltme komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. (3966) 13941 

Nakliyat yaptırılacak 
Adliye Vekaletinden : 

lardır. (3896) 13961 
Un alınacak 

Eskişehir Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Eıki$ehir merkez ve İzmit'teki kıtaat i

ı;in 400 ton ekmeklik un pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

Pazarlığı 3/ Ags/940 cumartesi günU saat 
11 de Eskişehir mıntıka satın alm:t komis
yonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
komiıyondR görülilr. Tahmin bedeli 47400 
liradır. Kati teminatı 7110 liradır. htekli
lerin mezkQr gün ve saatte teminat mak -
buzlariyle komisyonda hazır bulunmaları. 

(4-120) 14142 

Tevhit semeri alınacak 
!stanbul Komutanlık Satın Alma Ko. : 
Komutanlık anbarı için 6. 8. 940 gUnU sa

at 11 de pazarlıkla 1500 tane tevhit seme
ri ııatın alınacaktır. Muhammen bedeli 
48.000 liradır. Şartnamesi her gUn komis
yonda görülebilir. İsteklilerin belli gtln ve 
saatte yüzde on be:;ı teminatları ne birlik
te Fındıklıda komutanlık satın alma ko
misyonuna gelmeleri. 

(4208) 14183 

Sığır eti alınacak 
Kars Müst. Mv. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Seyyar fırın yaptırılacak 
Çorlu Kor Sı. Al. Ko. dan: 

1 - Kolordu ihtiyacı için 40 adet sey -
yar fırın yaptırılacaktır. 

2 - EşHJ ve evsaliyle şartnamesi ko. 
misyondadır. 

3 - Taliplerin J. 8. 940 ~'inüne kadar 
Çorluda kor satın alma komisyonuna mü
racaatları veya teklif mektuplarrnın ıön
derilmesi. (4267) 14249 

Seyyar mutbak yaptırılacak 
Çorlu Kor Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Kolordu ihtiyacı için 40 -~ adet 
seyyar mutfak yaptırılacaktır. 

2 - Eşkfll veevsafiyle ıartnamesi ko -
misyondadır. 

3 - Taliplerin 3. 8. 940 gtlnUne kadar 
Çorluda kor eatın alma komisyonuna mU
racaauan veya teklif mektuplarının gön-
derilmesi. (42~8) 142M 

Sade yağı alınacak 
Manisa Tüm. S s trn Alma Ko. 
Manisa ve hariç kıtaatın ihtiyacı ıçın 

40800 kilo sadeyağı kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. Hepsinin tutan "46920 li- ' 
radır. Şartnamesi komisyondan verilir. İ
halesi 20. 8. 940 salı günü saat 11 dir. İlk 
teminatı 3519 lira. Eksiltmiye girecekler 
24-90 sayılı kanunun 2, 3. ncü maddelerin • 
de istenilen belgeler ticaret odası vesikala 
riyle birlikte eksiltme saatinden bir saat 
eveline kadar teminat ve teklif mektupla
riylc Manisa Tüm. Satın alma komisyonu-
na gelmeleri. (14271) 14254 

DEVLET DEMiR YOLLARI 
20 Adet piyakolis alınacaktır , 
D. V. Yolları Satın Almı Komisyonun

dan: 
lriuhammen bedeli 400 lira olan 20 adet 

plyakolls (12. 8. 940) pazartesi gUnU saat 
l~,30 da pazarlık suretiyle Ankarada lda· 
re binasında ııatın alınacaktır. 

Bu lı;ıe girmek ietiyenlerfn aynı gUn ve 
saatte komisyon relııllğlne mUracaat etme· 
leri lazımdır. 

Şatrnamelcr Ankara.da malzeme daire-
sinde gorilleblllr. (3995) 14070 
Tazyiki hava a.letleri alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma KomisyonutJ

dan: 
Muhammen bedeli SOSOO lira olan 12 ka

lem tazyikı hava tuctıerl ıs. 9. 1940 cuma 
gUnU saat l~.30 da kapalı zarf UBllllyle AD 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu lııe girmek lstl;>•enlcrln 2810 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin etti
ği vesikalrı ve tekliflerini aynı gün saat 
H,30 ıı kadar komisyon reisliğine verme -
lerl lAzımdu-. 

Şartnameler 1150 kuruşa Ankara ve Hay 
d rpaıııı. veznelerinde satılmaktadır. 

