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ULUS BasmıevJ 1 
Çankırı C~i, Ankara ı 

Telgraf: ULUS Ankara 

TELEFON 
Bqmuharrtrllk 1871 
Yazı teleri MüdUrU 1061 
Müesaese MUdUril 1H4 

.... 
iktisadi Yürüyüş 

Mecmuanın 17 nci sayısı 
Fevkalade Fuar nüshasıdır 

Uç renkli bir kapak, 44 sayfa 20 kurut. 

Yazı blerl 1062 
idare 1064 S KURUŞ ADiMi% . ANCIMl%C>IR. 

Ankara'nın, İzmir'in ve İstanbul'un en ma
ruf muharrirlerinin yazılan, mebzul re
simler, montajlar. 

Tafsillt iç sayfalarda l.SS4 

derİf • 
uncu lzmir F uan dün törenle açıldı 
MİLLİ ŞEF 

ı 111111111111111111111 .. 1111111111111111111111111111111111111 

Wı' İstanbul'u şereflendirdiler 
lıtanbul; 20. ( Telefonla ) - Milli Şef ismet İnönü, bugün 1 O, 
de hususi trenleriyle ıehrimizi teşrif etmitler ve garda Maarif 

~ili Hafl'ftn • Ali Yücel, 8. Hasan Saka, İstanbul' daki mebuslar, 
· Dr. Li fi Kırdar, Harp Akademisi kumandam general Ali Fuat, 

ta-ti reisi Tevfik Fikret Sılay, Parti ve belediye erkanı, Üniversite 
··r ve profesörleri, polis müdürü ve kesif bir halle kütle&inin çok 
· t ve candan tezahürleriyle karşılanmıştır. 

~illi Şef istikbale gelenlere iltifatta bulunmuşlar ve refakatlerin
fiarp Akademisi kumandam general Ali Fuat olduğu halde Acar 

tiyle florya'ya hareket buyurmuşlardır. 
• - 111111111111111111111111 

eti lir Amerikalı gazeteciye beyanatta bulunan 
ıdl' • 

lnönü diyor ki: 

' 

bütün emeklerimizi kendi W j 
İç inki af ımıza çevirdik 

uvetli bir ordumuz var 
fakat bu ordu bir müdafaa silahıdır 

a'nm tanmmq gazetecilerinden Miı Kuk memleket\Jnizi ziya
~ Ye Milli Şefimiz lamet lnönü ile bir mülakat yapmııtır. Gazete

-.aallerini w Milli Şefimizin çok değerli &Özlerini aynen tercüme 

~lanmısa takdim ediyoruz ı 

Falih Rılkı AT AY 
iki haftaya yakm zaman• 

Büyük Britanya adalanna 
'ık ve toplu tayyare hücum• 
ti.ait oluyoruz. Akmlara İf
~en tayyarelerin adedi ba-
~ atıyor. iki tarafm teblii
baJcılacak oluna, hücum he· 

. hilhaaaa büyük fabrikalar, 
'" ve aakeri teaialerdir. Açık 

Cüml'lurreiaimis demiıtir ki: 
"- Biıı bütün emelderimizi ken

tli iç in/ııijalurtda çeuirılilc. Hayalı 
6ütün halkım~ için yernyefİI, le
rahlı bir •aha haline koymalıtan 
bG§lıa emelimiıı yolıtur. ıKauctli bir 
ordum~ var. Falıat ba ortla 6ir 
mütlalaa .ilôhıdır.'' 

ismet lnönü ilk auallerime bu 
sözlerle cevap verdi. lararla aor
dunu 

- Sizin koca bir imparatorlutu
nuz vardı. Bunu kaybettiğinize ca
nmız aıkılmıyor mu? Aaırlarca 
müddet bütün b~ünkü komıulan· 
nız üzerine hüküm sürdünüz. Bu ı 

(Sonu J. üncü saylıdı) ---

/%1f1İr Fuarındaki pavyonlardan 
bıuıları 

Bir~ haberine~ 

Dobrf ca'nıa iadesi prensip 
itibariyle k•arlılf trıldı 

Romanya 

Dobrlca'yı tahliye 
i~ln tedbirler 

almağı baıladı 

Ticaret Vekilimiz iç ve dış ticaret vaziyetini 
izah eden çok mühim bir nutuk söyledi 

Fuar, yurdun iktisadi inkisaf ının 
hakiki bir barometresi olmustur 

1939 yılı ilk altı ayındaki 199 milyonluk açığa mukabil 

Bu yılın ilk altı ayında harici ticaret 
bilançosunda 26 milyon fazlalık var 

Dün fuarı gezenlerin 
sayısı 40.000 i buldu 
İzmir; 20 (Telefonla) - İzmir Enternasyonal Fuan bugün 

Fuar'm Lozan kapısında Ticaret Vekilimiz B. Nazmi Topçuoğ -
lu'nun bir nutkuyle açılmıttrr. Şehir ha.ıtan bata donatılDUJ ve 
Fuar münasebetiyle dııardan gelen büyük bir halk kütleıi tehrin 
ıokaklarmı ve Fuar'm etrafını tamamen doldurmuı bulunuyor· 
du. Lozan meydanını dolduran halk araımda bllhaasa vali, ko. 
mutanlar, lzmir'deki mebuılar, Yugoılavya'nm Ankara elçisi, 
lzmir' deki komoloalar göze çarpıyordu. 

Meruime istiklal marfiyle bqlandı ve belediye reisi Dr. Beh
çet Uz ilk olarak qafrdaki açdıt nutkunu verdi : 

Dr. Belaret uz·un nutku 
JJ:uh+~rem Ticaret Veklllmiz, Myın dA

·nUilerlm1•. 
1940 İ:lınlr Enternuyon&l Fuarını hU· 

ldlmettınlz namına açmak 1~1n bmtr'l 
tegrifinizden ve t.l:lrene bqkaıılık etmek 
l~tfuı:ıda bulunmanızdan dolayı ıükranla -
nmızı arzederlın. 

D!vettmlzt kabul ederek bu ııevtnçli gü
ııümUzde aramızda bulunmak ıereflni biz· 
deıı eeirgemiyeıı ecnebi devleUerln muhte
rem mUmeaıılllertni ve Ttlrklye'nln her ta
rafından selen yurtt.aJlarımızı İzmirliler 
D&mına hürmeUe ııelA.mlarım. ~ 

Türk tktıııadlyatında ve lhracatçılığı.n-
da mümtaz bir mevkle malik İzmlr'de ku
rulan enternasyonal fuar, her ıene yaban-

Ticaret Vekilimiz B. NllSIM 
To~oğlrı 

1 B. Çörçil'in nutka= 

İngiltere ablukaya 
devam ede<ek 

Memleketin istila.sı 

gittikçe daha güçleşiyor 

e ka.cli taarruzlar vukubul
n..-.. -" İfitmiyoruz. Tahribatın de

hakkmda mallımat edinilmek 

cı memleketlerden gönderilen mallarla 
memleketimizde iııtlhaal edilen her nevi 
emtiayı bir araya toplıyarak tç ve dış plya
aalara tanıtmak vazifesini muvaffaklyetle 
yapmakta.dır. Bu sene de dUı:ıya ıartıarının 
mtln.adealzllftııe ratmen bir kısım ecnebi 
devletlerin fuarımıza lştfn\k ettlklerlnJ 
memnuıılyetle görüyoruz. İftlrA.klerlyle 
fuarımızın deferlnl artbran ecnebi hUkU
metıere ve bu huııuata kıymeUl mesaileri 
aepkat eden bu devletlerin Türkiye sefir· 
!erine ve İzmir konaoloıılarına ayrı ayn 
teeekkür etmeğl bir vazife bturlm. 

Gelecek yıl 
Almanya büyük bir 

ıiddetle bonbalanacak "1Ümkün deiildir. Alman 
•":inde Vikera ve Armatrong 
~,lllıiliz tebliğlerinde Krupp 
~era gibi belli batlı harp 

"1ileaaeaelerinin iıimleri zik
ktadlt'. Tayyare kayıplan 
a da yalnız tebliileri takip 

L ~ecburiyetindeyiz. İngiliz 
ııılarına göre alman kayıbı 8 

M9"...,.. ı tarihinden ıimdiye kadar, 
•aıati 61 tayyare ile 100 den 

~ilot, inıiliz kayıbı iae, bu-
~te birine yakmdır. Alman 

ları bunun tamamen aksini 
t •el'lnektedirler. Fakat bir 
~hinıuhariplerin hükümleri 
~et radyolarının amerikan 

landan naklettiklerine göre, 
~tiitılük hücumlar ne İngiliz 
""etlerini ve hava meydan· 

tthrip edebilmi§, ne de ingi· 
•"iyatını aaraabilmittir. A· 

1ct' nıatbuatının kanaati tu
,::mz ve alman hava kuvet
~· .. •idirler. Birinin diğerine 
h Yoktur, yalnız timdiye 
~.•Yan etmit olan hava mu· 
et'inde İngilizler malzeme 

'ld hakımmdan almanlara Üs· 
~lclarmı göatermiılerdir." 
ııı bu hücumlara, kendi Laı· 

't•ı-bin tabii bir aafhaaı ola
İtt· •kınak, yahut, onları aa
~ ate. teıebbüaünün baılangıcı 
tll_'ek lizrmgeleceğinde fj. 

' '~ıtiyor. Bir kmm mütehaa
~te almanlar eveli İngiliz 
\ • mukavemetaiz bir ze
~ll'lanıağa çalı~acaklar, eter 
\ L"affak olurlaraa diğer aa

"0elere giriıeceklerC:ir. 
il •ette 15 afuatos alman kı

l.ondra'ya cirit tarihi, ve 
~0• da kati aulh tarihi ola· 

ca •iiriilmekte idi. Şimdiye 
OlllJ 3. tiacii H7f1da) 

Fuar'a iatirak eden reımi oe 
huı~uri müeıaeıeler 

1940 İsmir enternuyonal fuanııda Sı· 
(Sonu S. incı Hylıdı) 

... .ı,._:_ 

lzmir Belediye Rem 
Dr. Behçet Us 

Londra; 20. a.a. - Barveldl Çörçit, 
bu aqam Avam KamarMında mühim 

(Sona 1. lnol •Tl•d•) 

Başvekilimi% dün 
sefirlerimi%i kabul etti· 

1 Bcşvekil Dr. Refik Saydam, bü
yük elçilerimizden Ankara"da bu • 
lunan Haydar Aktay, Hamdullah 
Suphi T annöver ve Cemal Hüsnü 
Tarayı kabul etmi§tir. 

Askeri muhakeme usulü 
kanununda değişiklik 

• 

Hazırlanan proje Meclis mnumi heyetinde 

BULGARİSTAN' 

ı rausifoanya ve Dobrice nin vcıziyetinı 6Österir harita 
( Her iki mıntıkanın hudutları noktslarfa gösterilmi~tir ) 

1 Ziraat Vekilimiz 
1 Ankara'ya döndü 

Memleket içinde bir tetkik ıeyaha • 
tine çıkan ve bu aradil Konya, Kütah. 

Bazı suçları işi iyenler askeri 
mahkemelerde muhakeme edilecek 

Romanya 

Transilvanya'nın 
üçte ikisini 

vermeğe yanaımadı 

ya ve Bursa vilayetlerine giderek zira- Askeri muhakeme usulU kanununun --
Biikreş, 20 ı.a. - Romen ve bulgar mu- at işleriyle ve köylünün dertleriyle ya- bazı maddelerinin degiştirilmesi hak

rahha1 heyetleri dün Craiova kıra! sara- kından alak'!ldar olan ve icabeden ted· kındaki kanun Hiyihası, dün de haber 
y1nda kartılumışlardır. Yapılacak r;örüı· d'w• • Ü M'llt M""d [ 
meler, zannedildiğine göre, cenubi Dobri- birleri alan Z•raat Vekilimiz B. Muh· ver ıgımız zere, ı u a aa Vt. 

ca'nın Bulııariıtan'a terki ile neticelene- lis Erkmen evelki ak,am Toros eks • Adliye Encümenlerinde tetkik ve mü. 
cektir. Başlarında B. Pomenoff bulunan presiyle ıeiırimize dönmüştür. zakere olunduktan sonra umumi hey . 
bulgar heyeti diin sabah Crıı.iova'ya vasıl 
olmu$tur. İlk toplantı resmi öğle ziyafe- ete sevk olunmu§tur. 
tinden eveı. ikincisi de öiteden •onra ya- Maarif Ve ki ı imiz uyiba, umumi heyetı itibariyle içi:· 
pılmııtır. de bulunduğumuz dünya buhranının 

İtilafnamenln, Tuna iizerinde ıtrıtejik A k r d •• tesirlerinden memlek::ti masun bulun· 
bir nokta teıkil eden Slliıtire mevkii ile n ara ya On ÜyO f 
kıraliçe Mari'nin mezarrnm bulundutu durmak için askeri mahiyeti haiz ola.ı 
Balçık mevkiinin terkini mucip olacaiı tatanbul, 20 (Tele!onla) - Maarif Ve- tazı suçların askeri mahkemelerde atir-

ed·ı 1ct d' killmiz bugün Anadolu eklıprealne bıı.tla. ' . • . . 
zann ı me c ır. nan huauaı vagonla Ankara'ya hareket et- atle muhakeme edılmelerını temın 

Ahali mübıdeleıi ve tevziat meaeleleri v k k d 

R k b'f f kl'fl • hakkındaki teknik tafsilit, önümüzdeki mlflerdJr. ekil istasyonda maarif men - ma ı.ııadını gütme te ir. Omen mU 1 1 9 1 eri he.halar rarfında yapılacak celselerde ıö· ıruptarı ve dostları tarafından uturlanmııı- Memleketin emnirctine taalluk ed• 
rüşiılecektir. tır. ve bilhassa milli müdafaa bakımınd"' 

Macarlara tebliğ edildi Bulıariıtan'la Macaristan aruındaki c p M . büyük bir eh .. miyeti haiz bulunan 1 
müzakereler, Romanya matbuatında fazlı H eclıs Grubu k ı.ıt 'h A dl' E 

Budapeşte, 20 a.a. - Macar aJanıın· allka uyıııdırmamı11tır. Dünkü ııazeteler. 1 '• • • anun ctVl asının, - ıyf'! ncüm• 
dan: Turnuseverin'den blldiriliyor: Romanyı'nın komJulariyle muslihane bir ninde aldığı son ~kli metin halin,. 

M.acar. heyeti d?n sabah veril~n .rom~ 1 tetri~i me1;1i!e vaı:nakta. ve ıe;ıe muıliba: bugu·· n toplaruyor yazıyoruz : 

ARA8İSTAN 

teklıflerıne yazı ıle cevap vermıştır. İkı ne bır tetrıkı mcuı iizerıne müstenit yenı 1 • • . 
heyet saat 20 de topla_nmı!l~rdır. R?~en j bir tqkilltlanma politikası kurmak arzu. C. H. P. Mecliı Grubu bu.gün Proıenın metnı 
heyeti buı maeı.r teklıflerını ayn bır ı'9 · 1 Madde 1- Aıkeri Muhakeme uaulü ı ı- 1 • 

(Sonu S inci uylıd•) (Soıuı S ilHIİ ~ada) l&&t 10 da toplanacaktır (~- S • • .J ngil z l!'lomalısl nln le!fellndc-n b• • -•<ı 
• • • ııwnu • ıncı Hr• •d•) vaziyete da.lr haberlerimiz S.cu aaytadadır. 
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FİKİRLER ve iNSANLAR: 

Şiire dair düşünceler 
f STANBUL'un yeni çıkan bir 

eclebiyat mecmuaıında, Hım/e
de, ıanatte bir tek tellktdye, bir tek 
bıkım'• Hplanıp kalmak ıniyetlnde 
olmadıfını göstermek iıtiyen ti ço
cukluk arkadaşım Celaleddin Ezine, 
Mehmet Aklf hakkında fÖyle diyor: 
"Aruzla flk "bizim Türkçe" mizi ko
nuşan bir kahramanı ve hayatta oldu
fu kadar nuımda da 11rtı yere gel
memiı bir pehlivanı ceffelkalem in
kar etmek aklımızdan bile geçmez. 
Aleksandrin'lerln Verlaine'i, George· 
ai ne i11 ; biıim aruaumuzun Mehmet 
Akltl de odur." (Cellleddin Esine, 
bu mOtamahalrlrhfını unutup yuıeı· 
nuı batkı bir yerinde: "Yakup Kad
ri'nln hokka11nı ı~ık frijider dola· 
bında bile muhafaza edemiyecek bir 
halı" 19ldliini ıöylUyor ama timdi· 
tik onu 11çlp Mehmet Aldf't döne· 
Um.) 
ÖldilğUndenberi Mehmet Akif hak-

'unda neler IBylenmedi t. .. Mefer da-

~
üç bet yıl evıl çok 'bil yük bir tai
z varmıı da bilmlyonnutua 1 ... O· 
aruzu ÇOf iyi kullandığını iddia 

~ enler de olmu§tu ama bu husuata 
kimae Cellleddln Ezine kadar llerl 
gitmemitti: Akif Fransızların Ver· 
laine'ine, Alamanların George'sine 
benziyormuf... Almanca bilmediğim 
için Geor~'yl de pek tanımam; fa
kat Verlaine'i, bittabi Mehmet Akif'i 
de az çok okudum. Bu iki tair ara
tında bir mUnaaebet tuavvur edebil
mek .•• Hayır, aldım almıyor. Acaba 
Cellleddin Ezine cUlmek mi letedi? 
Zaten yazısındaki ••kahraman - peh
livanı" gibi seciler de bunu hatıra 
getiriyor. Fakat bia gene onu ciddi 
töylUyor farstdelim: çUnkil kendisi 
pJra etmek latemlı olaa bile o ı8sil 
ciddiyetle IByllyecelder vardır. 

llehmet Aklfln arul'U, biç de M.bl· 
sim tllr~e· mi• delildir: blrçolr ter
kiplerle. blllm tlmdl kullanmadıfı· 
mg bllmeler!e doludur. Bundan 
bipi. Aklrla arusla pyet kolay 
yuma1ını rağmen, tlirinde bir sıkın
tı hluolunur: hemen hiç bir mısra· 
'tındı bize: .. Bu aöz itte böylece doğ
muı \ tabi! olarak mevzun: bu mana, 
bu mazmun kendiliğinden ıekllnl 
bulmuı" dedirtecek hil yoktur. A • 
kifla aruau, nazmı akmas. Her iıte· 
dilf a8.U aruza koyabllirmlı: aruala 
mektup, istida bile yazabilirmiı ... 0-
llblllr; fakat mıaratlannda boyuna 
bkıttırma kelimeler vardır: bellfdlr 
ki onlar olmayınca Akif söylemek is· 
tediğinl aruslı söyliyemiyecektir. 
§iirlerlnln ekseriya u.un usun olma· 
il da bunun içindir: mabadını aruz
la 1r11aca anlatabilmekten lclz oldu-
ltı içla.. . 

Melımet Akif'te mıırat zevki de 
ktmen hiç blr saman yoktur. O, mıı· 
rafı, tiiri bir takım fikir zannettiği 
tözleri ıöylemeğe llet etmiıtlr. Şiir
den, güıel aöylenltmlı beyitlerden 
biç bir ıevk almadıJını anlamak için 
saıe1ınaniy1 Jrarıaıandı lılmll kita
bında eski ,airlerimlz için söyledik· 
Jerlnl okumak yeter. Halbuki Vır
lalne ... O, mısra&ın musikisine hay
ran, tekle ltık adamdır. Serh09ken 
meyhane masalarına yudıfı mııral· 
!arda bile bir akıcıhk, dalma bir te
kil endişesi g8rütur: kellmelerl ok· 
f&r, onlarla oynar... CelAteddin Ezi• 
ne'nln Verlıinı'l bildiflnl bilirim; •· 
caba Akif'l mi hiç okumıdıl z AMANIMIZIN talri ki maz-

Nurullah AT AÇ 
bunu seaniyor. Bunun içindir ki şi
irlerinin mevzuunda, manasında ye· 
nilik, baıkalık, Frenklerin tU origi· 
nalit' dedikleri ıeyin bulunmasını 
istiyorlar. Halbuki yenilik, ba~kalık 
manadan ziyade edidadır; or.iginalite 
şairin kendi aramadan, hattl kendi 
kaçındığı halde eıerinde görlilen hu· 
susiyettir. 

M ÜNTEHABAT kitaplarının 
faydasını inkar edecek deği

lim, bana birçok 1airleri öğrettiler. 
Muell Müntehabıtı Mlr Nazif ol
masaydı Naıim'in divanını arıyaca

ğım yoktu; halbuki o divanda ne gU· 
zel ıeyler buldum 1 Bazı beyitleri ha
fızamda hiç bir zaman unutmıyacı· 
ğımdan emin olduğum bir ahenk, bir 
latif koku bıraktı. 

MUntebabat kitaplarını okumalı; 
fakat onlarla kalanlara kızarım, bat
ıra bir adamın zevkine kendilerini ta
mamiyle bakıyorlar demektir. Onlar
da benim sinirime dokunan batkı bir 
bal daha vardır: müntehabat kitapla· 
rı fle iktifa etmeleri, bir .-irin en 
güzel. tiiri diye bir şey bulunacağına 
inandıklarını gösterir. Türkçenin en 
rUzel m11rafı, beyti, tiiri diye bir şey 
gösterilemiyeceği gibi falan şairin en 
güzel, en mükemmel şiiri diye bir 
ıey gtlıterilemez. Benim beğendiğim 
bir şiir, ancak benim zevkimi göste
rir. Hem bir iManın bütün bir diva
nı, her mısrağını ezber etmiş olsa bi
le, tarnarnirle tanıması kabil midir? 
Bir beyti birkaç defa okuduğu· hal
de zevkine varamamış olması kabil
dir: sonra gUnün birinde onu sanki 
yeni keıfetmlı gibi olur. Bunun için
dir ki: "Ben falan şairi okudum, ar
tık okumuyorum" demek onu sevme
diğimizi, ondan artık bıkttfımızı 
gösterir. Sevdifimiz şairler kitapla
rını etimizden bırakmadığımız, yanı
muıdan ayırmadığımız pirlerdir. 

Herkesin bildifi ile kalıp yeni bir 
ıair, yeni bir ıazel ketfetmemiı o
lanların da tiiri gerçekten sevdikle· 
rine inanmam. Seven, arar. Divanla· 
rımızda bir gün kendile?ini arıyacak 
ve bütün tazelikleri ile meydana çı
karacak tiir aşığını bekliyen ne hari
kulide beyitler var!... Onların öyle 
UY\IY'f P kalmuına ruı olanlara ıiiri 
ıevf yor denilir mi? 

Hlndlstllldın pavıl aeldl 
tatanbul, 20 (Telefonla) - Hlndl•t&rı'· 

dan euval 7W<U Ilı btarıbula selmektı o • 
lan Tri:yandts lımlndıkl :yunan vapuru Ça
nakkaledt karaya oturmuttu. Gemi busün 
kurtanlmıı ve llmanımıaa s•lmlıtır. 

Eminönü meydamnın tanzimi 
i!i bitti 

htanbul, 20 (Telefonla> - ı::mınönU 
meydanının teılmt ltl ıoııa ermtıtır. Bu· 
gUa ufalt dökUlmelt bqlaıımııtır. ıı:mın
önU ile UDkapaıu aruıııı açmak için mU • 
ttdavtl btr Hrmaye Ilı tıe ballamak kara
nm tatbik lolD tedbirler alııunııtır. 

Ekmek itleri 
tltaDbul, 20 (Telefonla) - Bustın bt • 

ledJyede fınncı ve dıJırmıncllerln tıtırl· 
ktyle :yapılan bir toplantıda ıehrin muhte
Uf ıemtıtrlııdekl el\mek çeınııının değlf -
memeal vı ıkmek ıılnntı•ı çekilmemesi I· 
çln fınnlann d•tf rmtnler aruında takal
mJ kararlqtınldı. 

X Arzuhal Encümeni bugiln Umu· 
mt heyet içtimaından sonra toplana
caktır. 

X Divanı Muhasebat Enctnenl 
bugtln (9) da toplanacaktır. 

X lktınt Encüıneni bupn ıut 14 
te toplanacaktır. 

uı;us 

l Ticaret Vekilimizin lzmir Fuarının 

nutuk 
Bugünkü Me<liS 

• 
töreninde söylediği BU)'ilk Mlllet Meclisi b11&1in ıa.1t 

toplanacaktır. Mecllıin bugünkü 
ıinde apfrdald maddeler vardır: 

1940 yılının ilk aiti ayında dış 
l lıinci müzakeresi yapıl 

maddeler 

1 
1 - Bazı devlet alacaklarının taJıtil 

reti hakkında kanun llyihast ve A 
M~iye ve Bütçe cncUmcnleri nı __ ..._,,., . 

ficarette 26 milyon artış var 
11r1. 

2 - ZelHleden zarara ufnyaıı 
nakdi erıtı hakkında kanun ll1ı 
Milli Müdafaa ve Bütçe enclllll 
mub&taları. 

Milli paramız Avrupanın en sağlam 
bir parası mertebesine çıkacak 

~~ 

3 - Vakıf menba ıulariyle o 
zeytl.nliklerln işletilmesi hak'kmd11 
liyihaıt ve Maliye, Ziraa.t ve Bütçf 
climenleri mubataları. 

Birinci müzakereleri yapıl 
maclcleler 

1 - Bolu mıbusu Liltfi Gören'iıı. 
r! ve mlilld tekallt kanununun 5e ..ıll'mMı 
desine bir fıkra lllveıılne dair lıa 

Memleketin iktıı&dı menfaatlerini baltalıyan 
ferdi ihtiraslara meydan verilmiyecek 

lifiyle ukeri ve mUlki tekaüt 
66 ıncı maddesine bir frlcra eklentll ... 
kında kanun liylha.r ve Dablllye, 
ve Bütçe encümenleri mubıtaları. 

2 - D•vlet memurlın aylıkla~ 
bit ve teadülilnı dair olan 36S6 .. 
nuna ek kanun llyiha11 ve Bütçe -:ll"'lllt'Ja..ı 

Sayın heınııehrllerlm, 
GUzel İzmlr'Jn, bu eıl bulunmu ıehri

mlzln "Onuncu EnternMYonal Fuarı, nı 
açmak 11 •ti bana verildiğinden dolayı bll
hllll88 bahtiyarım. Pek sayın Bqveklllmin 
emriyle bu aaU vazl!o,> 1 yaparken bu iyi 
anruıc)1 kurruı ve yılmaz bır irade ile de
vam ettiren Belediye Reisi Dr. Behçet 
Uz'a daima tckeırunUl eden eseri için, he
plnlr.ln, hmır.nında, l.{ıkdlr, tebrik ve tc
§okklırlcriml lluuc etmek isterim. 

İzmir Jo:ntcrnwıyonal l<'uarı lJUtUn mem
leket ekonomisi iııklı.~uıın hakiki bir ba
ron1etrcıl olmııııtur. Enterııuyonn.l karıık· 
teri ise her sı•ııe, emeklerimizin neticesini 
tkarl münasebetlerde bulundut;'llmuz dost 
memlckeUerlnitiylc muknyesc etmek fırsa
tını vermektedir. Burada eksikler daha iyi 
anlaşılmakta, ihtiyaçlar daha çok tebarüz 
etmelttedir; ticari rabıtalar genıııemekte 
ve kuveUenmcktcdir. 

Kendilerini Fuarın bu açılıı töreninde 
aramızda cörmekle mUftchlr ve bahtiyar 
olduS-Um doıt meınleket mUmeulllerinl 
hUrrnetl• ael!mlar ve bu memlekctlar eks
pozanlarına, dünyanın bu kanııık gllnle
rindc sulh ve medeniyet ifadesi olan .Fu -
arımıza tşt.irdklerinden dolayı bllhıı.ua te
fekkür ederim. 

Bütlln numune fuarlarının mUıterek 
gayeleri vardır: alıcı vo ıatıcılarııı ugart 
mru;rnf ve zahmetle bir araya gelebllmele· 
rinln temini ve atıı ve aatıı cereyanlannın 
lnklıatına mliııalt bir semin yaratmak; her 
iki noktada da Fuarımız muvaffak olmuı 
bir eııerdlr, ve gittikçe de tekAnılll etmek
tedir. 

Dıılml bir gekll almakta olan Fuar to
ırleatı belki de yakın bir lıtlkbalde, blrlbl· 
1".lnl müteakip muhtelif 1htmıa meıherleri
nln de kurulmııaı lnıkAnını verecek blr ıe
kll almaktadır. Ticari bir mUze, merkez! 
enformasyon bUrosu, resınl istihbarat teş
klll\tı bu güzel mUeescseyi tamamlıyacak. 
daimi unsurlar olacaktır. 

lzm1r1';ntcmaayoııaı :rutu•• ~,.. ~ 
bUylik bir turist hareketi yaratmo.ktadır. 
Ticari a!Akıılar hlU'iclndc, sadece fuardaki 
ince bir zevk, devamlı ve anla),lh bir ça· 
Iıumaııın mahıulU olan bin bir yenlllk ve 
eğlenceler lçln 1zmlr'e gelenlertn adedi her 
sene artmaktadır. Hiç 11Uphc11lz, bu hare -
ketin kendi kendine meydana çıkaracağl 
meaelolert do birer birer halletmek fırsatı, 
fuarın dalml ve muvatfaldyeUI emekdar· 
larına dUıen blr vazife olacaktır. İzmtr'de 
en tııydalı ve rahat .rUnlcr geçirmek için 
ve Fııarılan lıtıfade makıuıdlyle koıanla -
nn lhUyaçlan tatmin edildiği ntıbette bu 
turlıtık hareketin muvattakiyetl artacalı· 
na emin olabiliriz. 
Dünya hadiı•leri ltarıısıntla 
Türkiye : • bmlr'ln Jcalkınmuı, bUtUn memleket 
lnklıafının bir aembolU halinde devam et
mektedir ve devam edecektir. 

:eu kealf fıı.allyet havuı içinde. husu
runuı:da, geçen :yıl gene bu mevalmd• baf
lamııı oll\II bllyUk dünya hldlaeleıindenbe
rl, Memleketimizin yeni ekonomik ıartıa
ra uymak hususunda almı§ olduğu karar 
ve tedbirlerden kısaca bah8etmek Jaterim. 
Sayın E!felller, 
1939 - 940 yılı, hıµ-p dıoında kalınıı bir

çok rnmeleketıerde olduğu glbl bizde de, 
her ıeye ra!men, ticaret bakımından hlU'Jl 
yılı gllçlllklerlyle dolu olarak geçmlıştlr. 