(4095) 14130 
Muhtelif döküm iıleri 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 
9. uncu i§letme ihtiyacı için bir se

ne zarfında döktürülecek olan ve 
alelmüfredat miktarlariyle muham
men bedeli aşağıda yazılı bulunan ız
gara, sabo ve makine vagon parçaların 
dan ibaret döküm işi 24292.40 lira 
muhammen bedelle ve kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

Münkasa 15. 8. 940 perşembe günü 
saat 11 de Sirkecide 9 cu işletme bi
nasında A. E. komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

İsteklilerin 1821.93 lira muvakkat 
teminat ve kanuni vesikalariyle tek
lif mektuplarını ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını aynı gün saat ona 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Buz kesesi No. 26-28 50 adet 
Boğaz için buz kesesi 8 adet 
Irıgatör lastik 30 adet 
Lastik termofu 2 litrelik 40 adet 

Gaz idrofil 40000 metre 8800 660 itapalı 12. 8. 940 15 

Eczayı tıbbiye 235 kalem 14554 1091 55 c 12. 8. 940 15 

1- Ankara Nümune hastanesinin 1940 mali yılı için yukarıda cins vı 

mikdarı yazılı ecza ve sair malzemei aıhiye hizalannda gösterilen şekilde 
ve s.aatta eksiltmeye konulmuıtur. 

2- İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ticarethane namına ha· 
reket edenlerin noterlikten müsaddak tasdikli vekaletnameleriyle. temi
nat mektubu veya makbuzu ile birlikte ve kapalı zarfla eksiltmesi yapıla

cak ihtiyaçlar için 2490 aayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacaklar 
teklif zarflarını belli günde yazılı auttan bir saat evcline kadar Ankarada 
müte§ekkil komisyona vermeleri. 

3- Şartnameler her gün Nümune h~tanesi idaresinde ve !stanbul'da 
Sıbat müdürlüğünde görülebilir. 

4- Nakit veya nakit mahiyetinde.ki evr~ teminat olarak komisyonQ 
kabul edilcmiyeceğinden kanunun emrettiği ıekilde ibraz ve tevdii. 

5- İhale 12. 8. 940 pazartesi günü Ankara'da Nümune hastanesinde mü-
teşekkil komisyonda yapılacaktır. (3989) 14087 

Balast mü na kasası 
D. D. Yoll•rı Satın Almı Komisyonundan: 
Muhammen bedelleriyle mlkdar ve yer lert ve muvakkat temlı:ıaUa.rı a.eatıda ya. 

zıh iki ocaktan çıkuılae&k balastlar hizalarında cöstcrtlen gUn ve saatte ihaleleri 
yapılmak Uzere kapalı zarf usuliyle ekalltmeye konulmu~tur. Ekl!Jltme Ankara istas
nunda ikinci ı11etme mUdUrlllfü blna.sında toplanacak komisyonca yapılacaktır. Bu 
fıe girmek fstlyenlerin hizalarında mikdarları yazılı muvakkat temlnat makbuz ve
ya iderenin kabul ettiği formUle matabık banka mektuplarlyle kanun ve ıartname
nin tayin ettiği vesaik ve tekliflerini eksi itme saatinden bir saat evellne kadar ko
misyona makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. 

Çartname ve mukavele projeleri Ankarada ikinci l;ıletme komisyonu ne Kay.seri 
ve Yerköy latuyonla.rından paraaız verilmektedir. (ilO:S) 

Sıra No. Yeri ve Kını.at İltuyonu 

1-Ankara - Ka.yıert 102-110 Mahmutlar 
Batııeyh 

2 Ankara • Kayseri 204-208 Yerköy 3000 130 

14182 

Balast mü na kasası 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 

Muhammen bedelleriyle miktar •e yerleri ve muvakkat teminatları ap

ğıda yazılı iki ocaktan çıkarılacak balastlar, hizalarında gösterilen gün ve 

saatta ihaleleri yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuı
tur. Eksiltme Ankara istasyonunda, ikinci işletme müdürlüğü binasında 
toplanacak komisyonca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenierin hizaların
da miktarları yazılı muvakkat teminat makbuz veya idarenin kabul ettiği 
formüle mutabık banka mektuplariyle kanun ve ~artnamenin tayin ettiği 
vesaik ve tekliflerini eksiltme saatinden bir saat eveline kadar komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri Ankara'da ikinci işletme komisyonu ilı 
Kayseri, Çankırı, Zonguldak istasyonlarından parasız verilmektedir. 

(4175) 14234 

Sına No. Yeri ve Klnı.si 
1 Irmak - Zonguldak 

Kim. 62 
2 Irmak - Zonguldak 

Klm. 318 

İstasyonu 
(Tüney 
(Germece 

3000 20.8.940 salı 
Sa. 15 

20.8.940 salı 
Sa. 15.15 

3500 150 393.75 
Balıkıaık 

ln~t münakasaaı 

D. D. Yolları Satın Alma Ko.: 

Ankara'da inşa edilmekte olan dev
let demiryolları hastanesi mahallinin 
tesviyesi ile etraf ihata dıvarı ve ka
pıcı odaıı inşaatı kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye 
konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen 
bedeli 28.000 liradır. 

ke§if 

2 - İstekliler bu İ§e ait şartname 
ve sair evrakı devlet demiryollarının 
Ankara ve Sirkeci veznelerinden 
(140) kuruş bedel mukabilinde alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 15. 8. 940 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 16 da 
Ankarada, D.D. Yol dairesinde top
lanacak merkez 1 komisyonunca ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektupları ile birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün saat 15 e kadar kapalı bir 
zarf içinde komisyon reiıJiğine tevdi 
etmiş olmaları lazımdır. 

Kereste alrnacak 
D. D. Yolları Satın Almı Ko. : 
Metre mlkAbı muhammen bedeli (50) el

li lira olan takriben 2M.700MS çam kalaa 
ve dilme ile metre rnlklbı muhammen be
deli (30) otuz lira olan takriben 66.024 
metre mikAbı çam azman l:S. 8. 9f0 per
~cmbe gilnü saat 15.30 dıı kapalı zart usu
liyle Ankara'da idare blnnsında satın alı
nacaktır. Bu i§e girmek lstıyenlerin 1081 
(bin seksen bir) lira ıs kuruıluk muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve tekliflerini aynı gün s:ıat 14.30 za ka
dar komisyon relıliğine vermeleri lAzım
dır. 

Şartnameler para.sır: olarak Ankarada 
malzeme dairesinden, Haydarpa,a'da teael
IUm ve sevk ıetıığinden, İzmir ve Eskiıe
hlrde İdare rnağa.7.alanndan verilmektedir. 

(4188) lfl68 

Balast alımı 
Üçüncü işletme müdurlülündeıı ı 
23. 7. 940 tarihinde eksiltmeye konulan. 

İzmir - Bandırma hattının 2:SS - 268 kilo
metreler! arasında ihzar edilecek 15.000 
metre mikAp balast& talip çıkmadığı için 
ihale işi 8. 8. 940 tarihine talik edilmiştir. 

Itbu l>alutın muhıı.mrnen bedeli metre 
mikAp ba§ına 110 kuru§ olup muvakkat te
minat parası 1237,50 liradır. 
Şartname ve mukavelenameleri her va

kit parasız olarak ftletme merkezlerinden 
tedarik edilebilir. 

Talipler yukarıda i'Östeıilen ihale t\rl
hlnde saat 16 ya kadar Balıkcslrde üçUnc.U 
teletme komisyonuna müracaat etmelidir-
ler. ( 4161) 14191 

~,~ıod alınacak 
'Ot eı, Satrn Alma Ko. 
~ tti14 tahmin edilen fiyatı 19 

, 0 İyod 19 Ağustos 940 pe.-

Yeni§ehir'de temyiz ve adliye bina -
lan kömür depolarına kadar istasyon
da silo yanındaki Etibank kömür de • 
poı.undan 250 ton kok kömürünün tah
min bedeli olan beher tonu 90 kuru~ 
Uzerinden tahmili bankaya yalnız nak
liye ve tahliyesi müteahhide ait olmak 
üzere naklettirileceğinden 5. 8. 940 ta
rihine müsadif salı günü saat onbe~te 
taliplerin pazarlığa iştirak etmeleri i
çin Vekalet binasındaki arttırma ve 
eksiltme komisyonuna müracaatları ve 
ihaleyi müteakip kati teminat ve der • 
hal işe başlattırılacağı ilan olunur. 

1 - Göle garnizonu senelik ihtiyacı için 
bir kilosuna tahmin edilen fiyat 14 kuruı;ı 
olan 120 ton sığır etine ikinci defa talip 
çıkmadıjl;mde.n pazarlığa konulmuııtur. 

Nizamnameler parasız olarak ko
misyondan verilmektedir. 
Miktarı Muhammen 

a) 2490 No.lu kanun ahkamına uy
gun (2100) liralık muvakkat ter.'linat, 

Sade yağı alınacak 
Kilis Gümrük Muhafaza Taburundan: 

ı - Müteahhidi nam ve hesabına (3186) 
kilo sade yağ açık eksiltmeye konulm\lf. 
tur. ~ ~t onda Ankarada M. M. 

l\tt't 0: da pazarlıkla Htın alı
" ile b~ılerin 1425 liralık katt 
"~'t~ ltlikte pazarlık gUn ve 

(4{
1 

.. l{o. da bulunmaları. 
vo) 14244 (4272) 14254 

2 - İlk teminatı 1260 lira olup ihalesi 
19. 8. 940 pazartesi gUnü saat 115 tedlr. 

3 - Evsafı 9 kolordu garnizonlarının 
hepsinde vardır. Şartnamesinin parasız o
larak vegörmek fstıyenlerln her gUn pa. 
zarlığa ,;ireceklerln ihale gUn ve saatin
de ilk temlnatle.riyle birlikte l{arıı Mllst. 
Mv. Sa. Al. Ko. na gelmeler!. (4266) 

14248 

kilogram Nevi bedeli 
Lira 

31935 Makine ve vagon 
parçaları 7664.40 

15540.-
1088.-

14147 

103600 Sabo 
6800 Iskara 

(4153) 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

c) Bir defada en u bu gibi i§ler
den 15.000 liralık bir iti yaptığına 
dair vesaik. 