Ancak bu mU"küll\tı karvılıyabllecek teş -
kl!Atı yapmakta ve lcabeden tedbirleri al· 
ıııakta gecikmedik, 

Taa thracat mevııimlmhıe teaadUf et -
mit bulunl\II harp vaziyetinin doğurmuı 
oldu~ mütkUllt kareıeında ilk it olarak 
ve derhal dıı tlcaretlmllln :yrni ıartlara 
lntıbakını temine çalıgtık. Dııı ticaret ir;ln 
alınan hır tedbirin, ;muttaııııl kaplardaki 
maylat seviyesi gtbl, iç ticarette de tesi
rini «Österecett tabiidir. Dil tlcarettı it· 
hıı.lAt ve ihracatı teıkllAUaııdırarak. mili! 
lktııadl mentaat bakımından sıkı btr mu
rakabeye U.bl tutarken dahlldtki mllt!tAhııll 
ve rnUstehllkl ıpekUIAUlrlerln l111atına 
nıutteklr bir hıı.lde bırakamıyacağımıs 1.-

ıılklrdı. BırlLkamudık vı bırakmadık. 
Yekdlj'erlne mütenazır olan bu tedbirleri 
ıtıylıce hUlAaa edeblllrlı: 
Alınan tedbirler : 

Dıı tlcareUmlzln yeııl tsUkameUerlni 
tayin ederken, eldeki clhulan tıkemmW 
ettirmek zarureUyle btr taraftan dıı Uca
retlmtzl teıklh\llandıM'ıafı, diğer taraftan 
muhtelit memleketlerle olan ticari - ahdi 
vulyctıerlmlzl bıuılt ve pratik ıckillere ir-

halll mahiyette olmak üzere muhtelif ti
caret ıubelrl için muhik olan kar mikda.r
ıannı tesblt etmektedirler. MümkUn olan 
ahvalde doğrtldan doğrtıys. flyıı.t tesblUeri 
de yapılacaktır. Tcsblt edilen niıbetıerln 
veya fi~ atların tecavüz edilip edilmediği 
çarşı ve pazarda filen kontrol edecek 
murakabe büroları da teşkil edilmek Uze -
redir. 
Y ahında ilan edilecek kararlar : 

ca etmetl hedef bildik. .Murakabe kııvetıerlmlzl dağıtmamak 
Dıı ticaretimizin mühıın ımı.dclelcrlnt, ve işe en lllzuntlııeundıuı ba,laınıı olmak 

eıı slyadı ihraç cdlldlklerl mıntaklar mer- 1 için, geniş mluıtchllk kütlelerine hitap e. 
kez lttıhu olunarak birliklere baf;lıımak den maddeler ve bunlann da en ziyade 
suretiyle teıklll\tlandıı·dık. İhracatı birden harcıtılem olnn nevileri ilzcrinde bilhıı.ıısa 
ziyade mıntakaya ayrılmıı olan maddeler durmaktayız. Gıda maddeleri, pamuklu ve 
için bu tabii taksime uygtın olarak mUte - yün!U mensucat, ııı:aat malzemesi, deri, 
addlt birlikler kurmaktan çekinmedik. kösele, çuval bu meyandadır. Bu vMlde 

Hlrlcl mübadelemizin ihracat unıurla· yakında UAn edilecek kararlanmız vardır. 
n bu .suretle birlikler vqıtaalyle teıkllAt· Bu faaliyet dnha {imdiden te11lrlnl gös
landırılırken, birçok lthalAt maddelcrlmlz terrnlştlr. Fl;>atlarımızın gündelik haber
de aynı ıltcmln çrrçevesl içine alınmıııtır. !erin revlıılne Ubi olmaktan çıkarıldığını 

BUtUn bu tcıkllAtın ruhu, ihracat ve vebllhassıı. geçen teırtnlerdekl gibi nrlh 
lthalAt t4clrlerlmizln !aallyet ıahaları· ihllkt\r hA.dlseJerlne yolun kapanmıı oldu
nı, bu faaliyet yurdun yUkıek menfaat- Aunu sö) llycblllrlm. 
lerlyle Cıhenkdar bir surette lnldpf etti- TUccnrımızı tenvir ctml§ olmak lçln ıu 
8'1 müddetçe ve lnklıJaf ettltl lll•bettı birkaç nokta üzerinde duracağım: 
mahfuz bulundurmaktır. lUııı.lıtt emtıuında, yabancı memle-

DUnyanın geçirmekte oldutu bu kcUcrde ftyntlıı.rın artmıı olmuını der· 
müıkUI zamanların icaplarını ve mem- hal mcınlekctimlzdeki !lyatıann da art-
leket ekonomlalnln lhtlyaçlarıııı karlı· tırılmruıı için muhik sebep olarak kabul 
lamak Uzer• kurulmuı olan bu teıklllt edemeyiz. Ancak daha yüksek fiyatla 
lçlndı çalııacak tl.clrlerimla için para men ithal cdllmlı olan mal yeni fiyat 
kazanmanın yolu, memleket zararına üzerinden t!ıı.tılablllr. İthall.tçılarımız 
rekabet veya umumun zararına !ıraat- bu ciheti iyice bllmclldlrlcr. 
çılık yapma!< değil, Azamı emniyet için- Dahili matyul ve mAnıOIJertmlzde de 
de tabu ve fayda vericl bir ıekllde ça· keza, ·!lyıı.tııırın yUkseltilme.elnl anca1' 

hıınaktır. maliyet fiyatının yllksclmeııl me§rU kıla-
Vlkuda getlrllml§ veya getlr1llcek bilir. Dikkat edilmelidir ki, kendi maliyet 

olan tUccar blrllklerlnln bUnyesi, yeni fiyatına hattA mütevazi bir kt\r llAve ed!
devrln yepyeni olıın ticaret zihniyetini r<'k satan her ttıclr mutlaka iyi yolda de
Azaml temsil kablllyetlnl haiz ttıcirlerl- ğlldlr. Nlteklm buglln, demiri 38 kuru§a 
mise yardım etmek ve böylı olmıyanla- alıp 40 kuruoa satan tl.clrlerin - varsa -
ra kapısını kaprunak için k!fl derece vaziyeti böyledir. 
11.:U'Yel;:llMslo ·-•;ı:::HDUIV""'t"!i,tP..._,,_ 11"._.. .,.....,..._..,. -.1:' .. CU.nı .. ._ &a..ft•ft• .. •tr-•••-- ...---

maıt>ataaı. 
3 - Milli Müdafaa vektlıtin~ 

dilen tay depoıuna 10.000 Ura,a 
mütedavil aermayı verilmeti hak 
nun li.yih111 ve Büt~e •• Milli 1' 
encümenleri mazbataları. 

SPOR 

Beden terbiyesi mükellefi 
tıtbiki etrıhndaki f ıa 

Beden terbiyesi mUkellefiyetiıı' 
bitti eti'afınd:ıkl faaliyet devaıll e 
tedir. Evelce de haber verditusıi' 
mükelleflerin devam etmeğe , 
bulundukları gençlik kulüpleriııil. 
çılma töreni, mükellefiyetin ti 
dileceği 54 vilayette 30 AJuttof 
günü hep birden yapılacaktır. 
nen beden terbiyesi bôlge b 
ları adını tafıyın villyetler 
men bu husustaki hazırlıklarını 
lamı' bulunmaktadırlar. 

Beden Terbiyesi Genel Di 
ğü'niln beden terbiyesi mükell 
nin tatbiki hakkındaki hlikü ~~ 
hallerinde :a12kahlara izah etti"'."~ 
idare amirleriyle görüşerek ı 

zihniyetine g!lre ta.cır, ihracatta olduğu dığt flÖYlcnmclttcdlr. Bunların meydana derdig~ i zevat merkeze dönm 
kadar lthaUitta da, memleketin yüksek çıkrunıyacıığı zıuınolunmamalıdır. İkinci el 
menfaatlerinin bekçisi olan hükOmetln veya perakendecinin yUk8ek fiyatla sat· raporlarını Genel Dlrektörlill' 
tAklp etUğl slyn.ııetln sadık ve samimi mUJnı muhik göstermek için hakikatten mişlerdir. 
mUmesslll obnqa. bu siyuetln stra- yl\ksek fiyatla kesllmlı fatura aadccı bl - Ö t..- t' 
ısında fer"«at g!latennt.:yl, fıda etmeği rtnci elin bnııııı yakmaA'a yarar. Eter. yük- ğrenditlmize g8re, -nuıt 
de bilen dürU.st bir tatbikatçısı olarak aek fiyatla satıp dıı aoafı fiyattan fatura ruh ve maksadı her yerde an! 
çalıgmata mecburdur. keallmlosc, bu faturayı almağıı nza ~ös - ve btilıro ~ .. akanı valilerimizle 

• b' f'LI • • • termlg olan ikinci el veya perakendecl dil- • ~ .-T acar ar ırnerının 9aye11 : ıılinmeUdlr ki, kendl aatııı !!yatının mt\hlk kam ve nahiye müdürlerimi: -v• 

olup olmıı.dığıııı bu d!lşk!ln bedelli fatura atAkah zevat kınun hilkümle~ TAclr Birliklerinin size tasvir ettiğim 
:alhniycllcki tAclrleri çoıaıtacaıından e
minim. Aucak herhalıal bir mevsuda veya 
Blrıtkte bunun &kalal «ÖrdillümUa zaman 
Birlik prenslplnln hatalı olduğuna değil 
orada ve yalnız o mevzuda sahanın tama
men olsun olmadıJına kau1 olaca#lz ve o 
aaman Jl'9M &)'1U prenSlplere uyıun ola -
rak dalıa nıUcaıılr ve daha kati tedbirler 
almaktan çeklnmlycceğlz. 

Dahllct. tloant mıluuıl&m&aıııın buıUn· 
kU icaplara uygun bir ıekle .sokulmasına 
çaiııırken, diğer tarattu da mübadele im· 
klnlan mevcut olan memleketlerle ticari -
ahdl mllna.ııebtlerlmlzl yeni vaziyete intı
bak ettirmek için çalııtık. En yakın tlcart 
münasebetlere glrl11ebllecıtlmJz meınlı· 
ketlerle mevcut ticaret anlqmal.ı-ımızı 
yeni hllkümlerle teçhiz ederek ve mUddeU 
bltmlt anlaşmalar yerlne yenilerini ikame 
ederek bugünkü beynelmilel Uoarctın arz
ettlll nılitkUller ortuında yurdun dış ti
caret ihtiyacını tatntlı:ı etmeğe çalı~tık. 

Dıı ticaretimi• Jlbl lq tıcaretımlz de 
nizamını bulmaktadır. İçinde bulunduğu
mu• ahval ve ııralt ve maalnin tecrübeleri 
bizi lç plyuada fiyat teıekklillerlnl tan -
zlm ve murakabeye •evketml~tlr. Bunu, 
bir taraftan, mUstehllkln menfaatlerini ko
nı"tak, dlfer ı.ratt&11, iyi niyetli tüccarı
mıza doBru yolu "'6•tererek kötü ntyetll 
olanlarını bertaraf etmek için yapıyoruz. 
Bu murakabe gittikçe •ıkılaşacaktır. 

Vlllyetıerdı kurdu#UmU& fiyat mura • 
kabe koml•yonlan Ye merkezi teıkllltımııı 
bu murakabenıu uauvlaıoını teıkll etmek· 
tedlr. Bir t&rattan VekAlet umumi m&hl
yette ve diler taraftan koııılayoıı.Iar ma -

~erinden hesııp edeceğiz. bikl yolunda hurnah bir faali,..· 

Halktan beklediklerimiz : rlımtıterdir. 
Bu mUnasebetıı, halktan bekledlfimia 

yardıma da ııaret etmek isterim. 
Satıcı ile uyuşarak yüksek fiyatla mal 

almağı kabul eden vatandqı kendi razuı 
hlllıfına himaye etmek mümkün değildir. 
Fakat bu vatandllf, satıcıyı yükaek fiyatın 
1damcslne te&ıvlk ettiğini ve binaenaleyh 
diğer mUatcltllkler için zararlı l>lr hareket. 
yaptığını unutmamalıdır. 

Halkımızdruı kendisi için kurulmuı o
lan teşklltıtımıza yardım etme1\ul bek· 
lerlz. Bunun birinci ııartı kötU ı:ılyeUI 
Htıcılarla uyuşmaktan imtina etmek ve 
bunların yakalanmasını kolaylaştırmak
tır. Kulaktau kuı.ıa ılkAyetıer, bolluk 
içinde ynşıyıın memleketimizde ltizum
suı ve haltaız bir hAletl ruhiye tevlit e
deblllr. Ştkl\yetlerlnlzi komlıyonlara 
bildiriniz. Bu suretle onlara, tetkik ve 
takip lmkt\nları yermlg, ve fiyat mura
kabesinde devletin faaliyetine lgtlrAk 
etmlı olurıunuı. 
Dış ve iç ticaretimizin nizam altına a -

lındığı bu dönllm 11.nında harp içinde çal
kanınakta olan dllnya vaziyeti kıırtısında 
plyasalanmızı sağlıı.m bir geklldı idame 
ettlrrbllmtk itin, Mllll Korunma Kanu
nunun t!allıhlytıtıerlne istinaden, muhtell1' 
mahsı.ıllerlmizln plyıuııılarına, .ık sık ve en 
na.tiz bir ıekllde mllclahalede bulundulc. 
Giresun Fındık. lzmir Üzüm ve lnclr Se
tış Kooperatifleri Birl/Ueriıtt Ziraat Baıt
lcasınca 2.S milyon liralık müdahılıı kr• 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

ViJAyetlerde mükelleflerin .,, 
cak gençlik ku1Uplerlyle grul' 
detlerl ekseriyetle tesblt olu ti 
Birçok viJAyctlerde mUkellefi1' 
olmıyan gençler de ku1Up ve 
ihtiyari ba <'!arak Vaydedltll'f~ 
mektedirler. MUkellefter fçill 
DirektlSrtilkçe yeknank bir 
hazırlanmaktııdır. Baıvektlet:~.t 
len kıyafet talimatnamesi k•D"' 
duktan sonra bütün mUketıeflerf' 
iiniformayı t11~ıması f)in ç.a1tf 
tır. .ııııııııl 

Bu sahada.ki faaliyeti yakı~ 
kik etmek Uzere mesai arkadlf'J 
hl bHlgelere giden Beden 't 1----·· 
Genel Direkttiril General Cettd 
dUn ıehrlmlzc danmUştür. • 

Gençlik kulüplert 

toplantı yerleri 
munları tekrar etıneie ruı ol

maz; liirinde kendi hislerini, kendi 
llem'ini söylemek istiyor. Hakkı yok 
diyemeyiz i zaten biz de tiirde yeni 
bir ruh, yeni tazler arıyoruı. Yahya 
Kemal gazellerinde eskilerin maz· 
munlarını tekrar etseydi, onun tii· 
rinden de hoılınmazdık: o, teklin 
.ıahiri eskilillnı ratmen, plrltrlnd· 
zin belki en yenisi, en modern'idir. 
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Beden terbiye.i kanununJ ~ 
rulacak otan gençlik kulüp~ 
idare merkezi temin olunune•f' 
bu tetekküllerln idare heyeti.,, 
tılarının en yakın HalkevJerf rtf ___ .._ ..... , 

Fakat ıenç ,alrleriınlı. blç olmu· 
aa tecrübe olarak kendi kendilerine, 
divanlardaki mazmunları alıp söyle
seler iyi edecekler. Mesela Baki'nin 
bir beyti: "Atık ki slız-i aşk ile Ur· 
yln olup gezer - Ebdlldir ki ileml 
hayran olup gezer" beyti ... Yenl talr 
bu beyti almalı ve: "Ben olsam, ml· 
naya hiç bir ıey illve etmeden, bunu 
nasıl söylerı:lim 1 ., ~iye dü9Unmell. 
Bu suretle ıilrin mlnada delil, d.
yi§'t• otdutunu daha iyi anlar. 

Eeklterde bu endite daima sezilir. 
Onlar ldetl biribirlerini t11hih eder· 
ler. Yahya Kemal, kendisine bazı es
ki beyitleri okudulum saman: "01-
mamıı, bunu 16yle söylemesi Jbırn
dı" diyor. Eminim ki Nalti, Nedim 
de böyle dütünürlerdi. Gene eminim 
ki Nailt: "Yarakların cül·i ter dök· 
tll Nam cnya - Bahir mevsimidir 
kim bakar risllelere" beytini, Yahya'· 
nın "Gill mevsimidir defter-Ü divlna 
bakılmaz" mısrafına daha mUkemmet 
bir tekil vermek için MSylemlttir. Et
kiler şHrln bir llfz sanatl olduflmu 
anlamıı insanlardı i ytnlltri~ .. _,ı 

Tarih dersi 
lngiltere lizerine 'yapılan bayat 

hıva akınlarını dair ılınan tafsilit 
11a11nda. bence, en hnini ıudur: 

Bombalardan birkaçı bir mektep 
ü~erine düımüı ve ertesi gün yok
lama zamanındı "namevcut" oldu
ğu g6rUJen bir ve yahut bir iki ta· 
/ebenin kendileri değil, cansız ce
setleri bulunmu1'ur. 

11l'kteplere, sırılır l1zerirıde yıl
larca dirsek ç0rl1terek bilgilerini 
artırmıyı uğraısn talebelere kar
ıı yıllardanberi besledilim lifi yll
zOnden bu haberi yarelim ıızlıya
rak okudum. BiJyDml1ı kuftan zi· 
yade yavru kuıun ~lmesinden, ye
tiımiı alaçtan /azla k~rpe lidanın 
devrilmesinden ml1teesslr olmaz 
mısınız? 

Henl1z okunmımıı kitapları de
len bomba parçaları, marelrlrep 
hokkalarına dolan kan pıhtıları ve 
birkaç saat ance oyun oynanan bah· 
~edeil tra/ıdil Ofrttmenllk •t· 
memif d• elNnı:r, &u tra/edlniıı ıı
swaı daymu mııııııs1 

IAN 1~11 IL~R 
Belki de o gl1n ve :yahut ırtesl 

gOn o znektebin programında bir· 
kaç tane tarih dersi de vardı. 

O derslerde iJlretmenler, çocuk
lara yirminci asır A vrupasından, 
ml1/redat progrımının anl•ttılı 
çerçeve ve gevre içinde, bıbıde
cekler, medeniyetin ulaştığı terak
ki v• t•t•mOI methılelıtlnl tıkrar
lıyıcıklırdı. 
Acıba, bir can ıonralti yoklama· 

da bir:·ır; talebenin "namevcut" ıö
rOnmesine yol açın bu tra/ectl, ıra. 
vallı çocuklar için en ibret verici 
tarih dersi olmamış mıdır? 

Uzun ltarp ! 

lnıili• 6Httelıtl de, itıl7111 ~a
zeteleri de, idıta, bir ağızdan ıu 
hl11rml1 veriyorlar: 

- Harp usun sarecelrtitl 
.Eh ne yapalım, ne diyelim! Sul-

hu u~un ıUrmımiı olan bir dünya. 
nın harbi uzuıı .sürerse hayret mi 
etmeli? 

D4vetai:s mitallrler I 

lngilter•'1e hQeum edın 1000 al
man tsyyaresinden 144 tanesi ge-
ri diJnmemlı. · 
Mıltlm ya bizde misafirlik iki 

tarlOdUr: 
1) Gl1nü birlik, 2) Gece ya:tısı. 
Demek ki lnıiltere 1000 dAvet

ıis miıalirdın 144 t11111ini gıce 
yatısına alıkoydu. 

Bir elen~ laclan 

Karada Davut Hoca'nın lıelleıi 

derken denizde de bir paskalyayı 
kutlamak için batan ıııklarını yak
mıı olan B11l nuvas6r0n1Jn torpil
le1U1Jeıi daııya berindeki husuı-

•rısluğu genişletmek için koparıl
mı§ çıban bıışları gibi geliyor bana. 

Atina'dan gelen ve bu faciayı an
latan telgrafta §6yle denillyordu: 

HEJ1i kruvazörü Tinoı rıhtımın
dan 800 metre mesafede bulunu
yordu; yıpılıcalr. merasimi tesit f. 
çin top atmak Dzere idi." 
Zavallı kruvazör! Top atnuğa 

hazırlandığı sıradı geıçelrtın •on 
defa olarak top attı! 

Yavuz bir kadın I 

l11tanbul meyhanelerinde kalayı 
tütılileyip cım çergevı kıımıyı, N· 
ğına, soluna sarkıntılık etmeyi iti
yat haline getiren yirmi ıabıkalı 
bir kadın yeniden yakalanmıı. 

Bu kadının hAkimin sorgu/arına 

verdiği cevaba ba~ınız: 
- Bay Hlkim, rakıdan vızııt;

mek mi? Canımdan ıeçerim, ondan 
vazgeçemem! 

Tiryakilikte birçok erketlert taf 
çıkartın bu yavu• kadının, i~in ga
ribine bakım•. adı da Hldayet1tlr. 

' T. t. 

Ocaklarında yapılmasına pa dit 
Sekretertlğlnce mUsa:ıde e "' 
MezkQr kutup reisleri serntle~ 
eavlr Hatkevlcrl veya Serrıt to 
reisleriyle tema$& geçerek 
gUnlerini karı:rlaştıracakıardıt· 

İımlrde pızır gii..e 
y111ılın spor ıaaııyell ~ 

:bıtııtı 20 a.a. - Pazar ,ruıu., ~ 
mızda hararetli ve canlı bir •P0 ti 
larak geçmlıttr. Gfll'' 

Hafta tatili mUıııuıtbetl)•Je 
lltl, Yeıll;yurt ıutbolcuıartyle ~it' 
üzere Sapanca'ya gltmlıı ve Y8~~ 
gı B - 2 kaaanmııtır. Deta tu

1 111 
DU.ce GUcU llı maç yapmall ç --· -·
sltmJı ve maçı 3/0 DUzce GUcUı .,e 
tır. Yıl<lırım Spor futbol taıurı;~ 
gnıpu Bolu'ya giderek Bolu be 111 'ti' 
muıDda muvaf!akl)'ltll bir tBJ'I' ısJI ,# 
ve çok ratbet g!lrmUşttır. BolU 1 ti" 
Yıldınm Sporun yaptığı fU~11tıt· 
bir bire beraberllkle nettcelesaıw 

Orta olcul ınuam"'1ilc~ 
imtihanları rt• ~ 

t~. 20 (Telefonla) - O 'lıl' 
yazlye, ıtıaıı ve fen deralerl 1uıcSe tçtıı açılacak tmtlhanl&r 3 e)' 
llltede yapılacaktır. 



POLiTiKA 

açhk 
1•lattlkça, sarbi ve orta 

1 
ilin iatesi meselesi ön pla· 
ektedir. Y akm •amanlar• 

.aı...an sazeteleri bu mesele 
l olmamakta idiler. Bunun 
Almanya'nm yaz içinde 
ayetlendirmek hususunda· 
~mi idi. Filhakika alman 
lan, muharebenin 1940 

Jazmda nihayetlenecefini 
defalar tekrar etmitlerdir. 

ansısın sukutu bir ara• 
bir neticeyi yakın ihtimal 

~lirtmitti. Hatta almanlar, 
'nin yıkılacaiı tarihi de 

'ltller. Fakat anlatılıyor ki 
1
1• kal"fı yapılan taarruz 
l.elclmıilen t .. irleri husule 
ektedir. İngiltere kahra-

llnıkavemet ediyor. Hatta 
tedafüi vaziyette kalmıya

harbini, Almanya'nın içe
~lldar ıötürmüt ve aynı za· 
italyan sanayi mmtakalan

t.._ eleriyle akınlar yapmıttır. 
-aftan dmizlerdeki haki-
-.._ılmamııtır. lngiliz tica· 

eri, Atlantik Okyanoaun -
4ıkdeniz'de emniyetle aeyri

lar. 
ar, 1nrütere'nin herhalde 
İçinde mafl\q) olmıyacaiı· 

olacaklardır ki, gdek 
"-nleketlerinin ve gerek 
l.tiialan altma ıeçen mem· 

bu kıt içinde iateleri me· 
cliltünmeie batlamıtlardır. 

ld lnsilt.,..'nin m çok 
aillh, ablukadır. Bir 
iktıaadi hayatı ve o 

halkmm mlnmyatı u ... 
anın yapacatı tesirler o 

~ .... viclir ki hunlan ölç· 
defildlr. Busünkü to

"-'harebelerde çarpıtan ku
~z cephelerdeki aeker· 

lllilletlerin bütün maddi 
•e mlneviyatlan da mü· 

'laiyetindedir. Kıaa bir ma• 
Almanya, afır darbeler 

•Ve bu darbelere mukave
lren devletler ,..kılır. Fa-
7a'nın kuveti, ıeri ve a· 

lw lndirmekte Ne. Jngil· 
~ de uzun ve )'IPratı· 

ledeclir. Seri netice ile 
)JprMıcı mücadele Alman
lasilt ... 'ala 1'arp metot· 

-.-~-m• JrftPI'!. "'i1 .. arl1tltt bu 
aihayetlemnedili takdir

ıüplıeıls mGtkiil bir 
~ktir. itte bu sebep. 

"8.aa sasetelerl, alman ıl
kıramadıfr lnriliz ablu
aıancla ile ıevtetmeie 

dırlar. Alman gazetele • 
anı ıudurı Almanya, aç 

; \' • lutm ela aç kalmıya
&kat Alman1a'Dl1l itıali 

memleketler açlık teh
••mdadırlar. Binaenaleyh 

hu memleketleri abluka· 
ede...., açlılm m•aliy .. 
• ait olacaktır. 

, • .. leketlerl a111Smda 
._ l'fCla noktaamdan da· 

~~•irette oldufuna ıüphe 
ı!_~~ü Almanya harbe bat
~ etoklar toplamııtı. 

a eh...Uyetli ltir nokta o
ya itıali altına ıeçen 

,1erdekl .toktan kıamen 
1& aalcletmlt. lcramen de 

a ordulannı iaıe etmiı· 
aleyh ba memleketlerin 
i -. kahaak tehlikeıine 

-· .a. halkm yiy.cefi pla 
1le kendi ordulannı iaıe 

'-ra, timdi dönüp de a~ 
İıle miruz bıraktıiı hal

"-•lc vazif•lnl lnl'lltere
edemez. Bir defa eler bu 

ath merlaamet ediyer
"'•ddelerine dokunmama· 

a -.aaıyet ettikten ••· 
'nin miiaaadesiyhı bu 
• ithal edilecek olan 

elerinin de alman ordu· 
i için milıadere edil· 

ile malUnı? Fran11s bari· 
ıeçenlerde bu mesele 

beranatta bulunarak in
...._ ablukayı Franıa'ya da 
ı ~ini haluıs baldutunu 
1ıııı.ıı._ aıda maddelerinin İt· 
ıı..._..ade edilditi takdirde 
1-ı.ız hallcm ia,..ine tah· 
iine dair Almanya'nm t .. 

~titmeğe hazır olduiuJıu 
.& ir. lnıilisler, Viti hükü
"'h..anya'ya tlbi olduiunu 

tekrar edlp duruyorlar. 
bu hilkGmet de lnslliz 

~•7it etmek için hiç bir 
L-~~ırmamaktadır. Çilnkil 
~clye aa*ırmın yaptılı, 

dün lnl'iltere ile birlik· 
9ttİlcJeri althaka hakkmda· 
törüıünün avukatlıiın· 
· • Hele frauıs hariciye 

bu aıda maddeleri hak· 
politikacılan tarafm· 

k aöse lnılltere'nin iti· 
9Cefine ihtimal vermeaf 
laaiiısl-. 1nasGnldl har-

uı:us 

Harp mesullerlnl •arken 

Bütün Fransız 
milletini 
tutmak 

mesul 
lazım! 

Somali'nln tahliyesi 

lnalllılerln vaziyetini 
gü~leıtlrmedl 

Kahire; 20. a.a. - lngiliz kuvetleri. 

Bir l·f _.Jlft 11.azeflSlftlft fikri nin Somali'yı ta!ıliye etmeleri il.zerine m .- incili• umumt lrafargüu taraf ıııdan 

D N B J neıredilen bir teblilde ıöyle denilmek MU&no, 20 a.a. - . • • a an11 
bildiriyor· tedlr : 

Pranu'da harbin meeullerl aleyhin- "Şap denizinin kontrolUmOz altında 
de •çılan dlva hakkında tefıiratta ve Aden körfe%lnin e?imizde bulun -
bulunan Popolo d'ltalla pseteai ıu muı Jdlc;Wı: Berbera Jlmanı ile Somali 
aatırları yazmaktadır ı aahillerincleki diler küçük demir saha 

Vichy'de adliye num tarafından lannı dütman için tamamen kıymetsiz 
yapılan beyanata ıare, Riom divanı bir hale koymaktadır. Bundan batk:ı 
batlıca harp mewllerl ile lttlıal ede· Erltre'deki hava U.leri,j\den'e.Soml • 
cektir. li'de ibdaı edilebilecek !ütUn diler ilı 

Hakikati ılSylemek lhımgellrae lerden daha yakın bulunmaktadır. Bu
Lebrun'dan Daladler'ye kadar harbi na binaen ~talyanların bu bölgedeki 
ilin eden bUtiln hWdlmet ha11, har• muvaff aldyetlerinln kendilerini ne 
bin lllnını Almanya'ya teblil etmlt Aden'de ne de Şap denizinde icra et. 
olan elçi, bu kararı atkıtlamıt olal'l mekte oldutu~uz kontrolü zorlaıtıra -
parlamento azaaı, gazete direkt8rle- cak vuiyete koymadı~ı a~ik8r bulun • 
ri ve büyük seçici kütleleri, hulasa maktadır . ., 
bütün Fransa suçludur. Unutmamak Hitler Mu••olini'yi tebrik etti 
Ilzımdırki franıız mecliıi alent ol - Berlin; 20 a.a. - Stefani ajansı bil-
mıyan ilk celıeılnde harbi illn etmi' diriyor : Şarki Afrika'da İtalyanların 
olan Daladier'yi 543 reyin ittifakiy· kuandıft zafer münasebetiyle FUhrer 
le tebrik etmlt ve mec:llı reiıi alkıt- Duçe'ye ap.ğıdaki telgrafı göndermit
lar arasında mectiıin kati bir surette tir : 
fransız birliğini teyit eyf'emiı oldu· " Duçe, ıize ve ordunuza en ıamimt 
ğunu bildirmişti. Yalı,ız komüniıt tebriklerimi ayni .zamanda ,arkt Afr°i. 
mebuılar celseye ittirak etmemiıti. ka'daki büyük muzafferiyetten dolayı 
Harbi iıtemiyen yalnız bunlar ol· bütün alman milletinin tebriklerini 
muıtur. İtte komünistlerden mebus· göndermekle ıeref 'lırım ... 
luk aıfatının geri alınma11, ıenelerce Adolf Hitler 
hapee mahkt1m edilmeleri ıebebi bu-
dur. Eğer hakikaten bütün ıuçlula-
rın yani bütün Franu'nın muhake- Brl. Amerika ile Kanada 
meal arzu ediliyoraa bu it ancak ve 
bihakkın yalnız komUniıt mebuslar· ' arasında yapılan 
dan mürekkep hlkimler önünde ya· · 

pıımak ic:abcder. Müdafaa planları 
B. Mef ıksls Helli takısı 
Y•ıhlır1nı ıiynt etti 

Atina, 20 a.a. - Atlna ajan11 bildi· 
riyor: Gueteler Baıvekilin dün Hel-
11 kruvu6rllnün Pire deniz hastanı· 
ıinde tedavi edilmekte olan yaralıla
rını siyaret ettilini ve bunlann tı· 
ker teker hatırlarını ıordufunu 1a
sıyorlar. 