.(4071) 14150 

2 - Muhammen bedeli (3982) lira 50 
kuruıtur. Muvakkat teminatı (298) lira 
69 kuruştur. 

3 - Eksiltme 27 ağustos 940 salı gUnU 
ıaat 115 te tabur satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi bedelsiz verilir. 
(664.7/4207) )4236 
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~ Fevkalôde umumi heyet toplantısı~ -----------------------

--ikinci davetname - Birinci ilan -
Şirket hissedarları, Ankara Belediyesi tarafından açılan feshi = 

Şirket davası dolayısiyle şirketin akıbeti hakkında bir karar ittihaz =: 
etmek üzere 26 Haziran 940 tarihine müsadif çarşamba günü saat 16 =: 
da Ankara'da Sümer Bank binasında fevkalade surette içtimaa davet § 
olunmuılardı. = 

Mezkur içtimadı:\ :-ıisabı müzakere hasıl olmadığından hissedarlar =: 
5 ayni meseleyi göril~mek üzere 4 Eylül 940 tarihine müsadif çarşam- :E: 
5 ba günü saat 16 da ~nkara'da Sümer Bank binasında ikinci bir içti- := = maa divet olunurlar. İDARE MECLİSİ = - -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

3 nevi yiyecek ahnacak 
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Ekmeklik Fahri-
ka unu 

92 94 5.000 5.500 5111 70 383 38 Sadeyağ 
Yozgat jandarma okulu eratının 1.9.940 tarihinden 31. 8. 941 tarihine 

kadar bir senelik ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem yi
yecek 4. 8. 940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle ek
ailtmeye konmuı ve 19. 8. 940 tarihinde pazartesi günü saat 15 de ihaleyi 
katiyesi yapılacağından taliplerin mezkur günde Yozgat iandarma okulu 
satın alma komisyonuna müracaat eylemeleri. (6701/4220) 14237 

Toplantıya davet 
Belediye Bankasından : 
Belediyeler Bankası idare Meclisi, 2301 numaralı Bele

di7eler Bankası Kanunu ile esas nizamnamesinde yazılı u
mumi heyeti 9 Eylül 1940 pazartesi günü saat 15 de Cüm
hmiyet cadde.indeki Banka Merkez bmu~da alelade top
lantqa davet etmeğe karar vermiştir. 

RUZNAME: 
9 Eylül 1940 toplantısına ait nızname 

1- idare Meclisi ve Mürakipler raporunun okunması. 
2-- 1939 yılı bilançosunun tasdiki ve idare meclisinin 

ltruı, 
3- 1940 yılı için bir mürakibin seçilmesi, 3080 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN 
SEKiZ SENEVi TAKSiTLE VE AÇIK ARTIIRMA iLE 

No. 
941 

951 

t52 

t53 

13. 8. 1940 SALI GONO SATILACAK EMLAK 

Mukadder 
Mev.ıı:ıı ve Nevı Kıymeti Depozito 

Hoc&pap Mah. Kadastronun 118 ada 19 parselinde 
lı:ayıth 16 M2. arsa (bu arsa Zevk Lokanta.sınm yanm
dalı:i 6. 13 taj No. lu evlerin ortasındadır.) 
Kavakhderede Kadastronun 1122 a.da 26 parselinde ka-
yıtlı 2840 M2. harap bağ (Kavaklıdere yolu üzerinde
dir.) 
Kavalclıderede Kadastronun 1122 ada 36 parselinde ka
yıtlı 1200 M2. tarla (yukarı Cılganın üzerindedir.) 
Kavaklıderede Kadastronun 11Z2 ada 37 parselinde ka
y,ıth 6520 M2. tarla (Küçük Esat yolunda Cankaya'ya 
ıiden Cılıanın üzerindedir.) 
Kavaklıderede Kadastronun 1122 ada 80 parselinde ka
yıtlı 1180 M2. tarla (75 taj No. lu İsmail ile 76 taj 
No. lu Atiye bağlan civarındadır.) 
Etlik Kutu Yazısı mevkiinde Kadastronun 1758 ada 9 
panelinde 2840 M2. bağ ve meyvelik. hbu mahal Mes
ut Yağcının eıi Cemilenin bağının arakasındadır. 