Etnoe ıuete1i diyor ki: 
"Evell yaralıları kurtarmata. I01'· 

ra infill:k yüzünden h"'ule ıelen ran 
ıını e8ndilrmele daha ıonra da knl
'Ycu:örU karnytı oturtmak iç in yUzdUr-
111efe çabprak vapuru blltttn Umitler 
sail olmadan terketmiyen pnlı bah
rlyelilerimis bu terefi haketmitler• 
dir. 

Bqvekil Metakau bUtln yunaıı 
milletinin minnettarlık hiılerine ter
oliman ohnuıtur ." 

Eatia, Typoı, Vradynl ve Atlnaikı 
Nea gazeteleri de TlnOI feliketinin 
elenleri kalplerini yUaek elen ülk6 
ve ananelerine dotru yilbelterek mil 
11 h61dlmet t•finln etrafında bir da· 
ba ııkıttırdıtını bildiriyorlar. 

Büyük Britanya'da 
ziraat seferberliği 

Beme, 20 a.a. - Loedra'dan bildirili-

JaC: 
lnrilterede alraata 7enl topraktar 1ı:a

zandınn8'ı: ıa1eslyle "safer l~ln ~&patı. 
:rını•.. psrolatı ılunda bir mücadele asrl
mııtrr. Hükiimet b11 iı için ıtldı .UJOB 
100 bin dönüın 1er lıtiyor4'1. k•dWu 1 
mll10n 230.000 dönüm veril&. B4ı Miri sa. 
71rlr1r ve elnrlı•I• toprakları ekıntk lsla 
aönlUllllere müracaat edilndt Ye bu .. 
nilllllerin biYUk bir knmuu tini.'9eralt• 
ve diğer aıelcteplariıı taleb.ı U• ~ 
toprak ordmu,. na menıup Jladınlar t•ia 
e~lemlıtlr. 

Şanghay' da ki 1 ngiliz 
müdafaa bölgesinin 

devri iıine baılandı 
8anab&7, 20 LL - Şanaha1'daki inci

li• mllddaa ınmtakumm devri buıün bat
lamrıtır. Amerika ve Japon makamları a
r11ında 1enl müaakerelere lntisarlll t6fttll
Hllerden mllrelrkep, Şanıha)' 111tlfres•i 
merlı:eı, Bund •• Hcmrkew'ln prp Jm. 
mından mütetekkil aımtakanm muhafua· 
um muvakkaten deruhte etmlttir. 

bin, alman politikacılaraua ehl•ri
n• kartı olu itimatııslıktaa doJ• 
dui'Ullu birçok def al ar tekrar et• 
miılerdir. 

Avrupa, maattffHüf açlık kar
tıamdadır. Ve bu.sünldl ıartlar 
altmda bu tehlikeden kurtulma• 
ama imkan yoktur. Çünkü abluka 
lnıiltere'nin Almanya'ya kutı imi· 
landıiı en kuvetll ve en mü...lr Iİ• 
llhtır. Almanya'nm itsali altıada 
bul1111an meml•ketlere ıacla mad· 
deleri 70llamak alman ordulannna 
iqeaini temiıa ebnek demektir ki, 
hayat mmaat miicadel•ine ıirifeıı 
bir dnleıtten böyle bir ıaflet hM· 
lenmbecell aflklrdll'. 

A. f. DM•lt 

B. Morgenthlu Kanada'ya giHI 

Ka.na.da'nm müdafauı için 
Amerika 'nm de.troyerler 
göndermesi muhtemeldir. 

Beacun, 20 a.a. - Hazine nazırı B, Mor
renthau dün Jtaoada'ya milteveccibea ha
reket etmtıtir. Kanada'da 15 (iin kadar 
lralaeaiı ,,. seyahatinin birl .. ik Amerika 
ile Kanada htikümeti aruında yapılmıı o
lan mtidafıa plialarl1'1e alakadar bulun
dutu sannedltmelrtec!ir. 

Amerilttlda ttUVip 
Va9incton1 20° a.a. - Amerika ve 

Kanada mDtterek mlldafauına alt an
lqma mebmların ve hariciye komite· 
ıi balarının ekleriıi tarafından tas
vip edilmektedir. 

Ayandan Vandenıberr qafıdaki be· 
yantıtta bulunmuıtur: 
"- Sonunda ve gayrikabili içtinap 

olarak Amerika Birletik Devletleri 
Kanada'nın mUdafaaaından meaul o
lacaklardır. Alınan tettbirlerl tama
mlyle taavlp ediyorum." 
Mebuılardan Bloom da"- Su ted

b_k, bueul bulmaları için dua cttiii· 
mi• neticeleri ret!recektir." 

Amerim destroyer 
6i11Hi erecek mi '/ 

Nevyork, 20 LL - D.N.B. bildiri· 
yor: Nev:york Timea ıueteıi tarafın 
dan neıredilen bir Vqington haberi· 
ne nazaran, Kanada ile Amerika ar&• 

undaki •kırt prtlpMlıri11 ilk neti· 
ceıinin Amerika hükümetinin Kana
da llhlllırl11ln mullıfuuı l~ln blr 
miktar Amerln detıtroyeri cönder. 
meal ihtimali oldııtu diplomatik malı 
flllerde anıaedilmektedir. 

Bu dotro,...lır, lnciltereyı sld• 
cets 61an Keack gtaıiltriylı, Sana· 
da 1P1ar11ula bulwwa lıaclll• Jaarp p
milırlnln yerine ikame edilecekler
dir. Bu ıuretle tnıilterenln talep et
dll dMtıoJv JU'dllİll bilvuata ,.. 
pılmıı olacaktır. Bu hareket tarzı 
lıtenllen doltroyw utıııu tebblll 
etmiyecek ve baylec:e Amerika bari· 
ciye nesaretlne hayli ııkıntı veren 
lutkukt milttdlllerln 8ntıne geçllmit 
bulunaeaJrtır. Buna mukabil Kanada 
Amerikaya deni• " kava Uıleri kul· 
lanmak halmcıns yerecelctlr. 

lapan ıuetelerinin lilrirleri 

Tokyo, 20 LL - Anıerika ile Ka
nada araıındald müdafaa anlqmuı 
hakkında teftlratta bulunan Yonıiurl 
Şimbutı guete.l, Amerlka'nın ıuak 
olmıyan bir tarihte Avrupa harbine 
açık bir ıurette ittirlk edeceltnl bll
dlrmelrtıdlr. 

Otl llmbutı pzet11l. bu anlapna
nın tedafüi bir anlapna ıümuliltltl 
tecavüs ettiltnl iddia etmektedir. 

Guete Japon hWrilmıt ve milleti· 
nin bu küıtahça amerikan tetebbilıU
ne Aıya'da bUyilk milıterek refah 
balgeıi lhd&11 ıuretlyle arlh bir ce· 
vap vermelcte olup olmadığını 90r
maktadır. 

Roma gazetelerine rBre 

Roma. 20 LL - D.N.B. ajanaına 
cöre, Roma gueteleri, Amerika ile 
Kanada aruında mlifterek bir mü
dafaa plbı buırlanmuına mltuf o
lan aıılqmayı lnglltere için aeı blr 
aaı .... olarak tneff etmektedlrltr. 

RESMi TEBLİÖLER 
Son bir hafta içinde 

568 tane Alman 

tayyaresi dütürüldü 
Londra, 20 L&. - Hava ne11retinin is

tihbarat aerviıi teblii etmiıtir: 
Son 7eji cün sarfında İngiltere iborlııe 

yapılan baskınlar .,n11mda düıürlilen al
man tayyarelerinin lıemen dörtte iiçl1 bom
bardıman ta1yareıidir. Filhakika bu 7 &Üll 
:nrfınd.a inıiliz avcıları 513 tayyare dütür-
müıterdir ki bunun 377 tanesi avcı • bom
bardımındır. Aynı devre sarfında bıılta 
va11talarla 55 tayyare daha dliıürillmllıtür 
ki bu suretle ıon yedi günün yek6nu 561 
yani günde vasati 81 tayareye balif olmak
tadır. Pazar gün!i baskınlara iıtirlk eden 
400 alman bombardırrıan tayyareainden 89 
tanesi lnıriliı avcıları tarafından muhak -
kak surette tahrip edilmi:ıtir. 

Dün 1 ngiltere' de mühim 
hava faaliyeti olmadı 
Londra, 20 a.a. - İngiliz havı ve dahili 

emniyet nezaretleri tebliii: pazar gilnü 
üç dü:ıman bombardıman tayyaresinin da
ha imha edilditi hakkında mütemmim ma
lQmat ıimdi alınmııtır. Bu ıuretle diitil· 
rülen dlitmın tayyarelerinin adedi 144 ü 
bulmuıtur. Bunlardan ikiıl ıahll muhafaza 
tetkilitrna mensup Blenheim tayareleri 
tarafından dü~ürülmüılerdir. Uçiincü talim 
merkezi silahsıı pilotlarından çavuı Amo 
tarafmdan düşürülmUıtUr. İki tayare ha
vada çarpıtmışlar ve yere birbirine cir
mlı olarak dtişmilılerdir. Pilotun bu mil
sademeye kasten mi sebebiyet verdlil hiç 
bir zaman anlıı.tılımıyacaktır. 

İngiltere üzerindeki düşmanm bu(iinkü 
hava fuliyeti ehemiyetli ohnımııtır. Yal· 
ruz az miktarda dütman tayyareleri f11ıla
h hücumlar yapmıılardır. Atılan bomba
lar Essex :ıehrinde ve Norfolk köyünde 
evlere hasar vermiıtlr. 

Galles cenubunda bir dolı:a hiicwn edll
mlııe de 1apılan hasar 1alnız bir petrol 
depoıunun yanmuıdır. İnrilia. hava Jı:u
vetleri tayyare meydanlanndan bir kıımı 
da bombardıman edilmiı ve bazı zayiat 
olmuıtur. Şimdiye kadar gelen rapcrlar 
avcı tayyarelerimizin iki dü$11Wl bom
bardıman tayyaresi daha düıürdüklerini 

bildirmektedir. 

1 ngiliz tayyarelerinin 
yaptlklan akınlar 

Almanya'nın abluka 
kararı hakkında 

Londra'nın fikri 
Londr&, 20 LL - Roytıerlll diplomatik 

muhabirinin blldirdlfln• sör• lftl'lltereDID 
tam abluka altında llln edilmesi için Al -
manya tarafuıdan serdedilen sebepler hak
kında Londra aalAhJyettar mahflllert al· 
man beyaıınamealnin deterlnde ölçU ile 
karoılanmaaı için Ucareu b&hrlyı deniıcl· 
lertnln almanlar~ saşrt mqru ve sert ba
reketlerlnl kA!l derece t&Dadıklarıoa lpret 
etmektedirler. 

Denia zaylatımıza t&allQk edQ alma 
iddialarının akla aıımu evaatS& oldutu 
mUtte!ik ticaret •emllerlnln ıerbeatçe H)'· 
rlae!er etmesiyle meydandadır. 

lnglltere'nln her zaman mayn tarlaları
nın yerlerini blldlfl ve ruhsatiye Ue HYri· 
seter alıtemlnln bitaraf •emllerln yohmu 
kolaylaotırmakt& ve temin etmekte oldu • 
tu kaydedilmektedir. 

ina-utere sularında aeyrlaeter edecek ce
mllere yapılan tehdide gelince Almanyanm 
bu gemilere karoı ötedenberl her tUrlU 
gayrimeşru ıup1arı kullaııdıll ea&HD 
malOmdur. 

Romen ge~ileri İngiliz 
limanlarına girmiyec:elı 

B!lkre,, 20 a.a. - Alman1a'nın lnırilte
reye karıı ilin cttltl iddiuında bulundu-' 
iu abluka dol&)'Jsi7le Romanya hillrilnıetr 
bütün Romen ıemileriAin tnrlliz limaa
larma girmesini menetmlttlr. 

İtalya'da havacıhk . 
tahsil eden Bulgar 
talebe ve subaylar 

Roma, 20 LL - Stefanl ajlUlDdan: 
Duçe, Hava nezareU mUıteıan hazır oldu
ğu halde cuerte tayyare akademlıılniıa ta
lim derslerini takibe gelmlı olan Yimıl 
bula-ar talebe ve zabitini kabul etmlıttr. 
Bunlara Bulgaristanın Roma elçlıl ile bul· 
gar aakerl atqesl ve kumaııd&Dlan ret& -
kat etmekte idi. 

Duçe, talebe ve zabitlere aempaU lfa4• 
eden bazı sözler aöylemlltlr. 

Panama'da bir nazi 
ajam mahkam oldu 

Panama, 20 a .L - Doktor ~l Wolf 
isminde bir alman, alman hiilribnetınin bir 
memuru olduğunu kabul ettlll n E•t 
Birleıik Amerika hariciye nezaretine bu 
Ul\vanla kaydedilmediii halde naıi aJuu 
cibl hareket e1lemiı bulunduğundan fiç 
ıene hapse ve bin dolar nakdi ce•11 mab
ldm •dilmiştir. Mamafih nakdi cen 6den
di.: i takdirde B. Wolf'un bapiı ces11oı te· 
cil edilecektir. 

Maznun mü11dere edilmiı olu aaadılı· 
Londra, 20 LL - İngtliz hava nesare- nm kendiıine iade edllm•inl talep etmiı

tl tebliği : DUn bombardıman ıayyarelert - tir. Cevaben lı:endiılne, bu m•eleain Va
mlz gUpegündlla Hollanda ve ıımal denizi 
Uaerlnde keılt uçutları yapmıılardır. ~·da balledileblleceli •• o aaınana 

.AıMterd&m clvarmd& bir tanran dili ~adar sandıfm Panama mmtakuı müa
b&taryuı mevstl ve J'lhlıngue tayyare matı tuafından muhafad edilecetl b!Jdl
meydanı bombardıman edllmlııtlr. Tayya - • . . 
relerlml.zden ı.ırt dönmemlfllr. Hnlmı5tır. Muhakeme celıesinde 11ndıtm 

Gece Almanya ve dtJfmaDıll lfs&ll al· mabt.,,iyatı baldnnda bir fq &07lenm .. 
tında bulunan topraklarda 80 tayyare mey- mlı ise de içinde r-.ml •esalr ile P.U 
d&nına hUcum edllmiıtır. ıifreler bulundutu ı6ylenmelrtedir, 

Baeka tayyarelerimiz de Klel deııla tıa-
ıtınU ve Hanovre petrol taaflyeh&nealni 
bombardıman etmıııerdJr. 

Lelpzlg'ln ılmallnde Zııehornevta elek -
trlk fabrlkuı, Ruhr'da tlmall s&rbl Alman· 
yuında dU,manın muvaaalt. · hatları Uae
rtndekl atr:ıteJlk buı noktalar, Bordeaux 
civarında AmbH petrol depolan da mu
vaffaklyetle bombardıman edllmlılerdlr. 
Bu hareklt Nnuında iki tayyaremla ka.Y· 
bolmt11tur. 
Bir alman tayyaresi JiifilrlilJii 
Londra, 20 a.a. - Hava neureU tebll· 

fi: Suffolk kontluğunda bir Ahit ıehrine 
hticum eden bir dtienuıa taT.r&rni avcı 
tayyarelerimlzln hücumuna ufr171.rak bu 
aabah diitürülmiif tilr. 

Alman bombalannın 
yaptıklan hasar 

Londra, 20 a.a. - Hın nearetlala t• 
liii: Dün ıcce diitmu u17aralari ebori
al &7'J ayrı olmak üzere harekltta bulu-

Berlin'de cok uzan bir 
ılınn lıaretl Y•lldl 

Nevyork, 20 a.a. - Nevyork Tlmn 
gazeteıinin Berlinden aldıls bir tel· 
graf ta, tehrin saat yirmi dl:SrdU llark 
iki dakika geçe bqlayıp sabahın •· 
at iki ylrml lkl dakika ceçealne ka
dar devam eden bir alarm itareti ver• 
dliinl blldinnektedlr. Bu alarm lp
reti, Berlin'de ıimdiye kadar nrll· 
mit olan alarm ipretlerlnin en uu
nunu tefkil etmektedir. 

Garbt banliyöde alarm ipretlerl 
gayrfmuntaı:am f&1ılalarla verilmit
tir. Bir saat devam eden bu ltartt· 
terden sonra ıUkQnet avdet etmtıtlr. 

mattu. Fakat bu hareklt lnıtltere'nln hacminde nıu!ttellf semller b&tırnuttu'. 
çok pnlt bölgeleriyle Gall• böl11ımln llmdlye kadar oeman 32.800 tODluk slJlll 
c__, kımımda ve İskorya'am blrlr.,. batımuı olu QetlncU bir denizalb da ba-

" -. tudttı gemllarta yekQnunu '1 blD toaa Ol• 
bölı•l berinde cereyu etrnlttir. İqll- k&r&D ticaret paılleri tmh& etmtıtir. 
tarenlıa dolu • ti .. Unde klin bur ıehlr- 81Wılı lftllllat hareketleri unuında 
]erde batı .. ı.dı llaaart na balmuıtur. i'ııa'V& kuvetıert aecUmle SuttoJJc. Norfolll 

. ve Odord koıatluklanada aUAb fı.brik&l~ 
'Bununla beraber bombaların ekaerıal kır- 1'1111, ııetrol depolarım demlryoJu teataatı • 
lara dillmiit ve pek &Z b11ar ba11l olm111- m. ltm&nları, tarYar~ m97danlanm lllU• 
\ar. Bir bcı sok ap ol..U IMrt ,.nı.. ftffüil"etl• bombardıman etmtılerdlr. 
ı.r nrdır. Oeot lltloullılanmıa cenubi lnsuterede-

.. . k1 tayyare meydanların& " tftl'lltere'lda 
Dunlrii bareklt hakkında alınan rapor- cenup cenubu prkl aahlllerlnde bulumm 

lar a•cılarnnmn diler bir tanre 4aba m~ Umu teat1&tlartyle mühim i19trol 
düıürdüklerini ve bu suretle dün cündib depolarına tevcih edllmltUP, 
tahrip edilen tınar• adedinin b .. • b&Jii 11/30 atuaıo. seceai dutmaıı t&nartlert 

. _ .. 
1 

U AJnuuıyannı muhteıtf mahallerine, meıkb 
olduiuııu teyıt e1h111wktwu r. ç &Ycımus mahallelv •• kırlar Uzerlne bombalar at -
lı:ay'bolmuıaa da ikisinin pilottan Mi 9t mıılardır. Buı ıtvnıer ölmilf ve yaral&D· 
salimdir. mııtır. Birkaç ev yıkılmııtır. Emniyet ve 

ı 
imdat •ervl•lertnln eaarjlk mUCl&balelerl 

Somali' de talyanlann -:ı· =°n:~:!~~11f y~=: v;::ıı:z; 

verdikleri zayiat 
Iühire, 20 LL - lnrill• umumı karar

ethı tarafından reemen netredllen bir teb
litde denlH10r iri: 

ıo &lustosta ltal:rm Nılbon llmall /al
rikada ltal)'U ••7iatı haldrmda tlçtlncll 
reemt bir Jiıte neıretıniltir. B11 u.tede fQ 
rakamlar vardı: 

İtalyan zayiatı: 45 sabit •• 101 aefer 
ölil, SOO ,..nb "" 111 DJ'IP. 

Yerlilerden zayiat: 245 öli1 •• 44 ,.,.. 
1r ve 01 ayıp. 

GarP sölUndo aon ıliktıne\ devresinde 
ital1an za1iatının daha as olması tabii ba
lunduluna nazaran iptida llı:i r•ml tebli
gin llçüncll tebllidlll daha ,.ulrse1r a7lat 
göaterdtklerinl tahmin etmek dofnı olur. 

Alman resmi tebli§i 
Berlln, 20 LL - Alman orduları bq

kumandanlığı tebliği: 
Alman denizaltı kuvetlerl yat muY&f. 

faldyetler elde etmlılerdll'. Bir delıtultı 
ılllhlandınlmıf ing'lllz Uca.ret pmllertn
den 4GT8 tonluk ".Anlpelfortll" u babnn11-
tır. 

Diler bir 4tnlultı ela eama eeao tıaa 

bu&r .ttratıı tamir edUnıtıttr. 
Avcı t&yyanlertmlz ve tayyan dlfl ba

taryalarımız bef dilfman tayyaresi dllfUr· 
mllllerdir. A1maD t&yyanlerlD9'n Ud8I 
QalerlDe dömneıniflerdlr, 

ltalyan resmi tebli§i 
İtalyada bir mahal, to a.a. - ttal7U 

ordulan bqkum&Ddanlıtınuı Ti numaralı 
teblltt: 

DUtmamıı aon mukavemetini lana im· 
vetıertmlrı dllll öğleden sonra lnsf 11• Bo
~latnla merkezi olan Berbera'yı IUt 11 
da ıısaı etmltI•rdlr. Gemllerle çekilmeden 
evel lll«lllzler ıehrln btıyük bir kuımım a
t8f• vennlılerdtf.. Siyahlardan mtlrekkep 
ltlllılı ve iyi mUOehheı bir blHllk. laamlD· 
danlıfımıu müracaat ederek atlt.hlarııu 
tealtm etmlılerdlr. 

Galeabat't& bir taburumus dUfmaıı 
müfrezelerini matlOp ederek, hayvanat •• 
eetl' alrnıttır. Kogadlcclo, Nerardia ve 
O.Dal• tlztrlne yapılan bava ü\Jılan llQl
at verdlrmemlı ve haaar 7apmanuıtır. 

Şimali Afrlk&da dllpn&n n.ru buı. 
lltllnl IK>mbardıman ederek llaltal• U'&. 
llDd&ll bir kitinin ölmealııe '" n ldtlnlll 
da yaftluunuına sebep olmuttur. 

Kllllyetl meçhul blr deldaaltw 12 ..sa 
u.hlllertne dökWen l1llL7D b&N.jıu cupa. 
!'ak deıd• Oattlade bir N tabalcalı 1ı1nJt. 
mııtar. Bu •btpl• cJeldl&lhpıg ı.t&ıll 
~. 
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Relslcümhurumuıun 

beyanatı 
<••ıı 1. inci ••Tl•d•) 

tan ve debclüe devrinin haıretinl 
basan olıun duym~yor musunuz? 
Eıki Türkiye haritaıma nispetle 
9Dk kGçülmüt olan bugünkü harita• 
m• IİH klfi ıörünilyor mu? 

"- Hcyır, böyl• lbir luuret lhl 

6öyl• bir elem biati• yolrtur. Yur• 
dun iter erlt•fİn•, her Jcadınına, 
lı.r fOCUlrma yiilıNlt o• lerahlı bir 
INITlılr laoaulamalr gibi bir ideal, 
,,abana topraltlorda yumruk aılı· 
mcalttan H scıbıta rnernurlufu yap-

mat• dolaa ""''' .,. ıerelli bir 
waileclir.,, 

- Demek ki, bqiin kendi ad 
yurdunuz içindeki varhtmızı bir 
imparatorluğun yijkünü taııdığmıs 
günlerden daha .-.fli, daha ferah· 
lı buluyonunuz 1 
"- Bi., psiimiiaii i~eriye dol• 

nı çeuirmiı balanuyorus. M .mı .. 
ltett• yapılmtDC lGaımeglen talıun 
talıım ifleri ba Ml)'•d• lıeılettilı. 
Dünyada en büyiilr lıas ve saacld, 
yaratıcı ifler N)'eairule elde ediUr. 
Bia 0)'ep)'9ftİ 6ir ,,ani yoratmayı, 
milleti yeni temell•r üaerinde iler
letmeyi İf eclinmif bulunu)IOru._,.. 

Hava 
muharebeleri 
ve ablukalar . 

(B•ıı z. iaci Hy/ıdı) 

kadar ba ıibi keha1>etler mGteııo 
madiy.. alınanlar l.bine tahakkalı 
etmit olclutuna ıöre, ağuatoe
ikinci haftaamı merak ve heyecan
la beldiJOl')ardı. S.. maharebele~ 
den aonra miıtik bira• kuvetinl 
kaybetmiıtlr. 

ı .,.Jildeüerl tananler bilhu
aa büyük askeri hareketlvle birlik
te müeuir bir vasıta olmutlardll't 
Polonya, Norveç '"' Fr_... miaaU .. 
ri b\11111 iapat eder. Münhuıran tay. 
yarelerin, bilhaNa kartı tarafaa 
mGdafaa t91killtı eyi oldaiu .._ 
man netice aldıklan aörülm..U .. 
tir. Etw lqilt-.'ye karp laan hie 
camlan, inıilizleri kanatsız &ıra. 
k••as .. ı•ait mikyasta ukcl 
hareketler onunla l:airlettirilıne•ae, 
ikinci derece eıheıniyette blmala 
...ıaktmclurlar. Buııdan bafka in
ailisler ya]nu müdafaayı Ufi rÖl)o 

mi)'Orlart kmcli hücum aahalam.
Almanya'nm her tarafına ve ital• 
yan 1&11ayi bölıelerine kadar uza• 
tı,orlar. Yani nhataısbk ve zar 
h~ olmuaa kal'fılrklı oluyor. Düıii-
11ii19Celc diler bir nokta da, bu hii
emnlann bir makaadı olarak iddia 
olunu a'bluka tazyıkp:laa incili• 
adalarmm büyük bir fikiyette bu
lamnadıiı, fakat kıtanm her tara• 
fınclaa iqilia ablukumdan doğan 
acı .. tırap ...Jeri s.ım.kte olduiu· 
dar. Y eal Frama'nm haricin nazı
n. bhbi ecaa ve gıda ~ddel•rl 
nokaanlanndan dolayı halkm ıılua
hlmı tlrife imkln olmadıtmı aöy. 
UiJQI' " bith memleketin bir sefa
let " uap YllT&U halin• •eldiiiai 
illve ediyor. 

H..taaltle - iki Mltalık inki
f&flar, harbi k .. ltacak ıibi ıörün
nıilyor. Harbin usun aüreceii bak· 
kmclald ld~ialar, artlk İtalyan ıa
set91eriacle de Y• bulUJ'Or. 

Folila Rılla ATAYı 

lngiliz hava ve deniz 
filolarının harekat. 

Mııır'ın istila 
planını 

güçleıtiriyor 
Loadra,, 20 LL - Ro)'tv aj&D81mn ha

\'&Cllık mahalıtrt, lqill• tayyarelerinin ya
kın ve orta f&l"lctald ttaıyan hazırlıklarım 
bCl7t1k mU,ldll&ta dllfllrmekte olduklarım 
b&ber almaktadır. 

Londrad& ıı6yleadltlne sfSre, bu hava 
1'an11Attyta lqill• dGD&am•ının yaptığı 
teaırı .. Xıeır'ın taUl&aı için yapılmıı olan 
ııroJentn t&tblklııi seclktırmlı bulunmak -
tadır. ta.sus Jlan kuvetıertııiD hücumlan 
ltalyuı hUcumlarından yüzde elli nlabette 
fuladır. İııgllla zayiatı dU,man zayiatın. 
dan çok dQn bulwunakt&dır. .,. · 

Adet itibariyle qaertyetle daha d1lıı o. 
lan ve ıon lngllta ta}yare modellerine ma
lik bulwımıyan bu hava tef•lıtkWlertııiD 
f&UdyeU, daha lyt bir antrenman ve daha 
mükemmel bir muharebe kablllyetıni Hı -
bat etınelct.td11'. Llb)'a'da 080 tayyareleri 
oldulu taJımill edilen ltaıyan plloUarı, da
Jla aer1a Jlavalar bekler gibi görllıımckte
CUrler. ttaınd& orta f&l'ka tahata edllmlı 
llOO tanareD1ll mevcut oldutu umıedil· 
mektedlr. 

Haber ahDdıtıu s6re. itaıya, Habeıte
tuda llıll' 1l7&D arit~e bulunan bir kı
aım ballr&'" bUlıuıa Tana sölü clvann
dlld elıalb'9 Jruwı, haft lıuntıert1ıe cesal 
~ ~· 1apmat mecburl79-..... ......,,..... 
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Ticaret Vekilimizin nutku Yugoslavya' da 
). 

(Başı 2. incı sayfada) 
disi açılmıştır. Aynı maksatla, Bursa Ko
za Satış Kooperatifle11 Bırlığine 600.000 
lıralık kredı ve11lmiştır. Zira.at Bankasın
ca Yerlı Ürunler Turk Ananim Şirketine 
açılan S mı/yon liralık kredi ile de tütün 
pıyasası tutulmuştur. Diğer mahsulleri
mizden, başta pamuk olmak üzere, r.eytin
yağı. fıstık, yapak, fasulye, nohut, merci
mek ve kendir ıçın Zirııat Bankasının mü
dahale mıibayaala11 yekunu S milyon 900 
bin lirayı geçmiş bulunmaktadır. Bu mü -
dahale mtibavaalarının mııhlyctl yanlış ıın
laşılmamalıdır. l'tttidııhale, plya.tıayı, bazı 
fevkalil.de Amillerin doğurduğu geçici sı -
kıntılardan ve bUyUk fiyat sarıııntılııl"ln -
dan kurtarmak için yapılmaktadır. Yoksa 
mııhsuıu, kalitenin ve arz ve talep ııartla
nnın fevkinde fiyatlara sattırmak için ya
pılmamaktadır. Bu tarzdaki talepleri isafa 
maddeten lmkAn olmadığı gibi, böyle bir 
tqebbUs memleket ekonomisi Uzeriude ye
ni bir yUk lhdmıından başka bir netice de 
hasıl edemez. Böyle yanlı" bir yola sap
maktan bilhassa çekindik. 

Mü.tah•ilin değifell ve artan 
ihtiyaçları : 

MUstah.lllln deflıen ve artan lhtiyaçla
nnı ba§ka yollaı druı da tem( ne çalıştık. 
Bu meyanda tutUnctilere yapılan yardım 
ıekll zlkrolunablllr. Kredi Kooperatifleri -
Din ortaklarına 300 yerine GOO liraya ka
dar kredi vermesini temin ettik. Kredi ko
operatifleri bulunmıyan yerlerde Ziraat 
aanıcası mUteselsll kefaletle ve kredi ko· 
operatlfleriyle ayni hadler dııhlllnde kredi 
vermektedir. 

BUtUn bu çalıımalanmız, dUnyanın a
teı içinde buhfnduğtı bugünün çok gayri • 
tabii ve bin bir mtişktille dolu şartlarına 
~ğmen, mtisbet neticelerini vermekte ge
clkmemlıtır. 

1939 senesinin ilk altı ayı zarfında ha
rici ticaretimiz 10 milyon 900 bin liralık 
'bir açık gösterirken 1940 senesinin ilk altı 
~nda 26 milyon liralık bir !azlalık kay
clolunmuıtur. 

1933 tenberl dıı ticaretimizin mem
leketler araaında tevzllnde görUlen ak
aaklık, yani 1tltglde tek bir alıcıya bağ
lanmak tandnıuıı da kırılmııtır. Geçen 

menenln ilk altı ayında Balkan memle
ketlerine 2 milyon liralık ihracat yap
mııken bu sene 8 milyon liralık ihracat 
yaptık. Fraruıa'ya 2 milyon ikPn 6 mil· 
yon, inııutere'ye 2 nıllyon yerine 8,5 
milyon, italya'ya 7 milyon yerine 17 
-.nyon ve Amerfka'ya 3 milyon yerine 

milyon liralık lhra<.'at yaptık. 
Yalnız orta Avrupa'ya olan ihracatımız 

ki haddini hulamııınıştır. Fakat biraz ön-
ıe aaymıı olduğtııl rn r ılekcUere 1939 a 
aazaraıı yapmıı old ı ıınıız ihracat fazla
m yekQnu 33 mllyomı vnrmı;ıtır. Kendi 
milll bQnyemlain lhtı~ açlarını dUş1.lnerek 
'bazı maddelerimizin ihracatını tahdit et
uıemlt ollqdık bu rakamların daha pek 
'bilyUk olacaklarında ş\ıphe yoktu. 

İthalAtunun da lhr8C',atımızı yaptığı
mız memleketlerden ve ihracatımızla mU
tenaalp 'bir surette yaptık. Bu memleket -
lerln ~eti Ulnumlye11lyle olduğtı gibi, ay
n ayn her birt ile de ticaret muvazenemlz 
leblJnfH bir ihracat fazlalığı göetermek -
tedk'. Lehtmt&e olan bu !ark, muhtelit 
memleketlerin dünya harbinin neticesi o -
l&rak, bazı maddelerin ihracına koyduk
lan memnulyetlertn de teıılrl olmU§tur. 
Pakat, ticaret muvazenemizln bilhassa ser
beet d&vi& memleketlerine kartı olan aktl· 
t"ttesinln tediye muvazenemlz tçln cok 
ınWılm ve mUııbet bir kazanç olduğu lnklır 
~l etme• bir hakikattir. 

ICIİl'İ11W laeıaplannda tahavvüller 
Diğer taraftan harbin bafladıtı ı eyIUl 

1939 tarihindeki klerlng hesapları vazlye
ıfnl içinde bulundutumuz ağtıııtos ayının 
İlk haftasında kllrlng heııapları durumu J. 
le mukayeae edecek olunıak, harbin bu ilk 
anesl zarfında huaule gelen tahavvUller 
tebarilz eder. 

1939 senesi eylW ayı bidayetinde kllrlng 
beaaplarındakl borcumuz, alaoaklanmız 
tenzil edildikten sonra. 33.000.000 llra:ı·a 
ballt olmakta id1. 19'0 seneııi ağtıstoıı ba
tındaki borcumuz ise, alacaklarımız yek11· 
nu tayyedlldlkten aonra ancak 18.668.000 
lira tutmaktadır. 

Aynı zamanda husus! taka.9 hesapla
nnın l ağtıııtoı tarihli durumunda yal
mz İngiltere ve Fransa ile olan taku 
muamelelerinden doğan 2.716.000 ıtraya 
blltt bir ihracat fazlalığı g6rlllmekte
dir. 

Buna mukabil Blrleılk Amerika dev
letlerine bu ağtıırtos ayı bqında 
3.458.000 dolar borcumuz buludmakta ve 
entereanjabl memleketlere kar'ı olan a
çığımız da 1.879.000 liraya baliğ olmall
tadır. 

.Ancak bu borclarımızı dııha ıtmdi
den ödemek lmkAnlarına malik bulun
maktayız. 1940 ııensi mııhsu!Unlln ihra
catına başlamazdan evel fhrac edilebile
cek 10.000 ton pamukla bu hesııplar ta
mamen kapanabileceği gibi, 19'10 mah
su!UnUn ihracına başladıktan sonra bl'~
day lhraclyle de takriben 10 milyon, 2S 
bin ton pnnmkla da 11 milyon dolıtr :e
min olunabileceği kaviyen muhttnıcldir. 

Bu yeni döviz menbaları nomıı>! dt\vlz 
kaynaklarımızın tamamen haıiclndP. kal. 
ınn.kta ve bu ilk hnrp yılının memleketi
miz iktısadlyatına getirdiği pek mUhlm 
bir kazanı: olarak teldkkl edilebilmekte -
dlr. Bu sayededir ki ııene sonlarına doğru 
lthall'ttımızın ihtiyaç gilsterr.ceğl ddvizle
rln gtinU glintine tediye edilebilmesi lm
kllnlan elde edilmiş bulunmaktadır. Yeni 
döv17. menbalarımızın bu ııekllde lşlemeııl 
1941 eenıılnde geni" bir döviz lhtlyatının 
husule gelmeıılni temin edebilecek ve bu
nun neticesi olarak da milli paramız Av
nıpa'nın en sağlam bir parası mertebeıılne 
çıkacaktır. 

Mah.Ullerimiz değeri ile 
•atılacak: 

Dahili ve içtimai 
ıslahatın mahiyeti 

yakında ilôn edilecek 
Bclgrat, 20 a.a. - Stcfani: dün istifa

sını \'eren Yugoslavya milli bankası mil • 
dllrll Trotiç'in isllfuııının kabul edildiği 
resnıl bir tebliğde bildirilmektedir. 

Yarı resmi mahfillerde beyan t>dlldlA"tne 
göre Trotiç'1n uzııklaııtırılrnıuıı mail saha
da olclıığu gibi siyasi ve içtimai 'iıahalarda 
da hUkUırıctcc derpiş cıdllen ıslıUıatın tat
biki lınkı\nını verecektir. Bu ıs!Ahatın ne. 
!erden ibaret olduğu 26 aAıısto~ta Sırp -
Hırvat iUIAfının yıldilnllnıU mtinasebetiy
le resmen ilan edilecektir. 

Diğer 'cihetten btldlrildlğlae göre da -
hlllye nazın muavini Kalantl, nezaret em
rine alınacaktır. 

Her bir mahııultin pazara dökUlmeden 
eve! !Ayık olduğu fiyatla mUstahsilin elin
den çıknııısı için icap eden tedbirlerin alın
ması iktısadl slyıuıetlrnl7.ln temelldlr. 1039 
sclıesl tlltlln mıılısulllnlln piyasaya çıktığı 
zamanda tatblkina başlıı.nnn bu siyaııet , 
gene aynı ısenenln zeytinyağı ve pamuk 
maluıullerlnln satı,ında da yer aldığı gibi 
1940 senesinin yapağı, tiftik, afyon, buğ
day, arpa ve yulaf mahsullerlniu idra
ki zamanlannda da takip edllml1' \'e bu 
senenin bundan eonra idrak edilecek bUtiln 
mahsulleri için de esas addedilecektir. 

1 ngiliz tayyareleri 

ltalya üzerine dün 

beyannameler -attılar 
Roma, 20 a.a. - Stefani ajansından: 
Öğleden sonra çıkan gazeteler düş

man tayyarecilerinin üzerinden uç
tukları mıntakalara bombalarla birlik-
te attıkları dsalelerin tam metnini 
neşretmektedirler. Bu risalelerde şöy
le denilmektedir : 

"İtalyanlr, İngiltere ıle İtalya ara
sında harbi iııtaç edecek mahiyette hiç 

Zamanın tevkalAdellğl, eski senelerde 
olduğtı gibi her çıkan mahııu!Un bUyUk bir 
kısmının kısa bir zamanda alınıp satılma
sına m!ntdlr. Mıılurullcrfmizl en iyi şart -
ıarıa dUnya plyaa881Ila arz ve karııılığını bir mesele çıkmamıştır. Fakat Alman-
en muhtaç olduğtımuz mallardan temin e- ı va'nın teşviki ile hiç bir zaman ihlal 
debllmek için tır8jlt ve mtinnslp zaman ,, • . • f . . . 
beklemek zanırett hasıl olmaktadır. MUs- t>dılmemış olr.ıı ngıltere ıle ıtalya a-
tahstl mahBu!UnU birden plya.qaya attığı , rasındaki sulh haincesine bozulmuş • 
takdirde hiç bir teıkllAtın bu geniş arzı tur. Şimdi inpHiz b::ı;nbardıman tay _ 
karıılamaaı mUmklln olmadığı gibi mUs-
tahııll le.hine alınan tedbirlerin taın seme- yareleri har!>i ocaklarınıza kadar gö-
reılni verememesi de muhakkaktır. Ve türüyorlar.Kılıncını kalplerinize tev-
bundan zarar görecek olan bizzat köylU ve "h d f ·ı · · · • · 
mtlstahsll olacaktır. MemlekeUn lktısadl cı e en ngı tere degıl Hıtler dır. 
refahı köylU ve mUstahellln kalkınmasın - Hava akınları kurbanlarının mesuliye· 
dan doğacağından kimsenin ııUphesi yok- ti Hitler ile onun İtı>lyan avenesine 
tur. HUkUmeUn aldrtı tedbirlerin tatbikini • . , 
kolaylaştırmak vazifesi de onundur. aıttır. İtalyanın ebedi düşmanı olan 

Gerek iptidai madde, gerek gıda Almanya'nın gittikç~ büyümesi ıçın 
maddeleri itibariyle bllyUk bir lsUWı\k mi kanınızı dökmek istiyorsunuz' 
ihtiyacı arzeden ve nUfwıu 200 milyonu · " 
geçen bir Avrupa kıtasına en kolay mal 
ihraç edebtlecek cogratl durumdayız. 
Biz ham madde ve gıda maddeleri ls
Uhsallmlzin bUyük bir kısmını dııhl ilı
raca tahsis etsek bize en yakın olıın 
memleketleri bile taınam\yle tatmin e
demeyiz. Teenni ve heeapla yapılacak 
harel,etler bize genif kazançlar temin 
edeblllr. İncir, UzUm, fındık gibi lilks 
telAkkl olunan mahsullerimiz <lahl ~ıda 
maddeleri olmak itibariyle satııından 

endişe edilebilecek metalar değildir. 
Sayın yurtta§larım, 

Dünyanın en karııık bir harp yılı için
de eize yurdumuzun lktıaadl ve tfcart man
zarasını, birkaç çizgi ile anlatmağa çalı§· 
tım; uzak yakın birçok memleketlerin an. 
cak fevkallde tedbirler alarak gUçlUkle 
lııtıbaka çalııtıkları milfktil hayat ıartıa
n ~Dda.>'ıa. M-'l••lll ••UDU: lıusu_
sunaa sıkıntı çekmiyen ve daha eve1ki yıl-
lara nazaran oldukça farklı bir ihracat 
!adası temin eden bir memleket olduk; 
dünyanın aulb ıartları içinde serbest dö • 
vizle muamele yapan memleketlerle olan 
mıinasebetlerimizi buıün daha geniş bir 
ölçude büyÜt1fıil bulunuyoruz: bu bize es
kiden b/mıı aıkıntılarımızı bile gidermek 
için /r.uvetli bir mesnet olmaktadır. Yalı:ın 
bir istikbalde döviz borçlarını lr.apamıı ve 
bu nevi müstakil tediyeleri için kafi ihti
yatını bazırlamıı bir memleJıet baline gir
miı bulunacılız. Eğer bu manzara içinde 
birçok memleketlerin ihracatına koyduk • 
ları kayıtlardan ve bazı ahval neticesinde 
nakliye ıeraJtlnln gösterdiği fevkalldellk· 
!erden dolayı ithalA.t ihtiyaçlarımızı ba.zaD 
tamamlyle tatmin edememek vaziyeti ol -
mamııı olsaydı, ıslze karııık bir dünya llçn
de en dUzglln bir memleektıu tasvirim 
yapm111 olacaktım. Ancak tUrk yıırdu bu 
mUıkUI yılların kendisine zaruri olarak 
tahmil ettlAi fedakArlıklara ıstik11netle ve 
en K(lzel bir istikbal emniyeti içinde ta
hammUl etmesini de bildiğini dünyaya gös
termlıtır: eter elimizde olmıyan sebep
lerden dolayı ihtiyaçlarımızı tatminde ha
zan fedakArlık yapmata mecbur olursall 
bu fedakArlıklan da yarını kuvetıendirmek, 

her mtııetten fazla hesa'-ı temiz, mUnase. 
betleri dUzgUn blr al.ıcı \·e satıcı olmak i -
rln kullanmayı blldlğlmızl iebata hazınz. 
Varmağa çc.Jııtığımız hedefler : 

İ§te yurttaşlarım, size yUrildiiği.lmllz 
yolların ve varmağa çalıştıtımız hedefle
rin ne olduğtınu anlatırken lmveUo eminim 
ki bizimle beraber yUrUmesl !Azım gelen 
mUatahelllerlmlzln ve tAclrlerimlzin üze
rinde niçin bu kadar hassasiyetle durdu
ğumuzu kolayca anlamış buİunuyoraunuz. 

BugUnUn tartları içinde memleket 
mUdafaasının yalnız ııınırlardakl asker 
ve tahklmaUa detfl, iktısadl kudretle 
takviye edllml' mllmtezlç tedbirlerle 
mUmkUn olduğu herkeıılırı. maıfUnudur. 
Yurt mtidataasının birinci ıaru haline 
J•lmla ola.iL J~__l41 lerlJnlll tesadüfe 
nınınamayız. 

Toplu iktısadt rnentaatlerlmlzi bal
talı:ran ferdi ihtiraslara meydan verml
yeceAiz. Topraklanmızın ebedi bekçisi 
Mehmetçiğin arkada bıraktıklarının bir 
lktıısadt ısoygUncııluğa mA.nız kalma.sına 
mtisaade etnılyeceğlz. 

İktıaadt bllnyede yer almıı her !erdin 
bir asker kadar mukaddes vazlfesl var
dır. Bunu takdir ve bunun ehemlyeUDi 
idrlk etmlyenlerfn nazannıızda bir aa
ker kaçağından farkı yoktur. 

Bu memlekette refah ve huzur bulan 
unsurlarla genlıı mtsafirperliğlmlzden la
tıtade eden, kaaznç kayaaklannı rahat lı
leten yabancıların da iktısadl bünyemizde
ki vazifelerini tUrk çocuktan derecesinde 
ita edeceklerini Umlt ederim. 

Yurttqlar, 
Çok alııkmı oldufum bu süael ıeh

rin havaaı altında bir aulb yuvaaı ve tim
sali olan Fuennızı, Mtlll Şefin etrafında 
tek bir kaya parçası olarak toplanmıı olan 
bUtUn yurt çocukları &'fbi memleketin iktı
sadt hayatında yer almıı her ferdin de ay
nı sağlamlık, aynı bağlılık ve inanç ile 
birlblrinl tamamlıyan, lhenkll ve ıuurlu 
çalıımalarlyle bütünilltU yapan unsurlar 
oldutuna inanarak açıyorum. 

Mösyö Balogh, öfkesinden bir sıtğına döndü. Ye

rinden fırladı. Avazı çıktığı kadar bağırdı : 
- Dünya yüzünde Gizella diye bir .kimseyi tanı

mıyorum 1 O, artık benim için çoktan ölmlittür 1 An
ladın mı, alçak .•• Serseri herif 1 

Vilmoı, kıp )cırmızı kesildi. Sert bir ıa.eale: 
- Fazla ileri gidiyorsunuz, dedi. Ben, Gizella'yı 

sevdim ve onunla evleneceğim. O zaman, hakkımdaki 
kanaatiniz deği§ecektir. 

Spor alanlarının inşaatı 
Baıvekalet Koordinasyon heyetinin hali 

hazır dünya vaziyeti dolay11iyle, yaptırıla
cak veya yaptırılmakta bulunan lnıaata 

bazı tahditler vazettiği ve bu kararın, &'•· 
nel direktörlük ve böl&clcr tarafından in
şası mutasavver ıpor alanlarını da ıümul 
ııahasına aldığı malumdur. 

Beden terbiyesi genci direktörlüğünün 
Ba~vckalct nezdinde vaki olan bir te1eıl>

büııü neticesinde, fazla malzeme sarfını 
istilzam etmiyen açık ıpor alanları ile, 
az bir malzeme sarfiyle vücude ıetirile

bilccck olan atış poliıonlarının inııasına 
müsaade edilmiıtir. 

Mekteplere meccanen almacak 
talebelerin imtihanları 

İstanbul, 20 (Telefonla) - nun btan
bulda llk okul ve liselere alınacak mecca
ni tıılebe lmUhanlnnnın iki eylillde yapıl
mamnatkıırar vtfildl. Talebe kaydına 27 a
ğtıetost.a ba.,ıanll'caktır. 

İzmit' de koza istihsali 
İzmit, 20 a .a. . Bu yıl kazamızdan 250 

bin kilo koza lsUhsal olunmu' bunun •8 
bin kilosunu kelll koopcratıtı ve milteba
klslnl de ochrtmlz tllccarları almı,ıarctır. 
Koza fiyatı vasati olarak 67 kunış tut
muştur. 

İsvec bütün devletlerle 
~ 

iyi geçinmek arzusunda 
Stokholm, 20 a.a. - D.N.B. ajansı bil

diriyor: 
Başvekil B. Hanson, Karlskoga ve De

gcrsfors'ta soyledigi nutuklarda İsveç'in 

bütün memleketlerle iyi geçinmek ar7.u
sunda olduğunu, bununla beraber dahili it
leri hakkında bizzat karar vermek hakkına 
malik bulunduğunu kaydettikten sonra de
miıtir ki: 
"- Bunun mantıki neticesi, fsvcç'in de 

diğerlerinin dahili işlerine müdahale et
memesidir.,, 

Başvekil, milli müdafaa meselesini ihmal 
etmemek lüzumunu bilhassa kayıt ve i1a
rct cylemhı ve bu işin gelecek seçimde bir 
partiler dlivası yapılmaması icabedeccğini 
bildirmiştir. 

Başvekil demiştir ki: 
"- Bugünkü vaziyet İsveç için ekonomi 

sahaııında büyük zorlukları intaç etmekte, 
çok mUhim olan milli mUdafaa maaraflan 
ise büyiık tasarrufu istilzam eylemekte
dir . ., 

Malmüdürlerle T ekaiit Ye 
Yetiml~rin nazarı dikkatine 

Zat maaşları 

Bir kız ameliyatla 
erkek olacak 

Yakında. erkek olacak olan 
Şöhreti 

İzmir, (Hususi) - Sökeli Şöhreti is
minde bir kız, kendisinde ıayri tabii his
ler duymuş ve doktorlarca yapılan mua
yene neticcsinılc kendisinin hünsa oldugu 
anlaşılmıştır. Şöhreti nişanlı bulunmakta 
idi. Kendisi lzınire gonderilmiş ve .ameli
yat olmak üzere memleket hastanesine ya
tırılmıştır. 

l''''i(~~~k .. i~··h~b:;;·ı ..................................................... 
!ııtanbul, 20 (Telefonla) -
X Ahırkapı açıklıu·ında evelce batını, 

olan "Nllııı11nci Hnrrıiyet,, enkazının çıka
rılnıa.'lına bugün haşlandı. 

X SeH\.nlk sergisindeki TUrk pavyonunu 
hazırhyacak olıw heyet bugUn hareket et
ti. 

X Sarıyer ve Eyllp ka7.aları hayvan 
sergisi 28 ağustosta Kemerburgazda açıla
caktır. 

x Hayriye adında bir kadın tramvay -
dan atıamı, ve ayağı kesilmiştir. Yaralı 
hastam~ye kaldınlmıştır. 

X Yorgi adında bir döviz kaçakçısı do
lar satarken ııuı: llstU yakalanmıştır. 

ÇOCUCUN KIYMETi 
Dünya hadisatı çocuğun 

ehemiyetini bir kat daha l«'
barüz ettiriyor. Bu kıymetli 
gaye uğrunda çalıtan ve on 
binlerce yavruyu ıefalet ve 

( RADYO 
1' ti' R K 1 YE 

(Radyo Dl!Uzyon Postal 
TÜRKİYE Radyosu - ANKAIV' 

16'8 m. 
31.7 m. 
19.7• m. 

(Dalga Uzunluğu ı 
182 K<.'S 120 [{\\' 

946Cı Kes./ 20 K\\' 
1519~ Kes./ 20 t{\\' 

ÇARŞAMBA: 21.8.1940 

7.30 Program, ve memleket s 
7 35 Müzik: hafif program (P 
8.00 Ajans haberleri. . . 
8.10 Ev k2dını - yemek hstesı. s' 
8.ZO 8.30 M üz ık: hafif prograın 

(Pi.) . 
12.30 Program. ve memleket Si 
12.35 M uzik: faıııl heyeti . 
12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Muzik: fasıl heyeti pro 

va mı. 
13.20/ 14.00 Müzik: radyo salatı 

ı - Hüncmcyer: hiç bir 
yır dememi 
2 - Gour:od: Ave Maria. 
3 - Kutııch: İspanyol 
4 - Brahms: macar dan 
5 - Bela Vollgraf: kal 
doludur. 
6 - Enrico Toselli: ıer 
7 - Becce: rüya (keınaıl 
ça). . 
8 - Hannı Löhr: düjilıl 

18.00 Program ve memleket faal 
18.05 Müzik: caz müziği (Pl.). 
18.40 Müzik. 

A: -
1 - Salahe.ttin Pınar - h 
kı: (İnleyen udum mu) 
2 - Sadettin Kaynak - h 
kı: (Bir yer ki sabah ol 
3 - •..• - huseyni türkiiı 
lüm var benim) . 
4 - Dede - gülizar türkiU 
bir Çcljmİ bidat). . 
S Refik Fersan - giih 
(Dağları a1amadım). 
B:-
1 - Sadettin Kaynak - b 
(Rir gündıi Leylinın 
mecnun). 
2 - Lemi - uuak tıırkı: 
rulerin duruben çıttma). 
3 - Sadettin Kaynak -
kı: (Saçlarıma ık dil11tii)• 
4 - Şükrü Şcnoze.n - bu 
(Gönül harareti sönmez). 

19.15 Konuııma (dıı politika 
19.30 Müzik: ~ 

1 - •••• - rast prkı: ( 
gayri el çektim). 
2 - Dede - rast ıarkı: ( 
ni doyunca). 
3 - Halk türküsü: 
ğıimlcri kalaylı). 
4 - Halk turküsil: (G 
çıkamaz). 

19.45 Memleket ıaat ayan, ve 
haberleri. 

20.00 Müzik: 
1 - Refik Fenan • ın 
(Bir ncııe yarat hasta 
2 - •.•. - mahur türkıi: 
bar diyemem). 
3 - Muzaffer İlk Ar. n 
kı: (Hayatımın neşesini)· 
4 - Osman Nihat - nih• 
(Gene aııkı bana dudığıııl' 

ıo.ıs Konu$ma. 

(Eski hükümlere ıöre aylık alan) periıan;den kurtaran Çocuk 
"Tcknllt ve yeUmler,.. Kitap l ve 3 Eei_rgeme Kurumu sayın ~rt-

20.30 Müzik: ııan rasitali -
Pars (MilaM konserv• 
mezun). Napolitcn prkı
panyol melodilerj. 

Ynan : YusurK"'cnan UNSA"L -~-"'"tatlai'ın er füffü yardım!a-
1hS......... ._ ...... ...,_. ureaıı 

ilem\erinden örnekler. ~~ 
21.15 Müzik: eski halk melod~ 
21.30 Konuşma (Radyo gazetC"' 
21.50 Müzik: balet müziği (PL~ 
22.30 Memleket saat ayan, ıJP':i 

Divan Muhasebat mürakiplerinden nnı bekler. 
Umumi, mlilhak, huıuıl idare ve beledi-

ye butçeleriyle idare olunan daire, müeı-
ıcıe, banka ve aair teıekküllerde maaı ve 
ücretle çalııan tekaüt, dul ve yetimlerin 
ıon kanunlara ıöre alacakları bir ve Uç ay
lık maaılarının ita ve tevkifat mlkdarlan
nı cöıteren cetvellerle b1111lara ait yokla
ma, maaı tahvili muamelltını, kanuni hii
klimleri ve Divam Muhasebat kararlariyle 
Maliye Vekiletl tamimlerini ve bu mev • 
suda lüzumlu izahat ve miaalleri muhtevi 
olarak neıredilmlıtir. 
• Bu kitabın birinciıi tekaütlerle yetimle
re ve üçiincliıil yalnız tekalitlere ait bil -
küm ve tevkifat cetvellerini ihtiva eder. 
Malmüdürlerini mesuliyetlerden ve hesap 
yorıunluklarından kurtarır. Birinci kitabın 
fiyatı 100 ve üçüncü kitabın fiyatı 50 ku • 
ruıtur. Ankara poıta kutuıu 366 ya mlira· 
caat. İstanbulda ve Ankara'da her kitap -
cJda bulunur. 3263 

Bugün 

U 1 us Sinemasında 
2 film birden 

14,30 • 17,30 da 

MALAGALI KADIM 
(Pierre Richard Willm) 

16,30 

Gözü Yılmaz 
Gece 21 de 

MALAGALI KADIN 
YeMIKI 

!eri; ziraat, esham - tah 
biyo - nukut borıası (fi 

22.45 Müzik: dans müziği (Pl.)• 
23.25/ 23.30 Yarınki prorram, •• 

t R A N 
Tahran Radyoııu 

Tllhran radyosu, kıııa dalga U• 
saat 11.30 dan H e kadar, 19 Jllo 
uzunlu~ı üzerinden, 17.13 deD 
30 m. 99 dalga uzunluğu üzeri 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 rıı
uzunluğu üzerinden neşredilme 

(Yukarıdaki Saatler .İRAN 

Duytunun asaleti Ç 
dmıla yükselir ! 

Çocuk Esirgeme ~ 

ve onunla bal ayı ıeyahatine., çıktığını tahayyill 
yordu. 

- Baba olacağına memnun musun? 
Maria'nın müstehzi sesi, onu daldığı bu tatlı 

aleminden uyandırdı. Birdenbire kendini toplıY 
<lı. Ne cevap vereceğini ıaıırdı. Sonra datgııı 
sesle söyledi: 

- Memnunum, tabii memnunum. 

Bu arada içinden şunları dütlinüyordu: 

- Şimdi birdenbire boynuna sarılıp, dudak - Hayır, katiyen değipnlyecektir. Sen de hazır· 
lanmağa kalkma. Belini kırarım eonrL 

- Mösyö Vilmoı, .iz onun kuıuruna bakmayınız. 
Yaan: Mihaly FOLDI Türlrçeye çeviren: F. ZAHiR TORUMKUNEY. -82- dan öpaem. .• Onsuz yaııyamıyacağpnı, birHkt• 

mamızı teklif etsem, acaba ne yapar ı? 

Görüyorsunuz ya 1 Biru fazla içmiı, sarhoıluklı ne 

aöylediğini bilmiyor. 

- Ben mi sarhomuım? 
Hemen yanı baıındaki sandalyeyi kaptı. Olanca 

kuvctiyle yere çarptı. Parça, parça etti. Bir saniye 

kanlı gözlerini Vilmoı'un üzerine dikti. Sonra birden 

bire mutbağa koıtu. 
Madam Balogh, arkasından seslendi: 

- Şandor, gürültü çıkarma. Böyle itler bir çok 
kimselerin başına gelmiştir. Artık evlenecekler. Ya, 

kızımızı yüz üstü bırakıp gitseydi ne yapacaktın? 
Mösyö Balogh, elinde uzun ve sivri bir bıçakla 

döndü. Bıçağı Vilmot'un yüzüne doğru kaldırdı: 

- Bunu görüyor musun? Diye bağırdı. 
Viimot, hiç iıtifini bozmadan sükQnetle cevap ver

di: 
- EVet, görüyorum. 

- Şandor Balogh'un, diıleri gıcırdadı. Gözleri 

dumanlandı. 

- Al öyleyse 1 Diye haykırarak, koca bıçağı dibi

ne kadar masanın üstüne sapladı. 
Madam Balogh, VilmoJ'un elinden yakaladı. O

dadan dışarı çıkardı. Sokağın temiz havası, ıenç adı
mın asabını biraz yatııtırdı. Zavallı kıdıncatız, en

di§e dolu bir sesle Vilmoı'a yalvarıyordu: 

- Rica ederim, m<Slyö Vilmot. Siz, onun yaptık
Jannı bot görün. Salnn Şandor'un yüzünden Gizella 

ile evlenmekten vu ıesmeJin. Hem fandor da fena 

bir adam değildir. Fakat, prap ve l5fke, 0""'1 aklını 

batından alıyor ve İfte bu hale ıetiriyor •• 

VlllJlO!, mırıldandı: 

- Siz, hiç merak etmeyin madam. Ben, verdifi 16-
zU sonuna kadar tutan bir adamım. 