160.- 32.-

5680.- 1136.-

1200.- 240.-

6520.- 1304.-

944.- 188,80 

852.- ı~ 

SEKiZ SENEVi T AKS iTLE VE AÇIK ARTTIRMA iLE 

16. 8. 1940 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

Yenihayat Mah. Kadastronun 820 ada 6 parselinde ka
yıtlı 357,75 M2. arsa (bu arsa polis noktası karııısında-

dır.) • 286.- 57,20 
16 Keçiören, Tepeba~ı. Kadastronun 1704 ada 48 parselinde 

kayıtlı 8535 M2. arsa (Asfalttan Tepeb&§ına riden yol 
üzerinde sağda ve bir tarafı dıvarh) 2987.- 597,40 

197 Keçiören, Tepebaıı, Kadastronun 1704 ada 52 parselin-
de kayıtlı 7560 M2. tarla (Banka analarının arkasında 
Oı1can bağının ôniınde) 2646.- 529,20 
Sakarya Mah. Demiryolu rüzergihında, Kadastronun 
1685 ada 31 parselinde kayıtlı 70 M2. arsa (Baysal Cad. 
Yüzbaıı Cemal'in 23 taj No. lu eviarkasında) 210.- 42.-

IOIS Cebeci, Demirbahçe, Kadastronun 964 ada 30 parse -
tinde kayıtlı 1602 M2. arsa (Cebeci, Suterazisi araka-
sındadır.) 3204.- 640,10 

1084 Cebeci, Demirlibahçe, Kadastronun 964 ada 31 parse-
linde lı:ayıth 720 M2. arsa (Cebeci Eski Askeri Çama-
ıırhanesi arkasında) 1440.- 288.-

1. - Yukarıda mevkileri ve mesahalan yazılı emlak sekiz senelik taksitle ·n 
açık arttırma ile satılıktır. Delliliye mü§teriye aittir. 

2. - Arthmııya iıtirilı: edecekler içinde mühür kullananların mühürlerini No
terden tasdik ettirmeleri ve miızayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti 

ceçtiii takdirde, taliplerin depozitolannı nisbet dairesinde tezyit eylemeleri lt
zımdır. 

3. - İhale, yukarıda rösterildiği üzere, birinci kısım için 13. 8. 1940 salı ve 
ikinci kısım için 16. 8 1940 cuma runü saat on dörtte bankamız satııı komisyonun
da J'&Pılacaktır İsteklilerin o gün depozito ak~esi, hüviyet cüzdam ve iki •esika 
fotoırafı ile Emlilı: servisine müracaatları.... ( 4261) 14245 

Kapah zarf usuliyle eksiltme 
LIHl~r Alım Satım Komisyonu Reisliğinden : 

Cinsi Beher ton tahmin fiyatı Miktan 
Kr. Ton 

Gazhane kok kömUrü 2425 1315 

İlk teminatı 
Lira 
2392 

Şartname 
bedeli 

159 
Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Haydarpaıa, Kandilli, Kabataı. Çamlıca ve 

Erenköy liselerinin 1940mali yılı ihtiyaçları olan yukarda miktarı, fiyat, temln.atı 
yuıh Gaııhane kok kömürünün S·B-940 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf uıuliyle 
elı:siltmııei yapıla.calctır. 

Elı:tiltme lıtanbul, Beyoilu, İstiklal caddesi No. 349 da liseler satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

lıtekliler ilk teminat makbuzu ve 1940 yılı ticaret odası vesikalariyle birlikte 2490 
UJl'Jlı arttırma ''e eksiltme kanununun tarifatr dairesin •'c hazırhyacakları teklif aarf
lamu yukarda ıôster!Jen saatten bir saat eveline kadar sözü reçen komisyon .. eisli
iine makbuz mukabilinde teslim etmeleri muktezi olup postada olacak ıecilmıeler 

lıabııl edilmez. Teminatları yatırmak ve ıartnameleri bedelleri mulı:abilinde Almalı: 
iatiymleriD Galatasaray liseainde komisyon katipliğine müracaatları ilin olunur. 

(5905-3668) U715 

' 

1 

ULUS 

Türkiye Cümhuriyeti Maarif Vekilliğine bağlı 

olan Ankara Devlet Konservatuvarı, Orta ihtisas 

tahsili ile yüksek tahsil devrelerini havidir. 
llmumi kayıt ve kabul şartları : 

Konservatuvara talebe olmak için 
müracaat edenlerden şu vesikalar iste
nir : 

a) Konservatuvarın aşağıda girme 
şartları gösterilen altı bölümünden 
hangisine gireceğini bildirir bir di -
lckçe, 

b) Nüfus hüviyet cüzdanı, 
c) Tam teşkilatlı bir hastahanenin 

sağlık heyetinden alınmış sıhat rapo
ru ve çiçek aşısı ilmühaberi ( talebe, 
Konservatuvar lüzum gördüğü takdir
de tekrar muayeneye sevkedilir ve ne-
ticesine göre hareket edilir ) 

ç) Tahsil vesikası, 
d) Hüsnühal vesikası, 
e) 10 tane, 4.5 X 6 ebadında vesika 

fotografı, 

f) Konservatuvardan veya maarif 
müdürlüklerinden alınacak örneğe gö
re teahhütname ve kefaletname ( yatı
sız talebeden teahhütna-;ne alınmaz ), 

Teahhüde kefalet edecek kimsenin 
muayyen bir işle geçinir olması veya 
emlfık sahibi bulunması lazımdır. 