Saat on biri bir kaç dakika geçe Vilmoı, Vadaa

kürt oteline vardı. Kapıcı, madmazel Maria'nın yat

mak üzere on bet dakika kadar evel odasına çekildi

ğini söyledi. VillllO!, kendiıiyle mühim ve çok acele 

bir İJ için görilpnek mecburiytind• bulunduğundan 

bahsederek, haber vermelerini i.tedl. Kapıcı, gecenin 

bu aaatında madmueli rahatsız etmeğe esaret ede

miyeceğini ileri ıUrerek itiru ottl. • 
Vilmof, katlarını çattı: 
- Ukalihlı bırak 1 Derhal, madmazele geldiğimi 

haber ver. Sonra karıftJWD 1 
Kapıcı iıtemiyerek, merdivenleri tırmanmağı hq

ladı. Bir kaç dakika sonra Marla apğıya indi. Ya
nında kont Köröıi de vardı. Vilmof, kızardı. Nlzik 

bir reveransla eğilerek kendini konta takdim etti. 

Kontun yüzünde en küçlik bir te~ıüm bile belirme

di. Sert bakıJh gözleriyle Vilınoı'u, tepeden tırnağa 
kadar süzdil. Genç adamın uzattığı eli, tenezzül edip 

ııkmadı. Yalnız, homurdanarak: 

- Memnun oldum, dedi. 
Mıria, ahenkli bir sesle tordu: 

- YanOJ, hemen yat.acak mııın, yokaa beni bekli

,ecek miain P 

Kont KörCSfi, batını salladı: 
- Bekliyeceğim. Fakat, çabuk gel. 

Maria, elindeki beyu ~Hl, konta doğru uzattı. 
Kont, gülümaiyerek aldı. Sonra, kalın bir ıNle, ldeta 
gürler gibi emir verdi: 

-Kapıcı 1 Çabuk bir araba çalır. 

Otelden dıprı çıkınca Vllmof'a, cesaret geldi: 

- Gecenin bu aaatında .Ui rahatsız ettifimden 

dolayı hiç hayret etmediniz mi? Diye sordu. 

Maria, hafif bir kahkaha attı: 
- Hayır, kilçlik bey. Hayret etmedim. Yoka ço

cuk doğdu mu? 

- Ben, evden ayrıldığım aıman benth doğmamıı
tı. Fakat, kimbilir, flmdiye kadar belki de doimut
tur. 

- O halde acele edelim. Arabacıya adreel verdin 

mi 1 Adamcağız bizi nereye ıöttırecefinl her halde 
bilmiyordur. 

- Doğru, hakkınız var. TelAtla unuttum. 

Vilmoı, adı:,eai söyledi. Fayton hareket etti. Genç 

adam, yanı batında oturan güzel kadına biraz fazla 
sokuldu. Arabanın aanıntısı ile ikide birde vücutları 

temas haline geliyordu. Vilmoş, başını arkaya daya

dı. Kendini bir hayal Alemine kaptırdı. Bu araba 
yolculuğunun bütlin bir hayat boyunca devam etme

sini iıtiyordu. Bu anda iliklerinin her zerresinin tit
rediğini hi•ıediyordu. Şimdi, kendini, çılgınca aev
Mii bu &ibel kadının kocalı olarak tuawur ediJ.Of 

- Sizi geç vakıt rahatııs ettiğim için gi1 
diniz ya? • 

- Ne münasebet. Biz de zaten bunu beklf)'O~ 
Yoksa çoktan çiftliğe dönecektik. '11:: 

Maria, boğuk bir kahkaha attı. Beyaz diıterl. ·"'* 
ranlıkta bir elmas gibi parladı. Tahrik eden bir )rJ"" ' 

ııesiyle :ıııldadı: ~ 
- Vılmoı, sende garip bir hal görüyorum. .. S , 

fazla heyecanlısın ••• Yokaa, batka bir dü§Uncesı 
var?... ~ 

- Hayır, yalnız bu iti bir an evel atlı~~ 
temenni ediyorum. Gizella'ya da acıyorum. Z•~ 
ı•tıraplır içinde kıvranarak bıraktım

Maria, fıkırdıyarak güldil: r 
- Aferin Vihnoı. Yavq, yavaı Gizella'nııı ~ 

metini takdir etmeğe başladın. Onunla bu derece tJlf 
kadar olduğuna çok sevindim. Zavallının ıendeıı 
ka kimi var ki? 

Tekrar hafif bir kahkaha attı: 1"' 
- E, ne tahmin ediyorsun bakalım, kız mı ol 

• mı? fi' 
- Gizella, hep oğlu olacağından bahsediyor· 

halde oğlan olacak. 

- Ben, kız doğurmasını tercih ederdim. 

- Çocuk aever misiniz? • , f' 
- Bilhassa kız çocuklarına bayılırım. Belki• 

kında istediğim pbi bir kızım olur 1 



Dün fuarı gezenlerln 
sayısı 40.000 i buldu 

(Saıı 1. incı sayfada) 1 sat bayramımızı huzur ve neıe iç1nde kut-
lltaı·if, Ziraat, İnhisarlar ve Nafıa l luyacağıı. hmlr enternasyonal fuannm 

Uerinin evkaf umum mUdUrlOğlinUn, muvaffakiyetinde daimi yükıek yardım
ı, SUmerbank, Eti bank gibi bil· )arını ıördüğümüz Cümhuriyet hüktimetl-

\'let endtiıtrl mUeıı.ııeeelerlmlzln mu- . . 

ULUS 

B. ·çörçil'in nutku 

İngiltere ablukaya 
devam edecek 

(Baıı ı. inci •aylada) 

Askeri muhakeme 
usulü kanununda 

değiılklik 
(Baıı ı. inci sayfada) 

kanununun 3. üncü, 30 uncu, 219 uncu, 

Romanya 

Dobrica'yı tahliye 
i~in tedbirler 

almağa baıladı 

-s-· 

Bir otomobil kazası 

Alhparmakf a bes 
" 

kişinin 

yara!anmasiyle neticelenen bir 
otomobil kazası oldu 

Bursa, (Hussuf ) GeçPn cı.ımartcııl aJlo Yetıı çalıımalarındıuı haıııl olan e- mıze ve burada temıılen bulunan kıymet-
ıörerek göğsllmll:ıo: kabaracaktır. li Ticaret Vekilimiz muhterem Naımi 

!le t bqka Trakya Umumi Müfettiş- 'ropı;uoiluna bu milnuebetle de kalbi ıiilr
t.: •Zmlr, Manisa, Denlzll vtıllyetıeri· ranlarımızı tekrarlarım. 

bir ıiyaai nutuk iradetmittir. Çörçil 
evell 1914 harbi ile ıiındiki muharebe 
arasında bir muakyese yapmıt ve bu 
defaki ingiliz kayıplarının ölü, yaralı 
ve kayıp olarak, ıiviller de dahil oldu
ğu halde 92 bin kitiden ibaret olduğu
nu ve bunlardan biiyük bir kısmı esir 
olduğu için hayatta bulunduklarını 

ıöyliyerek :lemittir ki : 

230 uncu maddeleri aşağıda götteril -
diği tekilde değittirilmiıtir : 

(Bafı 1. inci sayfada) 
sunu yeniden teyit etmi ılerdir. 

§&mı saat li,30 da Altıparmak caddesinde 
büyük bir otomobil kazası olmuştur. 

Bursa Anadolu garajına alt ve Demirel 
Mehmedln idare cttığt ~4 Bursa plAkalı 
kaptıkaçtı, akoam ustü Altıparmak cadde
sinden Stadyoma dol'ru gıderken birden• 
bire önUne Cumalıkızık köyünden lılus~ 
fa Topçu adında biris i çıkıyor. Bu Mustafa 
otomobili görünce ı.ı~ırıyor ve otomoblllıa 
Uzerlne doğru k03~·or. Şoför fren yapmıt
sa da adamcağız otomobilin altında kalı • 
yor. Kendisi çok ağır yaralı oldugımdaa 
zabıta memurları tarafından derhal hasta.
neye kaldırılıyor. 

:""tUr ticaret odasının, hususi binala -
t Muhterem Velı:iliıııiz, onuncu bmir en-"' lcaret odalarımızın serbri sarnyın-

Madde 3- A111ğıd~ yazılı ıuçları it
liyenler askeri f&hıılardan olmasalar 
bile aakert 1112hkemelerc verilir : ... Üfterek fı'tlrt\klerl, Tlirklye'nın her ternasyonal fuarını lütfen aı;manızı rica 

getlrılen sana~ 1, ziraat ve Uca- eder ve 1evgili Cümhurrelıimiz Aziz Mil-
ttaaı , -'ttlk,.e kuvetıenen iktısadt A) Askeri ceza kanununun 55, 56, 57 

58, 59, 63, 64, 81, 93, 9~. 95, 100, 101, 102 
124, 125 ve :27 inci maddeleriyle 148 
inci maddesinin (B) fıkrasında yazılı 
ıuçlar. 

"' .. it Şefimize, esa11nı kendilerinin lı:urmut 
zı gözlerimizin önUne ııermekte -

llnla beraber bllhs.ssa hususi bUytlk oldukları bu eserin buıUn vud olduiu te-
lerlmlzln lşllrakl tatmlnku blr kamül ve yarattığı hareket hakkında i11-
te olmadığını .söylemek l tızınıdır. hat verirken, biz İzmirlilerin ıonıuz llY· 
Yet hUkümetlnın huausı ve ferdi gı, sevgi ve bağlılıklarımızı da iblai bu
lere lzaml lnkl ı;ıa! zemini hıu.ırlı-

Yelerl ile memleketimizde, dev. yurmanızı bilha1111a istirham ederim.,, 

" - Biz 1941 ve 1942 seneleri muha 
rebelerine timdiden hııızırlanmalıyız. 
Almanya'nın, ltalya'nın, Franaa'nın ve 
alınanların eJine diişmüı sair memle -
ketlerin en 11kı bir tarzda ablukasına 
devam edeceğiz. Yiyecek maddelerinin 
bu abluka hattını yararak içeri girme· 
rıine muhalefet etmek mecburiyetin • 
deyiz. 

B) Umumt mahkemeler bulunmıyan 
harp mıntaknlarında işlenen bütün 
suçlar, 

lerı haricinde çok ıayanı memnu-
lıtr lanayl ilerlemesi vUcuda gelmiş· 
letın ve milletin müşterek himaye 

ilden kuvet alan bu kısım sana -
TUrklyenln yegl'lne entcrnruıyo -

llda hakiki bir şekilde temsil ve 
lrneaı, &Ynı 7.amanda mim bUnye
kudretlmlzl tanıtmak bakımından 

borçtur. Çok Umlt ederiz ki, husu
Cllerimlzden lıtlrl\k etmemiş o-

, GtıümUzdekl aeneler İzmir enternas
fııannı kıymeUl varlıklarından mah· 

Yeceklerdlr. 
Şei'e ve 8C1foekil'e tefekkür 
Yurttaşlarım, 1940 İzmir enternas

ını bu yıl .size daha değ13lldlk 
lıtiyen bir fuar lıılnl mu.vnffak 

ek için İzmir fuannın kuruldutu 
en JfÜzel ve müsait bir :r.cmin 

• İzrnJrde çok faydalı bir lnkıUıp 
meydana 1retlrllen bugtin ta

ıı bir halde göreceğiniz K!ıltUr -
t.meıı 1936 senMlnde atılmıııtır. 

bir parkın mahdut ıeneler içinde bU
lleaelerl ile tamamlanması ve her 

ılmdikl sengin mahiyetini al -
buYtık Cümhurrclıılmlz sevgili İnö -
l'ükaek alll.kalan ve Cllmhurlyet 

misin yardımlarlyle kabil oldu
IUJcraD ve minnetle bir kere daha 
~ekle bahtiyarım. 
terem Ba.eveklllnılz Dr. Refik Say-
kıYmetll bir eııerl olarak KUltlir· 
daımı ırurette halkın iıtlfadeslne 

aatlık mUzeal, Ziraat ve .Maarl! 
erinin müzeleri, tnhiıı&rlRr Vekll-

'lıı po111ronu. Türk Hava Kurumu· 
Ut kulesi, Beden Terbiyesi Genel 
lltüııün tenis ve ıı.tlıspor kulOp -

en değerli mUessesclerlnt teş -
ktedlr. Her •ene biraz daha te· 
etmekte olan K!iltiırparkta bu de

tealıler, llAveler ve tevııller gö· 
İzmir enternasyonal fuanm 

zln taavlbl ile "İzmir Enter • 
Fuarı, KUltUrpark ve Turizm,, 

bu aene belediye mUlhak bUt
lert uuma almıı bulunuyoruz. 

ınkifalı i,in yapılan 
ıayref 

'-etıe, lktıaadl •e içtima! bayatı
._ lrilhaıu bmlrin lmlrmda mü

olu •• birbirinin tekemmtl-
ed• w l1d mlln•••· bele

-'eaelUr saırtma prosramlannda 
~ bir J'•r alarak emin ve müuit 
~ ve lnlripf lmtd.nı bulacaktır. 
~ bmlr ıehrl ve hinterlandı· 
' oldutu cüzelllklerden, plljlar
~ banyolardan, yaylalardan mli
latırabat •• sıhat ,.erleri, emsalıiz 
~et tat'7U tarihi ve kadim me

lllerkezleri •• nerleri entemas
~ Ye Killtlirparkın turizm muva
tki mevlrilnl her sün biraz daha 

rmete yardım edecektir. Yeni
tdilen turiltll tubnl ve buna 

leek meaal TillJ'et umumi mecli
ltınııetll faal bir idare rülmu olan 
lllııbterem Fuat Tuksal'ın 5al11ma-
blrıeterek lzmlr'in dünyanm en 

ve allka celbeden bir turizm 
haline sirec:etinı inanmaktayız. 

l ton pllflll&lar ara11nda vill-
tUriıtilr yollu ve menziller in-

htinl Berpma kermesi, Bozdağ 
'daJd otelleri, İnclraltı pllj ve 

11 memnııni1etle aikredebilirim. 
tı.lettiyeai seçen seneler zarfında 
...._ .,.. t07inlnı J'et' yer parkları, 
.,_ yerleri, painclar sibi eilence 

t yerleri tteiıint biiyiik bir ebe-
•ttıaııttr. 

ile ba,anlan lm&r itleri 
.... lclndı de ıebre h&ldm yamaçlar 

'*i muarhklardan bakiye ıkalan 
\tr llha tuızhn ve tetcir edilerek 

Jet korulutu haline ıetirilmiı, 
°'tatından seçen aıfalt 701 tarihi 

e'1e bıtlanarak bu tepe üzerin
'-riet pzinoıu inıa edilmiıtir. lz
laer tllrlil atrl konforla mücehhez 

_,_... otel ini& etmek tetebbüsümüz 
etmektedir. 
rım, lzmlrin ıUnetli ve neıeli 

'1tlftda dnam eden faaliyet, türk 
her tarafmdı azim ve iman ile 

tar& lıı:afa n kollarının muazzam 
e nisbetle ancak mütevazi bir 
ifade edebilir. 

"1Ueı hayatı için pelr lı:ıaa olan bir 
'-rilllda J'Qrdmnusun her tanfm

setiriltn çetltll eserler tUrk 
C•hımak ve baıarmalı: aıim ve 

eıı ;üzel clelilleridir. Büyl1k 
~lıtirmekte bahtlı ve veliit olan 

..;ttimizin Aziz Milli Şefi etnfın
ı...11tı, topluluiu muvaffakiyetleri
:""llıca mesnedidir. 

&rtılı: 17 ~nelik lnkıllp hayatı

"eı.ııeketimizin lıı:ızandıtı eserlerin 
-\a~tmin etmeditlni ve çalıımılan
~I olmıdıiını anlıyorua. 

ftteıua1ıakiyetler yolunda ••. 
~lltrlemeler, yeni muvaffııkiyetler 

"eeı içinde bizi cazibelerine doi
lrtedir. Türk milleti her zaman

' her g(inden daha ıen5, taze ve 

Ticaret Vekilimizin nutku 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz'un nut

kundan sonra Ticaret Vekilimiz B. Nazmi 
Topçuoğlu kürsüye aelerelı: mühim nut
kunu verdi. (Ticaret Vekilimizin bu nut
ku ikinci aay{amızdadır.) 

Her iki nutuk halk tarafından 
hararetle alkıılandı . Ticaret Vekilimiz 
kordelayı keserek davetliler ve halk ile 
fuara a irdi. Fuara iıtirak eden İngiltere, 
Macaristan, İran, Yunanistan, Yugoslav
ya, İtalya, Almanya pavyonlariyle milli ve 
sınar miie11eselerimizin pavyonlarını ıez
di. 

Tertip, tanzim ve teşhir bakımmdan ı~ 
çen senelerden çok farklı olan fuarın bu
günkü vaziyeti umumi takdirle lı:arıılan
dı. Fuarı bugün ziyaret edenlerin adedi 
kırk bindir. Şehrin bütün otel pansiyon 
ve davetli kabul eden yerleri tamamen 
dolmuıtur. 

Belediye reisi Behçet Uz buaün ak
ıam şehrimizde bulunan Yuıoılavya'nın 
Ankara elı;iıi ıerdine bir ziyafet verdi. 
Ziyafet 11mimı bir hava içinde ıeı; vakte 
kadar devam etti. 

İzmir hayatında fuarın ailnü ..Unilne te
sirini gösteren canlılık ve hareket her ta
rafta görülmeğe baılandı. Şehir bir bay
ram manzarası arzetmoktedir. 

Hitler'in zabtettiği memleketlerin 
hemen hepsi kendi iaıeierini temin e
decek kadar ı:ahire ııt::ıkuna malik idi
ler. Bu stocları almanlar ı:abtettiler. 
Yine ayni memleketl~r mühim miktar
da zahire yetiıtirebiliyorlardı. Bu za
hirelerse bu~ün ellerinde değildir. 
Çünkü bunlar alman milletine verilen 
zahire tayınt~ı biraz arttırabilmek lçin 
oralardan alınarak Almanya'ya naklo

lunmuıtur. " 

lngiltere'nin aakeri vaziyeti 

C) Askeri ceza kanununun 155, 157, 
158, 159, 160 \'C 161 inci maddelerinde 
yazılı suçla:- ( Askeri cera kanununa 
tabi oldukları müddetçe ), 

D) Seferberlikte askeri ceza kanu • 
nunun 75, 78, ve 80 inci maddelerinde 
yazılı suçlar, 

Madde 30- A) Her tümende ve mu
adili makamlarda, erden binbaşıya. 

( binbaşı dahil ) kadar olan ve mua'.:lih 
bulunan şahısları muhakemeye mezun 
lüzumu kada'r aakert mahkeme teşek -
kül eder. 

B) Her korda ve muadıli makamlar
da. erden albaya kadar ( a lbay dahil ) 
olan şahıslan muhakemeye mezun lü
zumu kadar askeri mahkeme teşekkül 
eder. 

Çörçil bundan sonra sözünü lngil - C) Genel kurmay başkanlı~ı emrin-
tere'nin askeri vaziyetine geçirmi1 ve de ve sefer~rlikte ordularda ve ha$ 
demiştir ki : ~mutanlık emrinde erden Mara~ala 

" - Bugürı yalnız kendimizi kuvetJi kadar ıahısfa.rı muhakemeye mezun 
bulmakla kalmıyoruz. Fakat bu kuve- lüzumu kadar askeri mahkeme teşek -
timizin hiçbir zaman vaaıl olmadığı · küt eder. 

mız bir derecede olduğuna da vakıfız. D) Askeri Cf'za kanununun 55, 56. 57 
Asker olarak dörtte Uçü muntazam as- 58 ve 59 uncu maddeleriyle 148 inci 

Ticaret \.'ekilimizin temaıları keri teıekküller içinde ~ah13n iki mil- maddesinin {B) fıkrasında yarılı suç. 
Ticaret Vekilimiz B. Nazmi Topçuoğlu yontuk bir ordumuz vardır. Donanma- tarı itliyenler;n muhakemeleri en bü

bugUn öğleden •onra İzmlrdekl tUıalA.t ve mız harbi.n .baJlangıcına nazaran d~ - yük adlt amir tarafın~an evelce tesbit 
ihracat tAclrlerfyle konuımalarda bulun- ha kuvetlıdır. Mıknatıslı maynı mag - ve tayı'n olunan ko• v•ya muadı'lı' ve-du. Şehrimizdeki tUtUn kumpanyaları ve • ~ 
mUmeısllleri vaziyet etrafında malo.mat IUp ettik. Artık böyle bir tehlike orta- yahut miltıtakil tilmcnlerde tecekkül e-
verdiler. KonuımRlardan anlqıldığına gö- da mevcut değildir. Vakıa dütmanın decek askeri mahkeme1erde gBrülür 
re gerek Bulgarlata.n ve "'erek Yunanla- elindeki hava kuvetleri. bizimkilere na- · • 
tand&kl bu • enekl tUtUn rekolteal azdır. 
Bu itibarla TUrklye tUtUnlert lyt fiyatla aa- zaran adetce henüz çok faik iıe de bu- Kanuni )•ollar 
tılabllecektlr. Amertka'ya da bUyUk mlk- gilnkü tayyare imalAtımıı. alman ima - Madde 
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yasta ttitUn ihraç edilecektir. !atının çok fevkindedir. Amerikan is-
lzmir tütün lnımpanyalannın tihaalltı da buna i11ve olarak henU7 1 - Kanun! yollar ıtiraz ve temyiz 

" 1 b' · ti• den ibarettir. guze ır ıe• elimize geçmeye baıiamıttır. Mamafih 
Şehrlmlsde bulunan tütün kwnpanya bildiğiniz bUtiln bu hava muharebelt-· 2 - İtiru yolu yalnız kararlara kar. 

müdUr ve mUmeaınıert tzmır belediyeııl • • ~ e1i i d '-- bo bar tıdır. 
Din faaliyetini takdlren her aene yapacak- rıne ragmen m z eııu m dıman T _, l ._ rf --'-k 1 

bl k k ı i hf k 3 - em,. • .s yo u u~,. llllWl eme e -
ıarı ihracattan kllo bqına r uru§ ver- ve avcı uv~t er çbfr va it vasıl ol. • hük- l . k d 
meğl aralarında tekllrrÜr ettirdiklerini d kl b' d d k l'd ' 1 rın um erıne arşı ır. 
Ticaret Vektllmtu btıdtnntıler, Vekiıtıriü ma ı arı ır erece e uvet ı ır tr. 4 T • ı .. uı. ~•-· d - emyıa yo u u.vayı T&&lp e en 
~~tı~el harekeU memnuDlyetle kartı· /ngi/tere'nin ialfıa gittİ~e adlt amirle hükümlerin infazı lürumu-

tthalltçılarla yapılan g!Srllımelerde al- ıü,lqiyor na itaret etmek sel!hiyetini haiz olan 
man logall altında bulunan memleketler· adli Amirlere ve maznun ve davac1ya 
dekl tüccarlarımızın alacaklarının tahılll B ç·· 'l b d ö il ha 
mevzuu bahlıtı olmuı ve Ticaret Veklllmla . orçı un an ıonra ı z VI açıktır. 
hUkümeUn noktal nazarım izah etmııtır. muharebelerine nakletmit ve bu muha.. 5 - Askert t~z mahkemeıinin kL 

Ticaret Veklllmtz B. Nazmi Topçuoğlu rebelerin ne kadar mUddet devam ~de-
bu &kıam tarnır vapuriyle İstanbul'& hare- rarları katfidir. 
ket edecektir. ceği veya atiyen ne mikyaat.a artacağı 

V LiJ• • • • tJ • hakkında bir mütaleı dermiyan etmek Te-.,iz talebinin mütltleti Ticaret e1e unızın zıyare erı •• ., 
bmlr 20 LL _ &ehrimlzde bulunan için vaktin henUz ıelmcmiı olduğunu ve ıartlan 

Ticaret Veklll Nazmi Topçuotlu dün ötle- ve fakat düımanın herhalde daha bil w Madde 
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den evel valiyi, komutam, belediye ve Par- yük gayretler aarfedeceğine inanılması hükmun·· 
ti balkanlarını ziyaret etmıı, ötleden ıon- . . • .. • • 1 - Divayı temyiz talebi, 
ra da bazı ziyaretleri kabul eylemlıtır. ıcabettığinı aoylemıştır. tefhiminden 'Çe hüküm gıyaben tefhim 

:!1~~~re~~ ~~z!:ı?u'ı:.:;!~ ı~ B~~dant IO~ra Çör~il : ~ - Haftalar edilmiıae tebliğinden itibaren bir haf-
zl at t vermiıtlr. geçtı çe ngıltere'nın iıtılbı projesi ta zarfında olur. 

Y e daha büyük müıküllt ile karııla•mak -

Fransız Endüstrisi 

tekrar faaliyete 
. geçebilecek mi ? 

Clermont • Ferrand, 20 ı.ı. - Hıv11 
ajanu bildiriyor: Fiııro pıetesl~e ver
diii bir mülllrıtta B. Belin. P~anaa.nı_n ~ 
düıtriyel faaliyetine baıh,abılmesı ihti • 
mallerinıden babıetmiıtir. . 
Nazır aöılerint jöyle devam etmııtlr: 
Fransa'da herkes için iı ~rdır .. Her~a 

intihap etmiı oldufu meslefın verımlerını 
g(ivenmekte hakkı vardır. . 

Mükemmel teçhizatları ıayesi!lde b?tiln 
fabrikalarımız yeni iktisadi vaııyete ınti
bak etmek kablliyetindedirler. 

Genç itçilerin menfaatlerinin endüıtrl
den lı:att ıurette vaz geçere.lı: ziraate dön
mekte olup olmadıiı hakkındaki ıuale na-
zır ıu cevabı vermiıtlr: . 
Toprağın aıaml nndrmınmr vermeaı. i

çin ziraatçilerin bir gönlillii ordusuna ih
tiyaçları yoktur. Köylerimize llıım ol~ 
ıey, ıi1'hlanmanın ıiddetlenmeai dolayıııy 
le fabrikalara ödünç olarak vermiş olduk
ları elemanların iade edilmesidir. Fakat 
bir iıçiden bir ziraatçl yapmak istemek 
bir nevi cinnet olur. 

Alman pllot ııylltı günde 
100 den aıalı delil 

Londra, 20 ı.ı. - Times suetesinin ha
vacılık muharriri yazıyor: 

Geçen hafta alman hın lmvetleri içi'? 
tam bir hezimet olmuttur. Bir hava kuvetı 
hiç bir zaman bu derece ten1dle uirama
mıştır. 

Muharrir illve ediyor: 
Alman uyiıtınm büyWr bir yüzde niı

betini bombardımanlarla iki motörlü avcı
lar te,lı:il ettiiine söre, pilot sayiıtı 11la 
800, 900 dan yani ıtlnde yüsden ııatı de
iildir. tnıiliz pilot 11yiatı ye.ldlnu iae an
cak 69 dur. 

:s Temyiz etmek aelahiyetine malik <>-
tadır,, d.emittir. Almanya'daki aıked lan üst adlt Amirler ic!n temyiz müd
hedeflerın bGmbardımanı me1ele11i.n • d t" t fh' t "h' d - 't'bar b" b 
d bah d Ç

.. .1 b bo e ı e ım arı ın en ı ı en ır u-
en ıe en orçı u mbardıma • k d 

i 'k ku . i - çu ay ır. 
nın g ttı çe vetin arttıruak bir se-- 2 T • 1• "h • 1 ·· t id tı 

h • bi ha·..tt k - emyız e1yı a11y e mua en a • 
ne aonra ıç r 7.... uvetinin tuav- temyiz iatidıaı için muayyen olan mUd 
vur edemiyeceii derecede fiddetlene- detin bitmesinden yahut hüküm H • 

ceğini ıöylemit ve bunlar, " zafer te- babı mucibeafyle 'tebliğ edilmemiıse 
min .etmek için elimiade en seri değil- tebliğinden bir hafta i~inde maznun 
~ bıle en. emin vaııtalardır,, ıözlerini veya müdafii tarafından 222 inci mad-
ıtave etmıttir. de veçhile verilir. 

Y alııntla ıarlıta mühim laarelıcit 3 - Hüküm. temyiz eden tarafa es -
olacak babı mucibesiyle tebliğ edilmemişse 

Bundan 10nra B. Çörçll nutkuııa 
devam ederek anavatanın gittikçe mü 
tezayit bir ıurette temin edilen em
niyeti, lngiltere'nin kuvetlerini, dai
mf surette artan bir nispet dahilinde, 
Akdeniz'e ve İtalya'ya tevcih ettiği· 
ni ve falalt Franaa'nın ort.adan ıilini
ıi prkta ve ezcümle Somali'de ingi
liz mevkiini esaslı ıurette rahnedar 
eylediğini Ulve etmit ve rene prkta 
daha çok mühim aıkert hareketlere 
pek yakında phit olunacaftnı illve 
eylemittir. 

B. Çörçil bundan sonra İngiltere
nin Amerika Birletik hükümetlerine 
hiç bir talebe mAruz kalmadan ve 
kendiliğinden Atlas Okyanosunun ö
tetarafın daki müıtemlekelerde bazı 
üsleri kiraya vermek teklifinde bu
lunduğunu aöylemittir. B. Çörçil İn
giltere ile Amerika Birletik devlet
leri ar&1ında menfaatleri ve gayeleri 
teırik etmek prensipinin daha harp
ten evet bile yer tutmut oldutunu 
söyledikten 10nra nutkuna ıu .uret
le devam etmiıtir: 

temyiz: olunduğuna mahkemenin ıttı
Jaından bir hafta içinde tebliğ edilir. 

da gösterilebilecek kolaylıkları bizim 
le ve Kanada ile müzakere etmellten 
memnun olacafını açıkça söylemitti. 
Şüphe yok ki buraların hlkimiyetini 
Amerika'ya nakil meselesi bahiı mev
zuundan tamamen hariçtir. Fakat İn
giltere hükUmetf Amerika'ya 99 se
ne müddetle bazı müdafaa kolaylık
ları vermiye tamımiyle taraftardır. 
Eminiz ki bu ıuretle hareket hem bi
zim hem de Kanada ile Terre Neuve· 
ün menfaatlerine de tamamiyle teva
fuk edecektir. 

lngiliz. - Ameriltan İfbirliği 
Bu Mıretle hareketin mlna•ı Bri· 

tanya İmparatorluğu ile Birletik 
Devletleri bası itlere her iki tarafın 
nefine olarak milftereken karıpnıya 
aevketmek demek olacaktır. 

Muharrir, alman imalltmm, tempoeu ne '!\ 'ktl .. t Ü ı.. miiJ I 
olursa olsun, zayiatiyle muvazi bir ıelı:ilde il merı ya 60• er ecc1e a aa 

Ben f&hsen bCSyle bir vaziyetten 
istikbal için hiç bir korku hiıaetmi -
~rum. Zaten bu tetebbils ilerlemek
tedir. Onu iste.ek bile ne biz, ne de 
batkaları durduramıyacalrtır. 

cldemiyecegini ~bildirmektedir. , kolaylılılan 

Prensip liaranna vanldı mı ? 
Belgrad, 20 a.a. - D.N.B. ajansı bildiri

yor: Craiova'da Romen - Bulgar müzake
ratı matbuat tarafındın nikbinlikle muta
lea edilmektedir. 

Belgrad'da bulunan ecnebi ıazete mu
habirlerinin b ildirdiklerine na:r.aran, Ro
manya tarafından aksi iddia edilmiyen ve 
umumiyetle hakim olan ke.naata göre, 
Dobruca'nın Bulgarisıan'a iadesi prensip 
itibariyle kararlaşmıı bulunmaktadır. 

Romanya tahliye tedbirleri alıyor 
Bilkreı. 20 a.a. - D.N.B. ajansı bildiri

yor: Romen mııkamları Bulgaristan'a 
terki muhtemel olan Dobruca'nm tahliye
gi için tedbirler almaktadırlar. 

Memurlarm büytik bir kısmı ıimal Dob 
rucasından çekilmiı bulunmaktadır. Bu 
bölgede nizamı jandarma ve hudut muha
fızlan temin edeceklerdir. 

Romanya 

Transilvanya'nın 
üçte ikisini 

vermeğe yanaımadı 

Tam va.k.amn zuhur ettlfl anda oracba 
geçmekte olan Sefer oğlu Hakkı, Mehmet 
kızı Hürmüz, otomobUde bulunan tamirci 
İbrahim ve ıoför Mehmet de muhtelif 
yerlerinden hatif surette yaralanıyorlar. 
Bunlar da tedavi edilmek üzere Memleket 
hastanesine kaldınlmıılardır. 

HAdlseyt müteakip mUddeiumuml mu .. 
vtnlertnden Fehmi ile Ferit, polla kııan& 
adli reisi Şevki, belediye makine mUhen • 
d!al VAhlt ve seyriıefer memurları v,aka 
yerine gelerek. mahalltnde tahkikat yap. 
mıılardır. 

Mllddelumumllertmiz dün alqam halt-.o 
neye giderek yaralılan11 ifadelerini al11U99 
tardır. 

Demokrat partisi 8. 

Wilkie'nin nutkuna 
cevabını verdi 

Va,ington, 20 a a. - Reuter: ClimhorW 
yet partisinin relıicümhur namzedi B. 
Wendell Wilkie'nin nutkuna demokrat 
partisinin cevabını dahiliye naıın B. ı .. 

( Bışı 1. ırıcı sayladl'.) kes vermiıtir. 
timada tetkik ettikten ıonra iki heyetin B. İckes, B. Wilkle'ye telmih eder* 
reisleri tekrar temasa. ıec;mi:ilerdir. Miiza- "bonanm avukatı" terkibini lı:ullammttır. 
kereler saat 23 de henüz devam etmekte B. Wılkie'nin umumi toplantılarda B. R11S
idi. velt'le birlikte ıeçim mücadelesi yapmak 
Görütmeler gece yanarna kadar j hususundaki teklifiy~~ B. Ru~elt'e mesr-o 

dan okuyu~unu bir ovilnme hılesi iıılard 
devam etti tavsif eden B. tclı:eı, B. Rurvelt'in B. WU• 

Buc\ap!3te, 20 a.a. - Macar ajansm- kie ile bir tume yapmak için İncilter• 
dan: Tumuıeverin'den bildiriliyor: muharebesini yakından takip etmelı:tea,,.. 
Aqamlı:i goriıımeler aece yanıma kadar gec:emiyeceiini bildirmiıtir. 

devam etmiştir. Müzakerelerden sonra B. İckes, "B. Ruzvelt bir canbu .ı .. 
neşredilen tebliide, iki heyetin 19 ağuı - ı gildlr.,. diyor. 
tosta yaptıkları gcirüımelerden eonra he- B. İckes, mecburi ulc8rlik hizmeti .. 
yet reislerinin hükümetlerine ıahıan ra- İngiltere'ye yardım bahiJJerinde B. Raa
por vermek hususunda mutabık kaldıkları velt'l e mut:ı.bık olduiunu bildltmiı olma. 
ve heyetlerin Turnuseverin'de kalacakları sından dolayı B. Wilkie'ye tetelıı:lrtlr ftiı 
bildirilmektedir. Müteakip toplantı tarihi mektedir. • 
ıonra tesbit edilecektir. 

Macar heyeti reiıi Horty ıece Buda
peıte'ye, Macaristan'ın Biilı:reı tefiri ile 
maiyeti ve romen heyetinin reiıi de Bilk· 
rel'e hareket etmiılerdi r. 

Dün, Turnuseverln'de vuku bulmuı o
lan konuımalar hakkında Budapeıtede neı
redJle11 tebliğe mUıabfh bir teblla de bu • 
&tin BUkrq'te neıredllmlıUr. 

Tumu - Severtn'de bulunazı macar de • 
legasyonunun relıt Budapeateye gelmlftir. 
Konferans devam edecek mi? 

Budape§te, 20 LL - Macar ajanaı bil
diriyor: 

Tunıuaevertn'deld bitaraf mUtahitler 
dün öğleden ıonra &ktedllecek celeenln ak· 
fama tAllklnden ve ak§amkt uzun içtima
dan, her nekadar macar ve nımen noktat
nazarlarını blrlblrfne yaklaıtırmata mu
vaffak olunamamıeıa da Turnwıeverin 
konteran.ııının müııait bir hava içinde me
ıalılne devam edecefl ümidinin elArı bu
lunduğu neticesini çıkarmaktadırlar. Bu 
mahfiller her iki taratın da tedaklrlık 
yapmaaı llzım gelditğ fikrindedirler. 

Rumen teldillerinin eacuları 

Amerika donanm-. 
manevraya bqlach 

lngilterenin bir haftalık denm 
zayiatı 

Londra, 20 a.a. - Bug(in ıellhiy~ 

bir kaynaktan öğreni ldifine ıöre 11/11 
ağustos ıecesi biten hafta içinde c~emd\~ 
32.257 ton hacminde dokuz ingiliz ıeml.t 
batınlmrıtır. Bundllll evelki hafta 6Qı • 
ton hacminde 13 gemi batınlmıstı. 

Bii.lcret. 28 a.a. - Royter: Alınan maJd- K u· r u .. K D 1 ( 
mata ıöre, 18 ta:tfalılı: bir vesika tetlı:il \ i 
eden Romen mukabil tekliflerinde Tran
ıilvanya'nın üçte ikiıini iıtiyen Macar 
teklifleri reddedilmektedir. Romanya, hu
duttaki dört bölıeden bir kıımmın terki· 
ni ve niifuı mübadelesi yapılmuım teklif 
ediyor. Romanya bu ıuretle Macarların 
istedikleri toprakların beıte birinin terki
ni ve Macar tekliflerine ıöre, mübadele 
edilmesi icabeden 3.700.000 nüfua ,.erine 
500.000 kitinin devrini kabul etmektedir . 

Romen gazetelerinin neıriyah 
Macariatan'tla büyük bir inlial 

uyandırdı 
Budapeıte, 20 ı.ı. - Yan reıml bir ıu

rette teblii edi lmiıtir . 
Macar hilkümet merkezinin siyasi mah

fillerinde romen ıazete ve radyolarmm 
Tumuseverin mUzalı:erelerinin cereyanı 11-
rumdı dahi macar görüıüne lrarıı hücum
ları devam etmiı ve bu ıuretle toprak me
selelerinin hallinde en büyük itillfgirizliti 
göstermiı olmalarından dolayı büyük bir 
infial hüküm sürmektedir. 
Aynı mahfiller, Romanya'nm bu hllcum

lır1a naııl bir fikir besledifini ve n11d bir 
hava )'aTatmllr iıtedifini meraklı aormak
tadırlar. Buna mukabil macar pzete ve 
r~olan bUyük bir ihtiyat ıöstermtıler
dır. Romen hattı hareketi, müzakereler 
hakkmda mutlak bir iyi niyetıizlik olarak 
telilı:ki ediliyor. Bu hattı hareket Roman
ya'nm Münib, Sah:bur• ve Rom~ ruhunu 
ne zaman anlıyacafı ıualini doğurmakta 
zira bucünlı:ü hattı hareketi mihver dev~ 
Jetlerinin maksatlarını hiç bir ıurette uy
ma.maktadır. 

Romanya'da yahudiler 

ve ekalliyetler askeri 

hizmetten muaf tutuldu 
Biikreı, 20 a.a. - Yahudiler aleyhinde 

ton sflnlerde neıredilen karırnameler ne
ticeainde Romen ordusunda teferber edil
miı tahminen 100.000 yahudi terhiı edil
miıtlr. Yalnız bütün Yahudi doktor ve ec
zacılar hizmette bırakdmıılardır. Macar 
vı Bulpr ekalliyetler de terhiı edllmit
lerdir. Alman ekalliyetler de ukerl hiz.. 
metten muaf tutulmuıtur. 

Şanghay' da bir gazeteciye 
ıuykaıt vapddı 

Londra, 20 a.a. - Belçika hllkümetiniJI 
aair lzllannın da 1nsiltereye gelerek bil' 
Belçika hülı:ümeti tesiı etmeleri muhtemel 
bulunmaktadır. 

Cenevre, 20 a.a. - (D.N.B.) 
resmi gazetesi büyük franslts mason loca-r 
lannm kapatılm11mı derpiı eden lraraııoı 

nameyi neşretmiıtir. 
Nevyork, 20 a.a. - Bir Mekıilralı pm

botu tarafından t~kif edilmit olan Ame
rikan Hennın Truck vapuru ıerbest bt-
rakılmıştır. 

Londra, 20 ı.ı. - lıkandinavya ve Bat.. 
tık memleketlerinden ayrılan 900 Amen. 
kalı ve Norveç prentesi Martha ile üç çd
cufu American Leıion vapııriyle Ame~ 
ka 'ya •i tmelı:tedir. 
Vaıinıton, 20 a.a. - BuıUn Amerika 

lyan meclisi, harp mıntaltasındaki çoculrıo 

larm Amerikan ıemilerine nakline ait ka
nun projesini ittifakla kabul etmi1tir. 

Presburg, 20 a.L - D . N. B. ajanıı bil· 
diriyor: Danimarka hariciye nann ı>anı..o 
marka hükümetinin Slovıky&'J"I bulruaa 
tanım11 oldutunu beyan etmiıtlr. 

Clermont - Ferrand, 20 a.a. - Pet!J 
Pariıien gazete Elbeuf'de 251 binan~ 

tahrip edilmiı olduı>ıınu ve tarihi bir biaf. 
olan Saint Etienne kilisesinin sağlam kaJir 
dıtmı yazmaktadır. 

Vaşington, 20 ıı. a. - lndiana eyaleti 
çiftlik ubipleciııden B. Claude WıckRrd 
reiı Ruzvelt tarafmdan ziraat nazırhfmı 
tayin edilmiştir. Sabıi: ziraat nazm B. 
Wallace. birleıilı: Amerika reiı muavinli
iine namzetlifini koymalı: üzere iıtifa et· 
miıtir. 
Vaıington, 20 a.a. - B. Sumner Welletı 

matbuat konferansında, Nevyorlı:'da bulu
nan konsoloslardan B. Ried'in faaliyeti 
hakkında hariciye ne7.areti tarafından yı 
pılmış olan tahkikat neticesi Amerika'dıın 
çekilerek ba$ka yere n'ikledilece l7ini , al -
man hükümetinden alınan iıar iızerine b• 
yan etmiıtir. 

Kopenhag, 20 a.a. - D. N. B. ajana 
bildiriyor: 

Millt müdafaa nezareti, te!)rinlaaniden 
itibaren kura efradının talimine tekrar 
başlanacağını bildirmektedir. Aynı zıımlln· 
da talimlerini bitirenlerin ekaensi terhiı 
edilecektir. 

Stokholm, 20 a.ı. - D. N. B. bildiriyor: 
Dün Soliden ptoıunda lı:ıralın riyaseti 

e.~tını naırrlar heyeti toplanmıştır . Baıve -
kil B. Hansson'dın maada bütün nazırlar 

bir halde her mınii yıkacak bir 
ile kudretli Şefinin etrafında 

il.ti •e heyecan kalesi halinde toplu
;:'lllaı llSıterdiil yolda, en urp he

'1ata.aıa. ea çetin ıawılan ba-
daiJna huır " kadiriz. 

-......_ ~ılanm. ıulh, ıüktn ve em
~•keti olan Tiirlriyemisin bu 
~ :""lllactı, ba MB• de • bbilk iktı-

Japonlar Çung.King'i gece 
gündüz bombanlıman ediyorlar 

Chuns - Kine. 20 La. - Japonlar ıimdi 
Clıunc - Kinc'i sece ıUndüs bombardıman 
etmektedirler. liri l't'UP halinde uçmakta 
olan 130 dan fazlı dilıman bombardıman 
tayyareei Öfleden IODrl tehrin üzerine se-
lerek 'bir GOk yanpı bom'bul atauıttsr. 

"- Kendi memleketi uhillerinin 
havadan ve denizden müdafaası hu
ıuıunda Birlqik Amerika dwletle -
rinde de buı enditeler hiaedilmek
te oldutunu haber almıtttk. 

Reisictlmhur B. Ru.svelt geçenler
de Terrı Neıın ft Antillı ldalana-

• 

Misaiıipi nehri gibi cereyanını ta
kip etmektedir. Bu cereyan durma
dan, dinlenmeden mukavemetsiz: bir 
tekilde ilerlesin ve bizleri daha iyi 
günlere isal etsin, benim temennim 
budur.• 

çarçilln' bu nutku bütün mebuslar 
tarafından fiddetll alklflarla lçarf1 -
llmmttır. 

Tokyo, 20 a.a. - Şınghay'dan Domel a
janıma selen bir telsrafı nuarın. fra'IWz 
imtiyaz mmtalı:umda iki tethitÇi tanmmıı 
mahalli pı:etecilerden Chens - Cbif -
Oıans'ı tabanca ile atır ıurette yaralamrt
larchr. Mftteca'Yizler otomobil ile lraçmata 
...ufak olmqlarchr. 

hazır bulunmuştur. Kırat hiıkümet lzalan
nı öfle yemetine ahkoymuıtur. 

Stoldıolm, 20 ı.a. - Bothenbur• ıehrin
de Üç polonyab, bir ecnebi devlet hesabı
n& casuıluk yapmalı: suçu ile tevkif edlJ.. 
miıtir. Bu !iç kişinin ta!ıkl~at ve ticareıt 
semileri 'halı:kmda malumat ıoplımakta oı. 
daP be)'Ul edilmektedir. 
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A. LEVAZIM AMIRLICI 

Kuru fasulya alınacak 
Ankara Levazım Amir/iti Satın Alma 

Komı.syonundan: , 
1 - 45 ton kuru fasulye pazarlıkla el: -

rıltme.sı 22. 8. 940 saat ıs u An.tara leva
Zlm 4.mirlıti satın alma komisyonunda. ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 8550 lira .tatl te
mınatı 1282 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
ve nıimune.sı komisyonda görülür. 

(481J) 14807 
Çuval alınacak 

Ankara Levaum Amirliti .S~tın Alma 
Ko. : 

1 - 1000 liralık boı çuval puarlıkla ek
ıiltmesi 21. 8. !140 ıaat 15,30 da Ankara 
Lv. !mirliği satm alma komiıyonunda ya· 
pılacaktır. 

2 - Kad teminatı 150 liradır. 
(4825) 14323 

Zeyt!n yağr alınacak 
An.bra Levazım Amirliği 6atın Alma 

Ko. : 
ı - 4900 liralık Pirina zeytinyajiı pa

zarlıkla almaeaktır. Ekı\(tmui 2:2. 8. 940 
saat 14 de Atıkara Lv. O.mirliği satm alma 
komisyonunda yapılıı.caktır. 

2 - Muhammen bedeli 4900 lira ~ati 
teminatı 735 liradır. Şartname ve nUmune
al komiııyonda görlllUr. 

( 4859) ı '4!40 

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

KITAAT iLANLARI 

Kuru ot almaçak 
Alrr TUm. Sa. AI. Ko. dan : 
1 - 940 - sın ıenclerl lhtlyacı için Ka -

nkôıe'nin bir mllyon üç ,.Uz seksen bin, 
Kağmnan'm bir milyon iki :ril• bin, Sür
bahanm altı y{b bin Itdır'ın ytlz nklen 
bin ve doiu Beyaııdın altı yllz bin kilo ku
nı otlan kapalı zarfla milnakaaaya çıkarıl
mıttır. 

2 - Karaköııe otunun tahmin bedeli kırk 
beş bin ıeklz yiiz eli! lira n ilk teminatı 
Uç bip dört ytlz otuz dokuz liradır. Kdtz· 
man'm tahmin bedeli otuı dokus bin lira 
ilk teminatı iki bln dokuz ,.Uı yirmi bcı 
liradır. Surbahının tahmin bedeli ylrml iki 
bin beı yüz lira ilk teminatı bin altı yilı 
ıeksen yedi liradır. Iğdır'ın tahmin bedeli 
altı bin yedi ,.Uz elll lira n ilk teminatı 
be& yüz altı Ura yirmi kuruıtur. Beyu:ıdm 
tahmin bedeli yirmi bin lira ve ilk temi -
natı bin beı y{iz yetmie be1 !jradır. 

3 - Evsaf ve 1a.rtname esaslan kolordu
nun tekmil gıı.mizonlarmda mevcut ·re her 
cam.an g8rillebilir. 

4 - İhalesi 23/8/940 cuma (Ünü saat 10 
• da Karaköse'nin 10,30 da Silrbehanın 11 de 

Beya.zıdın Hl buçukta Ifdmn yapılacaktır. 
lsteklilerin bu saatlerden birer ıaat evel 
teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

(4302) 14293 

Et almacak 
Edirne Tilm. Sa: Al. Ko. dan 
1 - -dirne'deki blrlilılerin .seneliJ: «JO 

fon n ihtiyaçları bpalı url usuliylı el -
siltmeye konulmuştur. !halesi 22/8/9#) gll
ııii saat 18 de TSPrlacd:tır. 

2 - Etin muhammen fiyatı (140.000) lira 
olu ilk tıemlaatı (8250) liradır-

9 - Evsıl ve İeraitini görmek istiyen
ler her gUn iş nıtlerind• Edirne 11nıyi 
hşlasrndı.ti u.trn alma iomiıryonunda 6Ö -

rebilirlır. 
4 - lstelc111nin belli ıUn ve saatten en 

er bit saat evel resmi vesilralariyle t11ml -
nıt ve telılil mektuplarının sözü ıeçen ko
misyona vermiş olmaları. (4391) 14186 

Odun alınacak 
Edirne Tüm. Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Edlrne'deki birliklerin senelik lhtl

::racı için kapalı zarf usuliyle 63-40 ton odu
nun eksiltmesi 23/8/940 ıünU saat 11 de ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen fiyatı 11412 lira olup ltk 
teminatı 856 liradır. 

3 - Evsaf Vt ıeraitini cörmek istiyen -
ter her ciln İl saatlerinde Edirne ı&nayl 
kıılasındakl satın alma komisyonunda ıö· 
rebilirler. 

4 - İsteklilerin belli ıUn Ye 11atten en 
az: bir saat ll"t'el resmt vesika ve teminat ve 
teklif mektuplarım sözU ıeçen komiıyona 
vermiı olmaları. (4392) 14387 

. SığIT eti' alınacak 
Sillollu 61 Tüm. Sı. Al. Ko. dan : 
1 - 525 ton 11ğır eti alınacaktır. 
2 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi Sül

otlunda 28/8/ 940 tarihinde saat 111 da aa -
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 12994 liradır. 
4 - Şartnamesi Sülotlu satın alma ko -

misyonunda her gün görilleblllr. 
5 - İsteklilerin 2490 11111h kanun4a ya. 

rıh vesikalariyle komisyonumuza müraca-
atları. (4395) 14390 

Sade yağı alınacak 
Sülollu 61 Tüm. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 72 ton sadeyağı satın alınacaktır. 
2 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi Sü

toğlunda 2818/ 940 tarihinde aaat ıs de sa -
un alma komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 7020 lira.dır,' 
4 - Şartnametıl Silloğlu utın alma ko -

misyonunda her g{ln görillebllir. 
5 - hteklilerln 2490 sayılı kanunda ya· 

zılı vesikalariyle komisyonumuza mUra • 
caatları. ( 4399) 14394 

Odun alınacak 
KırJ:.lartli: Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - TUm birliklerinin 1940 malt yılı lc;ln 
1950 ton odunu kapalı ztırlla eluılltmeye 
konulmu,tur. Beher k!lownun muhammen 
bedeli bir kuru, yetmlf be• santimdir. İlk 
teminatı 2:559 lira 35 kuruştur. İhalesi 
22. 8. 940 perşembe gtınll ıınat 1 T de Kırk
lareli tUm aatın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

2 - bteklllerln 2490 sayılı kanunun 2, 
a. Uncu maddelerindeki vel!lkıı.larlyle ilk 
tPmlnatlarlyle teklif mektuplarını muay • 
yen glln ve ıııı.atten bir ııaat evellne kadar 
mezkOr koml11yona '"ermelcrt ıarttır. Şut
nıı.me evsafını Ankara - İl!t.anbul Lv. !mir· 
llklcrinde ve Kırklareli tUm satın alma ko· 
misyonunda her gün mesai zamanlannda 
göreblllrler. Postahancdekl ıreclkmeler ka· 
bul edilmez. ( 4400) 148911 

Yol intaatı 
Balıkesir Mıntaka Sa. AI. Ko. dan: 

1 - Balıkestrde iki nuntakada yol haf
riyatı ve kaldınm yaptınlacaktır. 

2 - İhalesi kapalı zarf uııullyle 29.8.940 
perşembe g{lnU l!aat ı 7 de Balıkesir kor. 
ukcrl mıntaka aatın ıı.lma komisyonunda. 
yapılıı.cııktır. 

3 - Blrlncl yolun keılt bedeli 3111 lira 
45 kunıştur. Muvakkat teminatı 233 lira 
36 kuruştur. 

4 - İkinci yolun keıılf bedell 13:566 ulra 
H kunıı olup muvakkat teminatı 1017 lira 
f7 kunıııtur. 

5 - İebu yollar ayrı, ayrı ve her ikisi 
de birden tallpllıılne ihale edlleblllr. 

6 - Şartname, keııt ve pHl.nlannı gör -
mek lstıyenler ııı saatlerinde her gUn Ba
lıkesir Mkert mıntaka sn.tın alma komis
yonunda g6reblllrler. 

7 - Tıı.llplerln kanuni VC31kl\lıuiyle bir
likte lhl\le saatinden bir saat evel teklif 
mektuplarlyle teminat akçelcrlnl makbuz 
mukabili komisyona vermeleri ıarttır. 

8 - Postada vaki gecikmeler kabul edil-
mez. C 4540 ı 14521 

Un alınacak 
Isparta Tüm. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Antalya'daki kıtaatın ihtiyacı olan 

619000 kilo unun kapalı zarf uıuliyle ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Isparta Tüm. ıatın alma 
koıniıyonunda ve lıtanbul - Ankara Lv. I· 
mirlikleri satın almll komisyonundadır. İs· 
tek111er ıartnıımeyi komisyonda okuyabi -
lirler. 

3 - hbu 619.000 kilo unun muhammen 
tutarı 74280 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi be5 
miktar far:lası da dahil olduğu halde ilk te· 
minatı 5571 liradır. 

5 - Ekııiltme 4191940 çarıamba günü sa
at 11 de Isparta'da tüm aatın alma komiı -
yonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 419/ 940 çarııamba giinU 
saat 10 a kadar teklif mektuplarını Isparta 
tUm satın alma komisyonu baıkanhğına ve. 
recek ve yahut göndereceklerdir. Bu saat
ten ıonra verilen ve yahut gönderilen mek
tup\ar alınmıyacaktır. Saat ayarı tüm dai
re 11atiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 ııayılı kanunun hliktlmlerine ve 
bllhu111 32 inci maddeıılne uygun olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak et-
tlrllmiyecektir. (4546) 14527 

Un alınacak 
Isparta Tüm. Sa. Al. Ko. Rs. den 

1 - Tefenni'deki kıtaatm ihtiyacı olan 
110.000 kilo un kapalı zarf usuliyle ekıilt
meye konulmu$tur. 

2 - Şartnameııi Isparta tilm Sa. Al. Ko • 
misyonunda Ye latanbul - Ankara Lv. l -
mirlikleri aatın alma komisyonundadır. İe· 
tekliler ıartname,.ı komisyonda 'okuyabi
lirler. 

3 - hbu 110.000 kilo unun muhammen 
tutan 15400 liradır. 

4 - Şartnamedeki yüzde yirmi beı mik -
tar fazlası da dahil olduğu halde ilk temi -
na tı 1155 liradır. 

S - Eksiltme Z7/9/ 940 tarihine tesadüf 
eden pu:artesi giinU nat 15 de Isparta tllm 
satın alma lcomiıyonunda yapılacaktır. 

6 - htekliler 2719/940 pazartesi günü 
nat 14 ds kadar teklif mektupl nru Iapar
ta tüm !atın alma komisyonu başkanlıiı • 
n.a verecek ve yahut ıöndereceklerdlr. Bu 
saatten ıonra verilen ve yahut gönderllen 
n:ektuplar almmıyacaktır. Saat ayarı tll -
men daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve 
bilhassa 32 inci maddesine u1&"Un olmzyan 
mektupların sahiplei eksiltmeye iştirak et· 
tlrllmlyectktlr. (4-549) 1452& 

Un alınacak 
Isparta Tilm. Sa. Al. Ko. Rs. den 

İıparta'daki lntıuıtın ihtiyacı olan 
370.000 kilo un kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmustur. 
Şartnamesi Isparta tllm satın alma ko -

ml.syonundı ve İstanbul - Ankara Lv. l -
mirlikleri satın alma komiayonlarındadır. 

İstekliler ıartnameyi komiıyonlarda oku
yabilirler. 

İşbu 370.000 kilo unun mtıhammen tuta
rı 48ıoo liradır. 

Şartnamesindeki yllıde yirmi beı miktar 
fazlası da dahil oldufu halde ilk teminatı 
3&07 lira 50 kuruıtur. 

Eblltme 6/ 9/ !140 tarihine tesadüf eden 
cuma rilnü saat 15 de hpsrta'da 'Um, ıatın 
alma lrotniıyonunda yapılacaktır. 

İstekliler &/9/940 cuma cilnjl ıaat 14 de 
kadar teklif mektuplarını Isparta tümen 
satın atma komiıyonu baıkanhğına verecek 
ve yahut ıönderecektir. Bu ıısatten ıonra 
verllen ve yahut gCSnderllen mektuplar a -
lınmıyacaktır. Sıı.at ayan tllm daire aaatl· 
le yapılacaktır. 

2490 11yılı kanunun bilkllmlerine ..,. bil -
haasa 32 inci msddeslne uygun olmıyan 

mektupların sahipleri ekıiltmeye lıtirlk et-
tlrilmlyecektlr. (455ı) 14530 

Sığır eti alınacak 
lspartı Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Denizlideki kıtaatın ihtiyacı olan 

110,000 kilo sığır eti kapalı zıı.rt ueullyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi :tepı.rtıı tum satın l\lma 
komisyonunda ve İstanbul, .Ankara Lv. A
mirlikleri satın alma komlsyonlanndadır. 
İstekliler ııartnamc:rt komisyonlarda oku· 
yablllrler. 

3 - lobu ııci.ooo kilo 111tır etinin mu -
hammen tutan 19800 liradır. 

' - ŞartnameBlndekl yi.lzde 2:5 mlkdar 
tazlrun da dahil olduğ'U halde ilk teminatı 
1'M liradır. 

6 - Eksiltme 18. 9. 940 tarihine tesadüf 
eden c;aroıtmb& ~nll eaat 16 te Tspartada 
tUm satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

6 - istekliler ıs. 9. 9!10 gOnU eıınt 14 e 
kadar teklif mektuplarını Isparta tUm sn.
tın alma komll!yonu başkanlığına verecek 
ve yahut göndereceklerdir. Bu saatten son· 
ra verilen ve yahut gönderilen mektuplar 
alınmıyacaktır. Saat ayıı.n tllm daire ean
tıyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hllkUmlerlne 
ve bllhlll!.!a 32 inci maddesine uygun olmı
yan mektupların sahipleri eksiltmeye ı~tı-
rAk ettırllmlyecektır. (4680 14676 

Kuru ot almacak 
lıparta Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Denlzlldekt kıtaatın ihtiyacı olaı:ı 
372,000 kilo kuru ot kapl\lı zart uaullyle 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Şartnamesi Iıp&rta tUm satın alma 
komlayonunda ve İetaııbul, Aüara Lv. t
rnirllklert aatm alma kornisyonlanndadır. 

uı.:u s 
İstekliler prtn&meyt komt.,-ond& okıl)'a -
blıtrler. 

8 - Ieıbu 872,000 kJlo kunı otuıi m)Jham 
men tutan 18600 liradır. 

4 - Şartnameslpdekl yüzde 26 mlkdar 
fazlası dn dahil olduA'u halde ilk teminat 
139:5 liradır. 

:1 - Eksiltme 10. 9. 940 tarihine tel!tldUf 
eden perşembe gilnU saat 15 te Isparta 
tüm satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

6 - İstekliler 19 • •. 940 perşembe gUnll 
s:ı.nt 14 e kadar teklif mektuplarım İspar
ta tum satın alma komisyonu b&Llkanlıı:tı
na vrrcck ve yahut göndereceklerdir. Bıı 
saatten sonra verilen ve yahut gönderilen 
mektuplar alınmıyacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hUkflmlerlne ve 
bllha.ssa 32 inci maddesine uygnn olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye l11tlrA.k 
ettlrllmlyeceklerdlr. ( 4688) 14680 

Yulaf alınacak 
Isparta Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 

ı - Denizlideki kıtnatın ihtiyacı olan 
llc yllz bin kilo yulaf'ı kıı.palı zarf usullyle 
ek11lltmeye konulmuıtur. 

2 - Şartnamesi Isparta tllm satın alma 
komisyonunda ve 1stanbul, Ankara Lv. A
mirlikleri satın alma komlsyonlanndadır. 
lııteklller ıııı.rtnameyi komisyonda okuyıı. -
bilirler. • 

3 - İşbu 300,000 kilo yulafın muham· 
men tutan 16,000 liradır. 