Konservatuvara alınacak talebeler -
ccn, girmek istedikleri şubelere göre 
aranacak hususi şartlar şunlardır : 

A. Kompzisyon Şubesi: Tahsil müd 
deti 9 senedir. 

a) 14 - 25 yaşlarında olmak, 
b) Orta okul mezunu oln,ak, 
c) Herhangi bir müıik aletini, ter

cihan piyanoyu kafi derecede çalmak, 
ç) Kompzisyona istidatlı olmak. 
B. Orkestra idaresi Şubesi : Tahsil 

müddeti 9 senedir. 
a) 18 - 25 yaşlarında olmak, 
b) Konservatuvar kompozisyon şube 

sinin kompozisyon devresi birinci kıs
mından mezun olmak veya bu derece
deki bilgisini imtihanla isbat etmek, 

c) Piyanoda kafi derecede teknik ve 
deşifre seviyesi elde etmiş olmak, 
Aşağıda yazılı enstrüman kısımla -

rında şu müşterek şartlar aranır : 
a) Kulağı musikiye yatkın olmak, 
b) Çalacağı sazın icabettirdiği uzvi 

hususiyetlere malik olmak, 
C. Piyano, Org ve Harp Şubesi : 

Tahsil müddeti 7 - 9 senedir. 
Yaş haddi : 9 - 14 tür. 
D. Yaylı Sazlar Şubesi : ( Keman, 

Viyolonsel kolları ), 
Tahsil müddeti : 9 senedir. 
Yaı haddi : 9 - 14 tür. 
Viyola Kolu : Tahsil mUddeti 7 se

nedir. Ya!J haddi : 12 - 16 dır. 
Kontrbas Kolu : Tahsil müddeti 7 

senedir. Yaı haddi : 12 - 18 dir. 
E. Nefesli ve Vurma sazlar Şubesi : 

Tahsil müddeti : 7 ıenedir. Yaş haddi: 
12 - 18 dir. 

(Bu şubeye Milli Müdafaa Vekaleti 
hesabına askeri bando için de talebe 
alınacağından, mezkur Vekalet hesa
baıa okumak istiyenlerin bu ciheti di
l'!keçlerine açıkça yazmaları gerektir) 

F. Şan Şubesi : Tahsil müddeti : 7 
senedir. 

a) Kızlar için yaş haddi : 16 - 20, 
eı kekler için 17 - 21 dir. 

b) Orta okul mezunu olmak, 
c) Güzel sesli olmak. ( Fevkalade 

bir ses ve müzik istidadına tesadüf e
dildiği takdirde azami yaş seviyesinin 
üstünde, yahut asgarsinin bir altında 
olmak mazur görülebilir. Fakat bu ne
·ıi taliplerin sesinin fevkalade olduğu
na imtihan komisyonunun ittifakla rey 
\'Crmesi şarttır. ) 

ç) Kulağı musikiye yatkın olmak, 
d) Konuşma, işitme, görme uzuvla

rında ve vücut teşkilatında hiçbir arı
za olmamak, 

G. O pcra Şubesi : Tahsil müddeti 
7 senedir. (Kayıt ve kabul şartları Şan 
Şubesinin aynidir. ) 

H. Tiyatro Şubesi : Tahsil müddeti 
5 senedir. 

a) 16 - 21 yaşlarında olmak, ( fev 
kalfıde bir sahne kabiliyetine malik 
bulunan talipler, azami yaş seviyesi 
nin üstünde de olsalar, imtihan komis· 
ycnunun karariyle kabul edilebilir 
ler. ) 

b) Orta okul mezunu olmak, 
c) Konuşma, işitme, göı me uzuvla

r;nda ve vücut teşekkülatında hiçbir 
arıza olmamak, 

d) İmtihan aşağıdaki maddelerde 
gösterildiği şekilde yapılacaktır : 

1- Namzet, telif, tercüme veya a 
dı;pte piyeslerden hazırlıyacağı bir 
sahneyi imtihan komisyonu huzurun
da temsil edecek, 

2- Komisyonun teklif edeceği bir 
sahneyi kısa bir hazırlıktan sonra oy
nayacak, 

3- Komisyon tarafından verilecek 
mensur veya manzum bir parçayı oku
yacaktır. 

Taliplerden yukarıdaki şartları haiz 
olanlar, 28 Ağustos 940 tarihine kadar 
bütün vesikalarını noksansız olarak 
Ankara Devlet Konservatuvarı müdür 
lüğüne göndermelidirler. 
İmtihana girme vesikaları taliplere 

imtihan günü lstanbul'da Galatasaray 
lisesinde ve Ankara'da Devlet Konser 
vatuvarında verilecektir. Bu vesika
lar ahnmadıkaç imtihana girilemez. 