4 - Şartnamesindeki )1\zde yirmi beş 
mlltdar tazlaı;ı da dıthll olduğu halde ilk 
teminatı 1 232 lira 38 knruştıır. 

5 - Eksiltme ıv. 9. 940 tarihine tesaclUt 
eden perşembe gllnU saat 16 dıı Ispnrta 
tUm aatın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

6 - İstekliler 10. 9. 040 perşembe gUnll 
saat 15 e kadar teklif mektuplarını Ispar
ta tUm satın alma komisyonu bn§kanltğı
na verecek veya gönderrceklcrdlr. Bu sa
atten sonra verilen veya gtlnderllen mek
tuplar alınmıyacaktır. Saat .ayarı tUm da
ire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine 
ve bllhaıısa 82. maddesine uygun olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye tıtlrO.k 
cttlrllmlyecekllr. ( 4659 J 146Sl 

Un ahn!\cak 
Siirt. Tüm Sa. Al. Ko. dın : 
ı - Siirtteki birliklerin ihtiyacı ıçın 

500,000 kilo un kapalı eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İşbu !i00,000 kilo unun muhammen 
bedeli 7~.ooo liradır. 

3 - İlk teminatı 5000 lirııdır. 
4 - Eksiltmesi 4. 9. 940 çarıam'ıJa 

gUnü sn:ıt 10 da tiim satın alma komiıyo
nund'l yapılacaktır. 

5 - Sntnamcsi her gün le saatlerinde 
komisyonda göriilebilir. 

6 - 1ııteklilerin banka teminat mektu
bu veya vezne makbuzlariyle birlikte tek
lif mektuplarını bit saat evel vermek U
zere komisyonumuza müracaatları ilin 
olunur. ( 4730) 14716 . 

Tamirat yaohrılacak 
Kayseri As. S. AI. Ko. dan : 
1 - Keşif ~edeli (507Z8) lira (89) ku

rus olan Zincir derede Askert binaların 
tamiratı kapalı zarfta ekııiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltmesi 2 Eylül 940 pazartesi 
günü ınat 11 de Kayseri askeri ııatın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 3786 lira 44 kuruştur. 
Şartnamesi 255 kuruş mukabilinde Anka
raı İstanbul levazım amirlikleri ve Kay. 
seri askeri satın alma komisyonlarından 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girecekler teminat ve 
kanunun 2, 3. llncü maddelerindeki yazılı 
veaaik ve bu gibi iılerle iştiğal ettikleri
n : da 1 r mahalıt n fı ., ltlln:t 'Oll m ıı.n 

alaca kla rı vesaiklerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale aaıtinden bir saat evel 
komisyona vermeleri. (14732) 14718 

Arpa alınacak 
Edirne Kor. Sa. Al. Ko. dan 
SOO ton arpa kapalı ı:arfla satın alına -

caktır. İhalesi 9. 9. 94-0 pazartesi ıünü 
ıaat 11 de Edirnede eski müsilriyet daire
sinde aatın alma komisyonunda yapıla -
caktır. Tahmin edilen tutarı (18,000) lira 
ve teminatı (1350) liradır. Evsaf ve şart
namesi her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin sözU geçen g{inde ihale saa
tinden en geç bir ııaat eve! teklif mek • 
tuplarını komisyona vermiı olmaları. 

(4733) 14710 ~ 

Buğday kırdırılacak 
Kay.seri Kor. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 4,400,000 kilo buğ'dayın kırma U4'1:'e
tl kapalı zarfla eksiltmeye konuımuıtur. 

2 - Muhamrnrn bedeli 79200 lira olup 
ilk teminatı :5210 liradır. 

8 - Ekslltm<>.sl 2. 9. 940 pıı.zartesl gUnU 
saat 16 d:ı yapılacaktır. 

' - Şnrtnameııl İstanbul, Ankara Lv. 1.
mlrllklert ve Kayseri Mkerl ııatın alma 
komisyonunda görtllebUlr. 

5 - İstekliler kanunun 2, 8 Uncu mad -
del erinde ya7.ıh vesaik ve teminatla bir -
ilkte teklif mektuplarını ihale Hatınden 
IAakal bir eaat evel komisyona verml!J bu-
lunmaları ltlzımdır. "•738,, 1472' 

Sade yağı almncak 
Erzincan Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 
Erzincan garnizonunun eylUI !1-40 baom

dan ağuııtoı 941 sonuna kadar 12 aylık 

25.000 kilo ııadeyatı kapalı zarfla ekıllt
meye konulmuştur. Tahmin bedeli 25.000 
lira olup ilk teminatı 87S liradır. 

E lltmesi 2 eylill 940 pazartesi &ilnU 
saat 15 te Erzlncanda satm alma komi .. 
yonunda yapılacaktır. 

Evaaf ,ve esaılan kolordunun tekmll rar 
nizonlannda mevcuttur. 

Teklif mektupları ekatltme sutinden 
bir ıııat evel komiıyonda bulundurulmuı 
olıı.caktır. (4741) 14-727 

Un alrnacak 
Kars: Mıt. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

l - Kars garnizonu için bir kllosuııa 
tahmin edilen fiyat 17 kurue olan 200 ton 
un kati ihaleyi müteakip bir ay Jçlnde 9. 
kolordu klmyevl evsa!I dahilinde ve çu
vallnn müteahhide iade edilmek ıartıyle 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - !Ik teminatı 2:5150 lira olup ııartna
mesının 170 kuruoa almak latıyenlerin her 
gOn ve pazarlığa gireceklerin 2•. 8. 940 
cumartesi gilnU ıınnt 12 de Kıı.ra Mst. Mv. 
Sa. Al. l{o. nunıı. gelmeleri. "•778" 1'i67 

Arpa alınacak 
1 

Kars: Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
l - Kars garnizonu için 9. kolordu ev

ın!ı dahlllnde ve yllzdo yirmisi çuvalla ol
nınk ve kati ihl\leyi mtlteaklp 1~ g1ln i
çinde teslim ıartlyle bir klloııuna tahmin 
edilen fiyat 4,:5 kurı.ııı olan 500 ton arpa 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Yüzer ton tein yapılacak teklifler 
de kabul edllen her yUz tonun teminatı 
338 ve beD ytlz tonun teminatı 1688 liradır. 

3 - Pazarlığa gireceklerin temtnatıarıy
le birlikte 24. 8. 940 cumarteııt gtlnU saat 
11 de Kars Mst. Mv. Sa. RI. Komisyonuna 
gelmeleri. "4774" 14788 

Un alınacak 

teahhtde iade edilmek n katı ihaleyi mll
teaklp 1:1 gUn içinde teslim ıartlyle bir kJ
loıuna tahmin edilen fiyat 17 kunıeı olan 
100 ton un pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Teminatı 1275 lira olup pazarlığa 
gireceklerin 24. 8. 940 cumartesi gUntl sn.
at 11 de Kars Mst. Mv. Sa. Al. komlayo -
nuna gelmeleri. "4775,. Hi69 

Arpa alınacak 
Kars: Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Göle garnizonu için 9. kolordu ev -
satı dahilinde ve yUzde yirmisi çuvl\lla ol
mak ve kati ihaleyi müteakip 15 gfuı lçln
d . tesllm ıartiyle bir kilosuna tahmin edi
len fiyat 4,:5 kuruş olan •oo ton aı-pa pa -
zıı.rlıkla alınacaktır. 

2 - Yllzer ton için de yapılacak teklif
leri kabul edilir. Her yllı: tonun flk temi
natı 888 ve 400 tonunun 1352 liradır. 

8 - Pazarlığa gireceklerin ilk temlnıı.t
lartyle birlikte 24. 8. 940 cumartesi gUnU 
saat 11 de Kars l\.lst. Mv. aatın alma ko
misyonuna gelmeleri. "4776,, 147i0 

Sadeyağı alınacak 
tstanbul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan : 
40 ton sadeyağı alınacaktır. Pa'l':arlıkla 

eksiltmesi 23. 8. 94-0 cuma günil saat 15,30 
da komisyonda yapılacaktır. Tahmin bede· 
11 47,000 lira kati teminatı 7050 liradır. 
Şartnamesi komiıyonda görülilr. İstekli
lerin belli ıaattc komisyona relmeleri. 

(4798) 14797 

Arpa alınacak 
tstanbul Lv. Amirlı'ği Sa. Al. Ko. dan 
868 ton Kriple arp"a alınacaktır. Parar

lıkla ekıiltmesi 23. 8. 940 cuma günü saat 
ıs de Tophanede Lv. O.mirliği satın alma 
komisyonund~ yapılacaktır. Tahmin bede
li elli iki bin seksen lira ilk teminatı 3854 
liradır. Numunesi komisyonda göriilür. ls
teklilerin belli saatte komisyona gelme-
leri. (4799) 14798 

Un alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Bir kilosuna tnlımin edilen fiyatı 

19 kuruş olan 160 ton un 9. Kor evsafı da,.. 
hilinde ve bir ay içinde teslim ıartiyle 
Gö\e garnizonu için pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İlk teminatı Z213 lira olup !halesi 
31. 8. 940 cumartesi günü ııaat 11 dir. 

3 - Evsaf ve ııartnamesinl 148 kuruşa 
almak istiyenlerin her giin ve pazarlığa 
gireceklerin tam ihale saatinde Kars satın 
almıı. komisyonu reisliğine gelmeleri. 

(4a09) 14814 

Sade yağı aiınacak 
Sanluımış As. Sa. Al. Ko. dan: 
150 ton sadeyağı kapalı zarfla eksiltme

ye konulmuştur. 
Sadeyağm tahmin fiyatı 157.500 lira ilk 

teminatı 9125 liradır. 
Elı:s!ltmeıi 4. 9. 940 cuma gilnil sa.at 14 

de Sarrkamııı satın alma komisyonunda ya
eılııcaktır. 

Teklif mektupları eksiltme saatinden bir 
ııaat eve! komisyon baıkanlığmda bulun
durulmU$ olacaktır. 
Şartname ve evsaflar kolor3unun tekmil 

gamizonlarında mevcuttur. Ve tamamen 
aynıdır. (4a10) 14315 

Yulaf alınacak 
Sa. Al. Ko. dan: 
l - 24. a 040 tarlhlnde.-kaoalı~dla. 

ihale edilecek 8.25 ton yulaf ilanı mefsuh-
tur. 

2 - 825 ton yulaf mevzuatsız komis
yonda mevcut şartnamesine göre kapalı 

zarfla satın alına.caktır. 
3 - Muhammen bedeli 53.625 lira mu

vakkat teminatı 4021,88 liradır. 
4 - 5. eylill 940 perşembe günil saat 16 

da ihale edilecektir. 
• S - Taliplerin rarftarmı ihaleden bir 
ıaat evellne kadar komisyona vermeleri. 

6 - Talip olanlar kanunun emrettltt 
vealkaları hamil bulunmalan. 

(4811) 14816 

Muhtelif yiyecek alınacak 
lstıınbul ~a. iA.1. Ko. dın: 
Komutanlık anbarı için pazarlıkla aıaltı 

dakl cetvelde yazılı dört kalem iaşe mad
deleri 8llltn almacaktır. Pazarlık 22.8.940 
günü yapılacaktır. Bunların her biri ayn, 
ayrı taliplere ihale e-dilcblUr. İsteklilerin 
belli gün ve ıaatte Fındıklıda komutan
lı'k ıatm alma komisyonuna ıelmelerl. 

Cinsi Miktan Muhammen B. Pazarlık 

Sadeyatı 
Sabun 

Kilo Lira Kr. saati 
40.000 48000 00 15 
so.ooo 10200 00 15,30 

Pirinç 30.000 10200 00 16 
K. Fıı.sulye 30.000 6000 00 16,SO 

(4812) 14817 

Muhtelif yiyecek alınacak 
palıJ.:esir As. Sa . .Al. Ko. dan: 
ı - Balıkesir mıntaka birliklerinin ih

tiyacı için 30.000 kilo bulgur, 10.000 kilo 
pirinç, 5.000 kilo tuz, 10.000 kilo makarna, 
8.000 kilo nohut, 3.000 kilo Z.Yağı, 2.500 
kilo toz ıeker, 1.500 kilo arpa ıchriyesi, 
Z5.000 kilo K. Fasulye, Z.000 kilo sabun, 
( ) kilo çay, 15.000 kilo Ko. sabun, 
100 kilo kırmızı biber, 100 kilo çay, 15.000 
kilo mercimek, 15.000 kilo kuru soğan 
Z3. 8. 940 cuma günü saat 17 de Balıkesir 
mınt1'ka satın alma komisyonunda pazar
lıkla satın alınacaktır." 

2 - Şartnamesini görmek iıtiyenler her 
g{in komisyonda ı6rebllirler. 

S - Pazarlığa iııtirik edeceklerin muay
yen gün ve saatte komisyona gelmelecl. 

(4814) 14818 

Arpa, yulaf, ot alınacak 
Balıkesir As. Sa. Al. Ko. dan: 
5 ton arpa, 50 ton yulaf, 100 ton saman. 

200 ton ot ve 1000 kilo hayvan tuzu pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

Pazıırlık ıünü ve yeri Balıkesir mmta-
kıı. ıatın alma komisyonunda 22. a. 940 
perşembe günll saat 16 dadır. 
Şartnameılni ıörmek ietiyenler her gün 

komiı~yonumuzda rörebillrler. 
Pazarlığa letirlk •deceklerln muayyen 

gün ve saatte komisyona ıelmelerl. 
(48S7) 14838 

Sade yağı alınacak 
Isparta Sa. ~1. Ko. dan: 
14500 kilo sadeyafınm 2.8~ rünü ya.

pılan kapalı zarfla eksiltmesinde talibi 
çıkmadığından 2. 8. 94-0 cuma cününden 
itibaren bir ay ı,inde pazarlıla bırakıl-

Kıra: Mst. Mv. Sı. Al. Ko. den: 
1 - Kııra gıı.rnlzonu için 9. kolordu mı5tır. 

ki~evı evsafı dahll1nde vo guvl\llan mU- Son paıarlıfı 2. 9. 940 pazartesi rünü 

ısadi Yü 'üy··ş 
Mecmuası fuar fevkalôde sayısı 

Üç renkli bir kapak ve 44 sayfa 

!
""""""""""'"' l Ç l N D E K 1 LE R 
İrmir Fuarı ve Cenab'ın bir sözü 
Para Milı;külleri 

İzmir Fuarının Ekonomik Fonkliyonu 
Turizm bakımından Ege mınukaıı 

Muhittin BİRGE~ 
Prof. Şukrü BABA~ 
Hakkı OCAKOCiLV 

Dr. Vedat Ncdım 1·ö~ 
Samet Ağaoğlu'na cevap 
Devlet İktısadi iı;letmeleri 
Sanatkar gözil ile Fuar 
Sosyal bakımdan Fuar ve Kiiltürpark 

i Güzel İzmir, örnek İzmir 
Gazeteci gözii ile İzmir Fuarı 
İzmir ve sergilerin tarihi 
Mimari bakımdan İzmir Fuarı• 
İzmir'in aayfiye yerleri 
İzmir fuarında bir mukayese 
Fuarda reklli.m 
İzmir fuarını doğuran Amiller 
İzmir fuarı ve ıpor 
İzmir fuarı münasebetiyle bir hatırı 
Hukuki zaviyeden kliring 
Türkiye'de ekonomi inkişafı 
Gnyri menkul satışı ve satıı vtdl 
Devlet_ müdahalesinde annonair sistem 
Tarsusta endüstri 

Eczacı 

İlhan 

Ali 

BUNDAN BAŞKA : Onbeş günlük piyasa, Fuara ~deceklere kotar· 
lıklar. Nazmi Topçuoğlunun kooperatif, Servet Berkin'ln Yugosla"" 
ya ile ticaret anlaşması hakkındaki beyanatları. 

........................................................................................... ,,,..,,,,. 
Her İzmirlinin, her Egelinin, her münevverin ve fuara gelsin gelınes!P 

lktısatla alakadar her)tesin bu sayıdan bir tane edinmesini tavsiye ederll 
Adres: İatanbul Ankara caddesi No. 149 

Yıllık abonesi (5) bet liradır. Posta ile bedelini gönderenlere ilk as1" 
dan itibaren gönderilir. 3335 

Sabun ve sadeyağı 
Edirne Ko Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 A§ağıdn cins ve miktıı.rları yazılı sabun ve sadeyağı kapalı zarfla satın • 
tır. İhalesi eski müşürlyet dairesinde sa tın alma komisyon.unda yapılacalıt 
ııaf ve şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin sözü geç:;, 
!erden en geç bir sa.at evel teklif mektuplarını komisyona vermeleri lhıtıl"'' 

Cinsleri Tutarı Teminatı Miktarı İhale gün '''d• 
Sabun 18240 lira 1368 48000 6. 9. 940 cuma l~ 41 
Sadeyağı 54000 lira 4050 43200 6. 9. 940 cuma ıı 

(477299) 14715 

T. İ~ BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 

İKRAMİYE PLANI . 

1940 IKRAMIYEU:ftt: pt' 

1 o.det 2000 liralık - 200o·.... ı 
a .. 1000 .. sooQ·..... , 
6 • 500 .. sooo...... , 

12 .. 250 sOOo·..... , 
40 .. 100 .. 4()00·..... ' 
75 5() 375()...... I .. .. 

210 .. 25 - rı250· ..... 

Keıideler: 1 ıubat, 1 ıtı'~; 
1 w 1 'k. . 'n tıı agustos, ı ıncıteırı 

)erinde yapılır. 
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<:P'".J 
ıaat 15 te yapılacaktır. 
Şartnamesi !aparta As. 

misyonundadır. İstekliler 
miıyonda görebilirler. 

arttırma ve eksltme ve ihale ~ııil r.. ~ağ t 
satm alma ko- nu tarafından 2 eylill 1940 t;- 1'e1ı:aı 
eartnameyl ko- 15 de yapılacaktır. 1,r I 'llt t 

Muhammen tutarı 1S950 liradır. 
İlk teminatı 1196 lira 25 kuruştur. 
İsteklilerin 2. 9. 940 pazartesi gtlnll saat 

15 te aatın alma komiıyonunda bulunma-
ları. (4858) 14839 

KAZALAR 

Harta yaptınl~ak 

d">'' 200 İstekliler Ankara'da bele 
1 ııı# ~rfi 0 

mar heyeti fen şefliğinden e~!iııf t' : ?. ~ e 
iştirak vesikası alarak bu vesılc t tc~· 
lif zarfına koymaları Jazırndır· •Jt~ 1 lira1~ . ,dı J )' 

Teklif mektuplarının tayın btlt", 'trıı)en 
attan bir sa.at evel Kızılhis~r g'Ofı(,~ i, arı 
reisliğine verilmesi, posta ılc 1 f~f rildiği takdirde bu ııaattan e'le 143' ~ı>l.ıtlu 
rilmiş olması lazımdır. • 'tı 1' ettaı~ 

1 ,ıı.1' O llıctr 
Kızıl hisar Belediyesinden: Şehir planı yaptJT'I ll a.lınac 

Kızılhisar kasabasının haliahzır ha· ~ 'oı 
N' ' B 1 a· · d · 11P 1 ritalarının yeniden alımı iıti kapalı ızıp e e ıyesın en · ı ,. l~ 1 :ı 16- • r , r ığı 

zarf uauliyle eksiltmeye çıkarılmı§tır. Ulus gazetesinin 7. ıo. ıs. ·ııti~rf d~ lia, 
İşin vüsatı meskQn ve gayri meakQn tos 940 tarihli nlishalarında ı 1ııı' .talctır 

12!ı hektardır. Bedel keşfi maktuan den §ehrimiz mlistakbcl irnar ~ ıC ~ı her 
3000 liradır. Muvakkat teminat 225 li· ne talip çıkmadığından ihaıesı ' 1~111lbi 
radır. daha uzatılmıştır. İlan oıunu'·ı•s41 .;;: ~ 

İhale Kızılhisar belediye dairesinde· (4872) (~ 



ır rr au bardağı alınacak 
· Vek§leti Satın Alma Komisyo-

• tahınln edilen fiyatı (1700) bin 
t lirt olan 32 kalem temizlik mal • 
~t eksiltme suretiyle milnaaksaya 
h~· İhalesi 28/ 11/940 ~arşamba g\inü 
.. ~rdedir. İlk teminatı 127,5 yüz 
~-lira elti kuruıtur. Evsaf ve şart
, At, V. ııatın alma komiıyonun

-..:r, İsteklilerin kanunun emrettl
~tlc lhale aaatinde Ko. na gelme
• ) 14554 

tel nıotörü alınacak 
' \.' elı:§leti Satrn Alma Ko. : 

01.~alunln edilen fiyatı em sekiz 
.tı.~ 125 beygirlik 100 kilovatlık 
~k gurubu ne 60 b~glrllk 65 

dlzeı motörlU elektrik gurubu 
~Planı ait tevzi tıı.blosu 27 ağ'us-
1 ı gu'nu saat 15 de Ankarııda M . 
•ıı alma Ko. da pazarlıkla satın 
t~an iııtek1llerln 8300 liralık ka
'lıl at'! ile hlrllkte pazarlık gün ve 

:... !tkt'ır Ko. da bulunmaları. 
lıte 290 kuruı bedelle adı geçeD 

r gUn öğleden sonra ahnablllr. 
(4628 14645 

İstimlak karan 
\.' eA:Ueti Satın Alma Ko. : 
istasyonu arkasında ve kUçUk 

llda.k.J. 916•rakımlı tepedeki gay-
11' er S887 sayılı kanunla ietlml(lk 

· l.rezkQr mahalde kimlerin ara-
29 taııu ve senetleri ve krokileriyle 

· S. 040 peı'§embe gUnU akııamı
~· l.!. V. inoaat ııubeslne mUra -
erı. (4631 14647 

d~fil pamuk alınacak 
'"' L 

'lfileti Satın Almıı Ko. : 
titoıuna tahmin edilen fiyatı 170 
~ ısoo kilo Rule ııekllnde ldrofil 
t~lül 940 perııcmbe günü saat 10 

~'da M. M. V. ııatın alma Ko. da 
,,lıııe suretiyle ıatın alınacaiından 

)] ı:ı 191 lira 25 kuruııluk ilk temi
t' birlikte eksiltme gUn ve saatın
~tıı Ko. da bulunmaları. 

(4721) 14755 

'°~k değneği alınacak 
·l> el:lleti Satrn Alma Ko. : 
Clfttne tahmin edilen fiyatı llç li
'' llıevcut nümune evsaf, ebat ve 
~lrnak üzere bln çift koltuk değ
~ g40 cuma günü saat 11 de An
. ld. V. tıatın alma Ko. da pazar

tt •1\nacağından i&teklilerin 450 
~ tcmlnatlarlyle blrtikte pazarlık 

tıııda mezkQr Ko. da bulunmala-
(-4784) 14774 

~~ 8tutdığı alrnacak 

"' eA:flet/ Satın Alma Ko. : 
'<!edine tahmln edilen fiyatı 850 

ıooo tane ceza tıandığr 5 eylül 
~ be gün\l ıaat 10 da Ankara'da 
' •atın alma Ko. da pazarlıkla sa-
lından lstektilerln 1275 llrahk 
tlarlylc birlikte pazarlık gÜn ve 

~tıktir Ko. da bulun.malan. 
(4785) 14775 

~hıseptazin almacak 
·~ el::flet/ Satın Alma Ko. ı 
~ tahmln edilen fiyatı SSO lira o

tıı Soluseptazln 27 ağustos 940 
'•aat 10 da Ankarada M. M. V. 
~. }{o, da pazo.rlrkla ııatm alınaca-
•tkliterin 132 liralık katt temi

tar birlikte J:1o'lZarlı1ı: gün ve aaatm
l{o. da bulunmalan. 

(4788) 14787 

M. M. V. Hava Mü&tetarhğı 

Şeffaf malzeme alınacak 

M. M. VekMeti Hava Satın Alma IC.o
misyonundan: 

1 - 23 kalem §effaf malzeme kapalı 
zarfla ekslltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli (\S.500) lira ilk teminat mik
tarı (1163) liradır. Kapalı ıarfla ihalesi 
29, 8. 940 günü saat 11 de hava satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. İdari ve 
fennf ııartnnme her giln öğleden sonra 
mezkQr komisyonda görülebilir. İsteklile
rin kanunun iki ve üçüncU maddelerinde 
yazılı vcsalkle birlikte ilk teminat ve tek
lif mektuplannı muayyen ıaattcn bir ııe.

at evetine kadar komlsyona makbuz mu
kabilinde vermeler[ 16zımdır. 

(3705) 13699 

Krşlık efüise <liktirilecek 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko.: 
1 - 3.000 takım kıohk elbise pazarlıkla 

diktirilecektir. Muhammen bedeli 1950 li
ra olup kati teminat miktarı 293 liradır. 
Pazarlığı 22. 8. 940 pcromı.be gilnU tııuıt 
10,30 da hava satın alma kQmlsyonunda 
yapılacaktır. İdari 3artname, evsaf ve nu
munesi her gün öcleden sonra komi&yon
dan alınabilir. İsteklilerin katı teminat ve 

uı.:us 

Remıt elbise, palto Te ka.aket 
yaptrrrlacak 

D.D.Y. '8 ne/ lşlctm• MUdDrIUtUnd11n: 
(16497) Ura muhammen bedelli lşletme

miı memur ve milstahdemlnlne yaptırıla
cak takriben 1285 takım resmt elbise ile 
962 palto ve 865 adet kuketin eartnamesi 
veçhlle irtı811 iti kapalı zarf usullyle ek
siltmeye konulmuştur. İhalesi 13. 9. 940 
cuma günU aaat US da İzmlrde işletme bi
nasında komisyonumuıda yapılacaktır. 

t.ıeklllerln (1237.28) liralı'k M. teminat 
makbuzlariyle İ.z:mirde atelyeleri bulundu
ğuna, bu gibi taahhiltlerini muvaffakiyet
le başardıklarına ve eksiltmeye iştirake 

kanunen m!nl bir halleri bulunmadığına 
dair vcsalkle teklif mektuplarını havi ka
palı ırarflarını aynı gU.n ıaat 15 e kadar 
komisyon relsliğine vermeleri lazımdır. 
Şartname&{ ieletmemiz kalemiyle An1ı:ara
da 2 nci ve lstanbulda g uncu işletme ka-
lemlnden parasız alınır. 14822 

ANKARA DEFTERDARLllil 

Kiralrk kantin 
Ankara Defterdarlığından : 
Yeniden inşa olunan Tarih - Dil 've 

Coğrafya Faktilteslnde mevcut kan • 
tin'in 31. 5. 941 tarihine kadar olan 

ki "!0000" llraaı 941 mal! yılı bUtçesinden 
ödenecektir. 

3 - Muvakkat tcmlnat 3809 lira "25" 
kuruıtur. 

4 - 1steklilcrln teklif mektuplarını, ti
caret odası vesika ı ve muvakkat teminat 
mektup veya makbuzlarını ve ihale gUnün
den en az "8" gün evel villyete istida ile 
müracaat ederek bu 11 için alacaktan fen
nI ehliyet vesikalarını yukarda adı geçen 
gilnde saat 14,30 kadar daim! encümen re
isliğine vermeleri. 

5 - Bu işe alt ıartname keşlf ve diğer 
evrakı Nafıa Md. de her gün ıtörebile -
ceklerl. (4314) 14300 

Kum döşenmesi iıi 
Ankara Valilitinden : 
Stadyum etrafılla kum döşenme ışı 

22/ 8/940 per§embe günü saat 15.50 de iha
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konul
mu1tur. 
Keşif bedeli 8288 lira 28 kuruştur. Mu

vakkat teminatı 621 lira 62 kuruştur. lı -
teklilerin muvakkat teminat mektup veya 
makbuzu ticaret odası vesikası ve bu iş için 
ihale tarihinden en az 8 gün evel vilayet 
makamına bir istida ile müracaat ederek a
lacakları fenni ehliyet vesikalariyle birlik
te yukarda sözü geçen gün ve saatte daimi 
encümen reisliğine gelmeleri bu işe ait ke
!iif ve şartnameyi her ıtUn nsfıa müdürlil -
ğünde görebilecekleri. (4330) 14337 

Tamirat yaptınlncak 
kanuni belgeleriyle birlikte komisyonda 
bulunmaları. (4850) 14833 icarı açık artırmaya konulmuştur. 

· Muhammen aylık icar bedeli (25) li-
Ankara Valiliğinden : 
Gazi Terbiye Enstitüsil tamir işi 2. 

9. 940 pazartesi günü saat 15.30 da nafıa 
komisyonunda ihalesi yapılmak Uzere ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

Kütüklük ve süngülük alınacak ra olup muvakkat teminat mikdarı 22 

M. M. Vekileti Hava Satın Alma Ko.: lira 50 kuruştur. 
1 _ 500 çift klltUklükle 500 çift süng{i- İhale 23. 8. 940 tarihine mUsadif cu-

lük pazarlıkla satrn alınacaktır. Muham- ma günil saat 15 de Defterdarlıkta 
men bedeli (hepsinin) 2750 lira olup katt · toplanacak komisyonda icra eôilecek-

Keşif bedeli (11599) lira (54) kuruş 
muvakkat teminatı (869) lira (97) ku -
ruştur. 

isteklilerin teklif mektuplarını ticaret 
odası vesikası ve teminat mektup veya 
maırtıuzu ve ihaleden en az sekiz gUn e. 
vel vilayete istida ile miıracaat ederek 
alacakları fenni ehliyet vesikalariyle bir
likte sözli geçen günde sant 14.30 a ka
dar komisyon reisliı;ine vermeleri. 

teminat miktarı 413 liradır. Pazarlığı tir. 
22. 8. 940 pereembe günü saat 11 de hava İsteklilerin 22 lira 50 kuruşluk mu
satın alma komisyonunda yapılacaktır. ,·akkat teminat makbuzile birlikte ko
İdarı eartname evsaf ve nümunesi her giln 
öğleden sonra komisyonda görülebilir. İs
teklilerin muayyen g{in ve saatte kati te
minat ve kanuni belgeleriyle birlikte ko
misyonda bulunmaları. (4851) 14834 

ı, elbisesi diktirilecek 

misyona gelmeleri ve bundan evel şart 
nameyi görmek ve izahat almak isti -
yenlerin Defterdarlık Milli Emlak 
Müdürlüğiine müracaatları ilan olu -
nur. (4469) 14455 

DEVLET ORMAN tŞ. 

Buna ait keşif ve ljartname:-1 her gün 
uafıa müdürliiliünde görebilecekleri. 