Seçim sınavı İstanbul ve Ankara'da 
aşağıda gösterilen günlerde yapılacak 
tır. Dilekçede bu iki yerde hangisin 
de imtihana girileceğinin yazılması la-
zımdır. (3965) 13965 

ı - lstanbul Galatasaray lisesinde yapılacak imtihan programı : 

2 EylUl 940 pazartesi : Kompozisyon ve Orkeetra idaresi ıubelerine 
girecckleı-. 

4 Eyl\ıl 940 çarşamba : Piyano, org ve harp ıubeleri, 
5 EylCıl 940 perşembe : Yaylı sazlar şube.i, "' 
6 Eylıl cuma : Nefesli sazlar §Ubesi, 
9 Eylfıl pazartesi : Şan ve Opera ıubesi, 

10 Eylfıl 940 salı : Tiyatro şubesi, 
2- Ankara Devlet Konservatuvarında yapılacak imtihan programı : 

13 Eylfıl 940 cuma : Kompozisyon ve Orkestra idaresi ıubeai, 
14 EylCıl 940 cumartesi : Piyano, Org ve harp ıubeleri, ı 

16 Eylul 940 pazartesi : Yaylı sazlar şubesi, ı 

17 Eylül 940 salı : Nefesli sazlar şubesi, 
19 Eylfıl 940 perşembe : Şan ve Opera şubesi, 
20 EylUl cuma : Tiyatro ıubcsi. 

Bir mimar veya mühendis aranıyor 
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

Kızılay'ın Erzincan'da yapacağı inşaata nezaret etmek üzere bir 
Mimar veya Mühendise lüzum vardır, arzu edenlerin Kızılay Cemi
yeti'nin Ankara'da Yenişehir'deki Umumi Merkezine müracaatları. 

3078 

Gayri menkul satışı 
Ankara Defterdarlığından: 

Mahallesi 
Misaki Milli 
Miaaki Milli 
Kızıl Elma 

Sokak 
Suluhan 
Suluhan 
Kırıehir .. .. 

• .. Çıkrıkçılar 

Öğdü .. Ebe .. .. İlhan 
Hacı Esbap Şengül 

hamamı 

Mikdarı 

Ada Parsel M2. 
167 39 54 
168 16 76 
403 7 141 
539 10 30 
399 9 112 
402 3 71 
400 8 86 
189 3 58 

Muhammen 
satıı bede. 
Lira Kr. 
216 00 
304 00 

1410 00 
120 00 

1120 00 
213 00 
430 00 
232 00 

Teminatı 

Lira Kr. 
17 00 
23 00 

105 75 
9 00 

90 00 
16 00 
32 00 
17 00 

1 - Yukarda cins ve evsafı ile muhammen satıı bedelleri yazılı gayri
menkullerin mülkiyetlerinin ayrı ayrı ihaleleri yapılmak ilzere açık artır
maya konulmuştur. 

2 - İhale 6-8-1940 tarihine müsadif salı günil saat 15 te Defterdarlıkta 
toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin ihale gününden bir gün eveline kadar hizasında gösteri· 
len muvakkat teminatını defterdarlık veznesine yatırmaları lazımdır. 

4 - İhale bedeli peşinen tediye olunacaktır. 

5 - isteklilerin adı geçen günde muvakkat teminat makbuziyle birlikte 
komisyona gelmeleri ve bundan evel tartnameyi görmek ve sair izahat al· 
mak istiyenlerin her gün Defterdarlık Milli Emllk MildilrllilUne müraca-
atları. 13850 

D E R İ SATIŞI 
Mezbaha keaimi kunıtulmU§ ve muhafaza edilmiı ta~ 

3500 ADET KIVIRCIK KUZU DERISl 
200 ADET KOYUN DERiSi 

9. 8 • 1940 cuma ıünü aaat 15 te açrk arttırma ile müdütİ 

mizde aatııa çıkanlacaktrr. 

Resmi daire ve müessesele 
nazarı dikkatine 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden · 
Kok ıatı,ı icra Vekilleri Heyeti kararile Eti Bank'~ 

miş olduğundan resmi daire ve müesseseler kok ihtı . 
nnı doğrudan doğruya Eti Bank'tan maktu fiyat üz 
ve münakasasız temin edebilirler. Binaenaleyh, de 
veya vagondan alacakları kokları nakil için var ise .. 
vasıtalarını kullanarak ve yok ise nakil hususunda 11111, 
bit bularak ihtiyaçlarrnı halka ait talep tehacümü v~ll 
madan ve bir an evel temin etmeleri lazımdır. Jll 

~======================================:::::::-~ 
«=========================================:::;;;---

MEMURLUK MÜSABAKA İMTİ 
T. C. Ziraat Bankasından : 
Bankamızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur al 

üzere müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu ol 

yaşı 18 den aşağı 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. 
18 den aşağı yaşda olanlar imtihana girebilirlerse de 

evel memurluk sınıfına geçemezler. 
Ankara, İzmir ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep ırı 

rı alınmıyacaktır. • 
Orta mektep mezunları için altı, lise mezunları için on ikı; 

az olmamak üzere devam edecek staj müddeti zarfında ..ıft 
MEKTEP MEZUNLARINA 40 - 50 LİSE MEZUNLARI'" 
75 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyet dereceleriyle 111 el 

4 

nasip surette ücret verilir. Bunların barem kanuniyle muaY! 
rece hakları staj devresinde mahfuz tutulmakla beraber staJ fftJ 
sini takiben yapılacak mesleki imtihanda iyi derecede muvaMJll·-..•
lara TEKAÜDE TABİ DAİMİ AYLIKLI MEMUR KAP j. 
DAHİLİNDE DERECE MAAŞI TEDİYESİNE BAŞLA?ıll 

Bir yabancı dile (Fransızca, İngilizce, Almancaya) biha~ 
kıf olduğu usulen sabit olacaklara bir iistiin dereceden maat 

Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya aJıtl 
askerliklerini ifa edinciye kadar tehir olunur. 

Müsabaka imtihanlarına ADANA, ANKARA, ANTAL1~ 
LIKESİR, BURSA, DİYARBAKIR, EDİRNE, ERZUR111'r 
KİŞEHİR, G. AYINTAP. GİRESUN, İSTANBUL, t 
KARS, KASTAMONU, KAYSERİ KONYA MALATY/.ı 
SUN, SİVAS, ORDU, TRABZON, VAN, §ubelerimizde ord 
tep mezunları için 20, 21 ağustosta, lise mezunları için 22 veZS 
tosta saat dokuzda başlanacaktır. 

Müsabakanın tafsilatı şubelerimizden elde edilecek i 
terde görülebilir. 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki 
şube müdürlüğüne ve Ankarada Bankanın Personel işleri 
dürlüğüne 19. 8. 940 tarihine kadar müracaat etmeleri lazıoıdst 

..tf lllllllllllllllllllllllllllllllllllll&. - - -! c.~~;;CAN°8AH~;İ E E umumi heyet toP 
: E 1 E Malatya Bez ve İP~ 
: Kibar ve temiz halkımızın ye- - - 'kal T A Ş derl , 
: gine oturabileceği bir bahçedir : : n an • · · 
: Her akpm E E Şirketin umumi beye~ 
§ 1- ÇALGI, 2- Çalgılı ve E § 1940 tarihinde aaat .. 1~ 
: asri Elektrikli KUKLA E : mer Bank umumi ınud 
:E Temiz takım; mükemmel servis, § :E nasında fevkalade olar,
: iyi prap, taze soğuk bira, nefis E E edeceğinden muhtere1SI 
: mezeler ve me•rubat. _: 5 te§rifleri rica olun&Jf· , 
- :. - t· E Bahçemizde duhuliye yoktur E : Ruznamei müzakttl 

.,11111111111111111111111111111111111111r E Şirket idare meclisi 
: altıya iblağı. 

Zayi - 1stanbul harbiye mektebinden 
aldığım terhis tezkeremi kaybettim. Yeni
ııinl alacagımdan eskisinin hlikmll olmadı
$ı llAn olunur. GlımUşhane Kelkit Pekin 
ltöyU No. ıs de Hllrrem oğlu Şerif Keleş 
1320 3070 

- ,, 
-:;.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

Limol terzi~ ~ 
Sayın müşterıl~ 

Bankalar caddesinde bul ıı4' 
nemiz Hacı bayram caddeıl ~ 
oteli sırasında 18 nunıar~ rJ1. 
son mbdellerle ve pek l<~etf 
öğretilmek U:ıerc biçki (le 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6824 
imtiyaz sahibi 

lakender Artun 

Mobilyah ve rno ı;ı 
Kavaklıderede lsV'~~ o9'.. 

karşısında asfaltta . .,e 
kon, veranda, garaJ ~ı. 

r 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Mllesııeııe MlldUrU: Naelt l L.U<1 

ULUS Baaımevi ANKARA 

li yağlı boya, rnut'~tıt· 
görüşlü bir ev kira~ fi 
bitişiğinde iyi bir • 
Telefon: 6819 

YENİ SiNEMA HALK SiNEMASI 
Buglln ve akşa~ 
Saat: 14.30 - 18,30 

seansları 
YF.Nf ŞAFAK 

Saat: 16,30 - 21 
llf'ansları 

ŞEHVET KURBANI 
Rejisör ve bRJ rolde 

ERTUÖRUL :MUHSİN 
Cebeci Yerıldo~an 
CEMİLE 

Türkçe aözlU ve muaikill 

Bııgfin ve ak.şıım 
Saat: 14.30 - 18.30 

ııeanııları 

PASTIRMACIYAN ve 
ŞÜKF.KASI 

Tiirkçe aiizlil 
Saat: 16.30 - 21 seansll\rl 
MALEK İŞ ARIYOR 

Saat: 12,15 te ucua 
matine 

Denizaltı Eairlerl 