(4678) 14672 

ASKERi F ABRlKALAR M. M. V.ekilcti Hava ıSatrn Alma Ko.: 
1 - 1500 i1 elbisesi pazarlıkla diktirile

cektlr. Muhammen bedell 750 lira olup 
katı temin.at mlktarı 113 liradır. Puarhğı Deniz ve kara ln§aatcılarmın 

Krrrkkalede yaprlacak kanal 
ınşası 

23. 8. 940 cuma gUnü saat 10 da hava aatm nazan dikkatine: 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

M erlcez Satın Alma Komisyonundan : 
atma komisyonunda yapılacaktır. İdart. " Satılık köknar direk ve 
eartname evsaf ve nUmunesi her gün öğle
den sonra komisyondan alına.bilir. İstekli
lerin muayyen gUn ve saatte katı teminat 
ve kanuni belgeleriyle birlikte komisyonda 
bulunmalan. (485.Z) 14835 

DAHiLiYE VEKALETİ 

içme suyu projeai yaptırılacak 

Dahiliye VekBlctindcn : 
1 - MUnakasaya konulan lı: Ayvalık 

kasabasına inle edilecek içme suyu pro
jesinin tanzimine dair olup itin muham • 
men bedeli (7000) liradır. 

z - E ksiltme kapalı zarf usuliyle olup 
ı. 8. 940 tarihinden itibaren bir ay oldu
ğundan ihalesi 2. 9. 940 tarihine rastlı • 
yan pazartesi günll aaat on birde mahallt 
belediyesinde toplanacak beledlye heye
tinde yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu hıe ait &artname, pro
je vesalr ev!'bkı ~&biliye ~e~i~etl bele
diyeler imar heyetı fen &eflığı ıle Ayva. 
!ık belediyesinden alırlar. 

4 - Eksiltmeye girebi!mek lc;ln ist~k; 
lilerin aşağıda yazılı temıno.t ve, vesaıkı 
aynı gün ve aaaat ona kadar komısyon re
isliğine teslim etmiş olmaları lbım~ır. 

5 - 2490 aayılı kanunun 16 ve 17 ıncl 
maddelerine uygun "525'' lira muvakkat 
teminat. 

B - Kımuun tayin ettlll vesikala~. 
C - Kanunun 4üncil maddcsl mucıbln

ce eksiltmeye cirmete bir mini bulun • 
madığına dair imzalı bir mekt~p. 

D - Belediyeler imar her~tı fen şef
liğinden münaksaya girmek ıçın, alacak • 
lan vesika "serbeıt ıu mUhendısi veya 
mühendis' 

5 - Teklif mektupları ihale itlnU aaat 
10 n& kadar makbuz: muksbilinde lıcomiı
yon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektup
larının iadeli taahhütlil olması ve nihayet 
bu saate kadar komisyona ıelm!ı bulun
ması lazımdır. Bu ie hakkındı fazla iza
hat almak istiyenlerln belediyeler imar 
fen heyeti ıefliğine müracaat etmeleri. 

(7007 - 4474) -4462 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Balast münakaıası 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun -
dan : 

Muratlı'da Srrtköy taı ocaklarından ih
zar edilmek ilı:ere 15000 metre miklbı ba -
last kapalı z11rf usullyle satın alınacaktır. 
Bu işin muhammen bedell 29250 ve muvak
kat teminatı 2193.75 liradır. Münakua 2 
eylQl 1940 pazartesi gUnll saıft 11 de Sir • 
kecide 9. cu i11etme binasında A. E. ko • 
misyonu tarafından yapılacaktır. İsteklile
rin aynı giln ıaat 10 a kadnr kanunt ve&aik 
ve teminatını ihtiva edecek olan kapalı 
zarflarını komisyona vermeleri l&ıımdır. 
Şartnameler 147 kuruı mukabilinde Sirkeci 
vemesinden temin edilebilir. (7164·4600) 

14637 

inşaat münakaıası 

serenleri ,, 
Devlet Orman işletmesi Aband • Kere

mali Revir Amirliğinden : 
hletmemizin Aband bölgesince hazır

lanmıe ve Bolu • Düzce !iOsası üzerinde 
Tatava depomuzda istif edilmiş boyları 
8 metre ile 12 metre arasında 461 metre 
243 desimetre mlklbı muadili 1016 tane 
köknar direği metre mikabı 1053 kuruıı 
ve boyları 13 metreden 23 metreye kadar 
muhtelif çapta 113 metre 825 desimetre 
mikabı muadili 148 adet köknar sereni 
metre mlklbı 1209 kuru~tan açık artırmı
ya çıkarılmı~tır. 

Her iki kal'~m için yapılacak artırma
lar ayrı ayrı olmıık Uzere 28. 8. 940 çar
~amba gün saat 15 de Düzcede D. Or. h. 
Revir Amirliğinde müteşekkil komisyon
da yapılacaktır. İsteklilerin % 7,5 temi
natları ve nrakı lhmıa lie birlikte aynı 
gün ve na tte komisyona müracaatları. 

Şa.rtnameler Ankara'da Orman Umumt 
müdürlüğll ile Bolu ve İstanbul orman 
müdürlüklerinde, direk ve &erenler yerin
de görülebilir. Fazla izahat almıı.k isti • 
yenler DUzcede bulunan Revirimize müra-
caat etmelidirler. ' 

NOT: Direk ve ıerenler Akça:ıehir TC 
İzmit limanları ile Adapazarı veya ts
metpaşa iıtasyonlarını indirilebilecek va-
ziyettedir. (7367 • 4712) 14587 

Satılrk çam tomruğu 
Devlet Orman l§lct:nesi DadaY., Re

vir Amirliğinden : 
1- Daday merkez deposunda istifa

de mevcut 814 adet muadili 4000 metre 
mikap 778 desimetre mikap çam tom • 
ruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

2- Tomrukların ayrıca baJ kesme 
payları mevcut ve kabukları ıoyulmu~ 
olup hacim o:ta kutur üzerinden he -

saplanmıştır. 
3- Tomruklara ait sahş ıartnamesi 

Ankara'da Orman Umum Müdürlilğün 
de, İatanbul ve 1'astamon 1ı Orman Çe
virge mildürlilklerinde Daday devlet 
orman iıletmesi revi:- imirliğinde gö
rülebilir. 

4- Tomrukların beher m3. bedeli 12 
liradır. 

5- f atektnerln % 1,S muvakkat pey 
akçelerile 2. 9. 940 pazartesi günU saat 
14 de Daday Revir merkezine mUra -
caatJarı. (7564/4873) 14842 

ANKARA VALILIGt 

Kcııif bedeli (922) lira (50) kuruıı olan 
yUlcarda yazılı in5ant askeri fabrikalar u -
mum müdürlliğü merkez satın alma komis
yonunca 2.9.940 tarihinde pazartesi günü 
saat 10.30 da paıarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname (5) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (69) lira (19) kuru1 ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı vesa
ikle muayyen glln ve ıaatte komisyona mli-
racaatları. ( 4652) 14648 

20 Adet 2 numara tesviyeci men
genesi, 20 adet 3 ınumara tesviye. 
ci mengenesi, 20 adet 4 numara 

tesviyeci mengenesi alınacak 
"Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

MerJcez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedell (2S00) lira olan 

yukarıda yazılı Uç kalem ve ceman 60 adet 
tes\1yecl men,:renesl askeri fabrikalar u -
mum mlldUrlUğU merkez satın alma ko -
mlsyonunca 2. 9. 940 pazartesi günU saat 
14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komleyondıuı verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (!::10) 
lira ve 2490 numaralı kaD\ınun 2 ve 3. mad 
delerlndekl vcsalkle komisyoncu olmadık
larına ve bu l§le nlAkadar tUccardan ol
dukln.nna dair tlcııret odıı.sı veslkaslyle 
mezkQr gtln ve saatte ıı.mlsyona mtiraca-
atıan. C•726) 14712 

2800 Kilo reçine alınacak 
Jtskerf Fabrikalar Umum Müdürlülü 

Jlerkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedell (HOO) lira olan 

2800 kilo reçine aııkert fabrikalar umum 
müdilrlUğU merkez satın alma komisyo
nunca 2. 9. 940 pn.zartcsJ gUnU saat 14,SO da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız oln.rnk komlııyondnn verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan rıoın lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve S maddelerin
deki vesalkle komisyoncu olmndıklarına 
vebu işle altıkııdar tticcardan olduklarına 
dair ticaret odası veslkaslyle mezkQr glln 
ve saatte komisyona mUracaatıarı. 

(4727) 14718 

Muhtelif civata ve somunla.rJa 
çank ve kapak zincirlerinden 

ibaret 14 kalem malzeme 
'..4skeri Fabrikalar Umum Müdürlütü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (5922) lira (50) 

kuru§ olan muhtelif cıvata ve somunlarla 
çarık ve kapak zincirlerinden ibaret 14 ka
lem malzeme askeri fabrikalar umum mU
dilrlUğU merkez satın alma. komisyonunca 
2. 10. 940 çarııamba gUnU saat 15 te kapa.
h zarfla ihale edlleceltUr. Şart.name para
sız olarak komisyondan verlllr. TalJplerin 

• muvakkat teminat olan (44!1) lira (19) ku-
Şoaa tamıratı ruşu havi teklif mektuplarını mezkQr gün-

A a.i:ara Valiliğinden ı des aat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
1 - Ankara Kırşehir yolunun 103+000 kendilerinin de 2490 numaralı I<tınunun :l 

-11-4 + 500 inci kilometreleri arasında e- ve 3. maddelerindeki vesalkle komisyoncu 
saıh ıose tamiri ve ırnat imalit i:ti olmadıklarına ve bu ııle alfıkadar tUccar -

.. .. dan olduklarına dair ticaret odası ves!ka-
22. 8. 940 peroembe iunu saat on be1 bu - ı ı slylemezkQr gfln ve saatte komisyona mü-
çukta ihalesi yaptlmak Uzere kapalı zarf u- racaatıan. (4728) H71' 
ıuliyle eksiltmeye konulmuştur. 1 k 

2 - Keıif bedeli (53432) lira 58 kuruı Memur a ınaca 
olup bu meblağın 33432 lira 58 kuruşu Askeri Fabrikalar Umum Müdüılüfün-
1940 tnall yılı bütçeslnden ve· mUtebaki 20 den : 

D. D. Yolları Sstrn Alma Ko. : • bin lirası 1941 mali yılı bUtçesinden öde- Ticaret şubesinde lııtihdım edilmek ü-
Karabük iıtasyonu civannda tek ve necektlr. zere aşağıdaki lj:ırtlarla memur alınacak· 

çift odalı olmak üı:ere ceman 58 adet i~çi 3 - ~uvakkat teminat 3921 lira 53 ku- tır: 
lojmanı inşa:ıtı götürü olarak ve kapalı ru~tur. 1 - Memurin kanununun dördüncU 
.ı:arf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 4 - İsteklilerin teklif mektuplarmr, ti- maddesinde yazılı evsafı haiz olma . 

1 - Bu lelerin muhammen bedeli 57,000 caret odası vesikası ve muvakkat teminat 2 _ Mecburi askerlik vazifesini ifa et-
liradır. mektup veya makbuzlarını ve ihale gilnün mie bulunmak. 

&ust kanun mucibince sıhat sigortası ve 
tekaüdiye hakkı da. vardır. İmtlhan g{inU 
ayrıca müracaat edeceklerin adreslerine 
mektupla bildirilecektir. 

(4753) 14750 

Krnkkale'de yaptırıl~ İJlfaat 
Askeri Fabrikalar Umum MüdüriatU 

Merkez Satm ~ima Komisyonundan: 

Tahmin edilen fiyatı (45.000) lira olan 
yukarıda yaıılı insa.ııt Askeri fabrikalar 
umum mlldürlüğli merkez satm alma ko
misyonunca 5. 9. 940 peqembe günü saat 
15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name (2) lira (25) kuruı mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (3375) lirayı havi teklif mek
tuplarını meıkQr gUnde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rinde yazılı vesaikle muayyen giln ve sa
atte komisyona müracae.tları. 

(4758) 14812 

Ankara'da tavan yaptırılacak 
Asker! Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Keşif bedeli (900) lira olan yukarıda 

yazılı inşaat Askeri Fabrikalar Umum 
müdürlüğü merkez aatın alma• komisyo
nunca S. 9. 940 perııembe günü 11aat 14 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (5) 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (67) li
ra (50) kuru:ı ve 2490 numaralı kanunun 
2 v.e 3. maddelerinde)ti vesalkle muayyen 
gün ve saat\& komisyona. müracaatları. 

(4854) 14836 

403 Ton sönmemiş kireç alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merlr.cz Satın .Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (5.209) lira olan 
403 ton sönmemiş klreç Aıkel".i Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma ko
mb:;yonunca 5. 9. 940 pereembe günü saat 
11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (390) 
lira (68) kuruşu havi teklif mektuplarım 
mezkCir gilnde saat 10 na kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccırdan olduklarına dair Tica
ret Odası vesika&lyle mezkQr gün ve aa
atte komisyona müracaatları. 

(4855) 14837 

ViLAYETLER 

Köprü yaptırrlacak 
Tokat Nafıa Müdürlüfünden: 

1 - Erbaa • Samsun yolunun 26 + 655 
inci kilometre arasındaki Y cmişeıı köprü· 
sünün ahşııp olarsl yeniden inşası için 
Vekaletçe tasdik edilmiş 16J4J lira 16 ku
ruşluk keşif mucibince 8. 8. 940 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zari 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 1hale 28. 8. 940 taribıne tesadüf e
den çarşamba günü saat 14 te teşekkül .
decek ihale komisoynunda Tokat Vı11yeti 
nafıa müdürliilü binasında yspılacalctır. 

J - Eksiltmeye girecek taliplerin teklif 
mektuplsriyle birlikte aşa~ıda yazılı temi
nat n vesaikini ibraz edeceklerdir. 

a - Eksiltmeye girmezden evel muvak
kat teminat olan 1225 lira 73 kuruşun ma
liye ve:ımesine yatırıldıtına dair makbuz 
ibraz eylemeleri lazımdır. 

b - Ehliyet vesikasını vı ticaret odasın
daki kayıt vesaikini ibraz etmeie mecbur
dur. Aksi takdirde eksiltmeye kabul edil
miyecektir. 

4 - Fazla talsillt almd Jceşil ve ıırt -
nameleri görmek istiyenlerin her gün To
kat viliyeti nalıa müdürlütüntı müracaat 
etmeleri lüzumu il§n olunur. 14592 

Şosa İnfaatı 

Aydrn Vilayeti Daimi Encümeninden : 

1 - Eksiltmeye konulan lı: Aydm -
Muğla yolunun 27+298-34+30°0 kilomet
releri arasında 2.2SS1.91 llra keıif bedelli 
şose inşaatıdır. 

2 - Bu iıe ait &artname ve evrak ıun • 
tardır. 

a - Bayındırlık hleri ıenel ıartnamesl, 
b - Tesviyei türabiye ıose ve klrgir in-

şaata ait fennt eartname. 
c _ Eksiltme ıartnameıl 
d - Mukavele projeai 
e - Keşif hulba cetveli ve ıitsilei flyat 
f - Taı ve kum vasati mesafe cetvelleri, 
!stiyenler bu evrakı Aydın nafıa mUdilr-

lüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 29/ 81940 perşembe günü 

saat 16 da Aydın daimi encümen aalonun
da yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı ıarf usuliyledlr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in istekli

lerin ticaret odası ve bu lıı l~in Aydın vi -
IS.yetinden alınımı ehliyet vesikası bulun • 
ması ve en az 5 bin liralık toplu bir şose 
inşaatı yapmı::ı olması ve 1713 lira 69 ku -
ruşluk muvakkat teminat vermesi llzımdır. 

6 - Teklif mektupları 3 üncil maddede 
yazılı saatten bir ıaat eveline kadar vilayet 
daimi encümenine ıtetlrilerek encUmen reiı
liğine makbu7! mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönc1erilecek mektuplarm nihayet 
üı;üncU maddede ya~ıh saate kadar ıtelmit 
olmıuı ve dıı zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmıı olması liz:ımdır. Postada o
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

14595 

Parke kaldrrnn in§&Sr 
Aydın Daimi Encümeninden : 1 

1 - Eksiltmeye konulan iıı Aydın • Mut-
2 - İıtekliler bu iıe ait eartname pro· den en az 8 giln evel vilayete istida ile 3 _ Ticaret ol;;ullarınm birinden me 

je ve ıair evrakı D. D. Yolları Ankara müracaat ederek bu i1 ic;in alacakları fen- zun olmak. 
ve Sirkeci veznelerinden 335 kuru~ muka- ni ehliyet vesikalarını yukarda adı geçen 4 - Müracaat tarihi en geç 1. 9. 940 
bilinde alabilirltr. gilnde 11at on dört buçuğa kadar daimi dır. 

• la yolunun 0+090-0+540 kllometreleri a
rasında 20682.60 lira 1ı:e1if bedelli parke 
kaldırım in~asıdır. 

3 - Eksiltme 22. 9. 940 tarihine rutlr- encümen reisliğine vermeleri. Müracaııt edeceklerin nrih ve okunak-
yıın pazartesi günll saat 16 da Ankara'da 5 - Bu işe alt şartname, keşif ve diğer h adresleri yazılı dilekçelerine bağlıya-
D. D. Yolları yol dairesidne merkez bi. evrakı Na.fıa müdürlüğünde her gUn göre- cakları vesikalar : 
rinci komisyonunca yapılacaktır. bilecekleri. (4313) 14299 A - HUviyet eilzdlnı veya musaddak 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli- Ş -,ureti; 
terin teklif mektupları ile birlikte a1ağıda osa tamiratı B - İki .ıdet vesıka fotorrafr; 
yazılı teminBt ve vesaiki aynı gün saat on Anlara Valiliğinden : C -İyi durum r."azbatası: 
beşe kadar komi&yon reisliğine vermeleri 1 - Ankara - Kırşehir yolunun 13+100 n - Okul 5ahadctname1ö1 veya musad-
lizımdır. . -17 + 700 inci kilometreleri arasında e- da'k sureti; 

a- 2490 No. lu kanun ahklmına uy- aaslı şose tamlrat i&i 22. 8. 940 perşembe E - Askerlikten terhis vesikası veya 
gun 4600 liralık muvakkat teminat. iiÜnÜ saat on bet buçukta ihalesi yapıl - musaddak sureti; 

b - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. mak üzere kapalı zarf usuliyle ekSiltmiye F - Evelce çalıştıkları yerlerden aldık-
c - İsteklilerin emıali inıaattan en az konulmu&tur. !arı bon,:ıervislerin asıl veya musaddak 

25000 liralık bir teahhüdU muvaffakiyet· 2 - Keşif bedell (51148) lira (99) ku-
1 

'!uretleri. 
le baıırmıı olduklarını dair vesikalar. rue olup bu meblağın (21148) lira 99 ku- İmtihanda muvaffak olanlara barem ka-

H609). 14666 ıuau 9:40 ~ali yılı biit~ctinden ve müteba- nunu mucibince ücret verileccğl ıibl, hu-

2 - Bu İ§e ait ıartname ve evrak $Un -
tardır: 

a - Ekslltme şartnamesi 
b • Mukavele projesi 
c - Bayındırlık işlerl genel ıartnameıi 
d - Tesviye! türabiye ıose ve klrğir in • 

şaatina ait fenni ııartname, 
e _ Keşif hulasa cetveli ve silsilei fiyat 
f - Taıs ve kum grafikleri, 
3 - İstiyenler bu ıartname ve evrakı 

nnfıa müdürlilğünde görebilirler. 
Eksiltme 29 / 8 / 940 tarihlnde perııem

be günü saat 16 da villyct daim! cncUmc-

-'1-

ninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uautiyledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istekli· 

!erin 1551~2 liralık muvakkat teminat ver
mesi ve Aydın villyetinden bu İli için a!ın
mıı müteahhitlik vesikası ve ticaret odası 
veaikası bulunması ve ıimdiye kadar 10000 
liralık parke ve kaldırım ilii yapmı:ı olmuı 
lizımdır. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede 
yazılı saatten bir saat eveline kadar vıta
yet enclimenine getirilerek encümen reis
liiine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
üçüncü maddede yazılı aaate kadar gelmiş 

olması ve dııı zarfın mühür mumu ile iyi. 
ce kapatılmııı olması lizımdır. Postada o
lacak i:ecikmeler kabul edilmez. 

14595 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilanı 

Aydın Daimi Encümeninden 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın • 
Muğla yolunun 61 + 213-66+076 kilomet· 
releri arasında 15217 li~a 40 kuruş keşif be
delli adi kaldırım inıaatıdır. 

2 - Bu l&e ait iartname ve evrak ııun • 
!ardır: 

a • Eksiltme prtnameıl 
b - Mukavele projesl 
c - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
d • Tesviyei türabiye şose ve kirğir in • 

ıaat!na ait feMi ıartname, 
e _ Kctif hulba cetveli ve silsilei fiyat 
f - Ta, ve kum grafik cetvelleri 
İlltiyenler bu şartname ve evrakı Aydın 

nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 29/9/940 tarihinde perıem

be ı:ünü saat 16 da vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istekli· 

lerin 1141.30 liralık muvakkat temin!lt ver
mesi ve Aydın vilayetinden bu iş içın alın
mıo müteahhitlik vesikası ve ticaret odası 
vesikası bulunması ve liakal 5000 liralık 

kaldırım İDi yapmış olması lazımdır. 

6 - Teklif mektupları S üncü maddede 
yazılı uatten bir ıaat evetine kadar vila
yet cncllmenlne getirilerek encümen reis
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
ilı;üncU maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dıe zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmıı olması llzımdır. Postada o
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

14597 

MAHKEMELER 

Ankara asliye 2 ci hukuk ha -
kimliğinden : 

Ankara. merkez komutanlığı inzibat baş
çavuşu Hann Okan tarafından açılıp mab 
kememizin 940/1588 sayısına geçirılen 

soyadı dlivasmın duruşması sonunda ta ı
makta olduğu Köken soyadının Okan soy
adı ile deiiıtirilerelc nüfus,a tescil ve ili
runa 13. 7. 940 tarihinde temyiz yolu açık 
olmak üıere karar verildiği ilin olunur. 

3329 

Safranbolu sulh hukuk hakim. 
liğinden : 

Safranbolu belediyesi ıahsiyeti manevi
yesl namına vekili Klmil Soğulcaklı ile 
müdeialeyh kasabadan Şaşkın oglu Meh
met karısı Hamide bint Hüseyin meyane
sinde mütehattis emvali gayri menkulenin 
tapuya tesclll dô.vasının icra kılınmakta 

olan duru.wmaaında; müddeialeyha Hami
de namrna çıkınlan davetiyenin muma· 
ileyha.nın yeri meçhul bulunduğundan ba
hiıle bill teblii iade edilmiş ve müddei 
vekili de ilinen tebligat icrasını talep ey
lemio olmakla mumaileyhanın duruşma 

ıtünü olan 16. 9. 940 p:ıı:artesi gUnü saat 
10/10 da Safranbolu ıulh hukuk mahkeme
sinde hazır bulunması veya tarafından 

musaddak vekiletname ile bir vekil gön
dermesi aksi takdirde muamelei gıyabiye 
ifa olunacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 3330 

Safranbolu sulh hukuk hakim. 
liğinden : 

Safranbolu belediyesi ııahsiyeti manevf· 
ycsi namına vekili Klmil Soğulcaklı ile 
müddeialeyh Çe&me mahallesinden Topçu 
nam İmam oğlu karısı Havva bint İbra
him meyanesinde mütehattis emvali gay-
ri menkulenln tapuya tescili dô.vasının ic
ra kılmmn..'lı:ta olan duruşmasında; müddei
aleyh& namına çıkarılan davetiyenin yerl 
meı;hul bulunduğundan bahisle bili teb
liğ iade edilmiş ve müddei vekili de ila
nen tebligat icrası talep eylemiş olmakla 
mumaileyhanın duruşma glinü olan 16.9.940 
pazartesi günü saat 10 da Safranbolu sulh 
hukuk mahkemesinde hazır bulunması ve
ya tararfından musaddak veklletname ile ' 
bir vekil göndermesi aksi takdirde mua
melei rıyabiye ifa olunacağı tebliğ ma
kamına. kaim olmak üzere illin olunur. 

3331 

Safranbolu sulh hukuk hakim. 
liğinden : 
Dlvacı Safranbolu belediyesi şahsiyeti 

maneviyeıi namına vekili Kamil Soğul

caklı ile müddeialeybim Camikebir mahal
lesinden Şalkın oğlu Ali karısı Fatma ve 
oğulları Ahmet ve Mehmet ve kızlan Ay-
1e ve Fatma meyanelcrinde mütehattis 
emvali gayri menkulenin tnpuya tescili 
di.vasının icra kılınmakta olan du,ruşma
sında; müddeialeyh im namlarına çıkarı

lan davetiyenin mumaileybimin yerleri 
meçhul bulunduğundan bahisle bili tebliğ 
iade edilmi1 ve müddei vekili de tanen teb.. 
ligat icrasını talep eylemiş olmakla mu
maileyhlmin durıı1ma ı:ünü olan 16. 9. 940 
pazartesi gilnü saat 9/50 de Safranbolu 
ıulh hukuk mahkemesinde hazır bulunma
ları veya taraflarından musaddak vek51et
nsme ile bir veki1 göndermeleri aksı tak
dirde muımelei gıyabiye ifa. olunacağı 

tebliğ makamma kaim olmıık üzere ilan o-
lunur. • 3332 
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ANKARA BELEDiYESi 

Merdiven aa.ire in~aı 
Ankara Belediyesindt!n : 
1 - Kalede yapılacak merdiven ve aalr 

isler on beş gün mUddetle aı;ık eksiltmeye 
konulmulitur. 

2 - Muhammen bedeli 4721,50 liradır. 
3 - Teminat 354,12 liradır. 
4 - Şartname ve keılf cetvelini görmek 

istiyenlerin her gün encilmen kalemine ve 
isteklilerin de 3/9/940 salı günü saat 10.30 
da belediye encümenine mUracaatlan. 7 

(4572) 14514 

Yol intaatı 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Hacettepe dahili yollannın yapıl -

ması işi on beı gün müddetle aı;ık eksltt • 
meye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 4940 lira 60 ku • 
ruştur. 

3 - Teminat 370 lira 55 lcuruıtur. 
4 - Şartnamesini ve saireyl görmek lı -

tiyenlerin her gün encümen kıı.lemlne ve 
iıteklilerin de 3/ 9/940 ııah giinU ıaat 10.30 
da belediye encilmenine müracaatları. 

(4462) 14550 

Asfalt yol inıası 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Musiki Muallim mektebi • Mezarlık 

)'olu asfalt kısmının yapılması iıi on be, 
etin müddetle ve kapalı zarf usulü il~ ek • 
ıiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 12099 liradır. 
3 - Teminat 907,43 liradır. 
4 - İhalesi 3/9/ 940 salı günü saat 11 de 

yapılacağından ıartname ve saireııinl gör
mek istiyenlerin her gün encumen kalemi
ne ve isteklilerin de ihale günü olan 
3/9/940 salı giınü saat ona kadar usulen 
teklif mektuplarını belediye encümenine 
•ermeleri. (4463) 14551 

Satılık yer 
Ankara Belediyesir.den : 
ı - Sanay1 caddesinde 853 ada 12 par-' 

ıellnde bulunan 263 metre murabbaı Bele
diye malı yer on beş gUn mUddetle ve ka
palı zarf usullyle nrtırmıya konulmuştur. 

2 - Muhn.mmcn be.deli 9205 liradır. 
3 - Teminat 690,3S liradır. 

4 - İhalesi 3. 9. 940 salı gfinU saat 11 
de yapılaC'.ağından şartname \'e çnpını gör
mek isteyenlerin her ; lın encümen kale • 
mine ve lıtek11lerin de ihale günU 8. !). 940 
salı günU saat ona kadar usulcu teklif mek 
tuplnnnı Belediye encümenine vermeleri. 

(45 SJ 14631 

Lastik çizme alınacak 
Ankara Beledıyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak o • 

lan ısı çift muhtelif ltlstlk çizme ne 20 
çift kundura lAsliği on becı gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuutur. 

2 - Muhammen bedeli 1920 liradır. 
3 - Temln~t 144 liradır. 
4 - Şartname.sini görmek lstlyenl,.rln 

her g{}n ene lmc.n kalemine ve lateklllerln 
de 6. 9. 940 cuma günU saat 10,30 da Bele
diye enctımenlne mUracruı.tları . 

(4590) 14633 

Lastik hortum saire alıımcak 
Ankara Beledıyesinden : 
1 - OotobUs idaresi için alınacak olan 

ltuıtlk hortum ve kauçuk malzemesi on 
beş g{ln mU<1GeUe açık eksiltmeye konul
mııştıır. 

2 - Muhammen bedeli 1140 liradır. 
S - Teminat 85, 50 liradır. 
f - Sartnnme ve nllmunelerinl Kllrmek 

lıtlyenlertn her «fin Encümen kalemine 
ve isteklilerin de 6. 9. 940 cuma gUnU saat 
10,30 da Belediye encümenine müracaat • 
ıar. (4:191) 1463~ \ 

Odun alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
l - Belediye ve §Uabatı tçln alınacak 

olan 79,5 ton kesllmle gürgen odunu ile 
260 kilo çıra on be3 ı;;tln mllddetle açık ek 
slltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedell (1G9:S) lira {20) 
kuruştur. 

3 - TemlnRt (119) Jlra (64) kuruştur. 
4 - ŞnrtnamPslnl görmek isteyenlerin 

her ,;Un encllmen kalemine ve lııteklllerln 
de 6. 9. 940 cuma gtlnll saat 10.30 da Be
lediye encUmcnlne mUrncaatıarı. 

(4593) 14635 

iki otomobil alınacak 
Ankara Belediyesinden ı: 
1 - Belediye için alınacak olan iki adet 

cenaze nakliye otomobili on be~ gün müd
detle ve kapalı :ı:arf us:ıliyle eksiltmeye 
konulmu~tur . • 

2 - Muhammen bedeli 9000 liradır. 
3 .....ı Teminatı 675 liradır. 

'4 - İhalesi 6. 9. 940 cuma gUnü saat 11 
de yapılacağından ıartnamesinl görmek 
iıtiyenlerin her riln encümen kalemine ve 
isteklilerin de ihale günü olan 6. 9. 940 cu
ma günU saat ona kadar usulen teklif mek
tuplarını belediye cncilmenine vermeleri. 

(4797) 14813 

Mu,amba alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - Belediye ihtiyacı iı;in 13 adet kol-

lu muşamba pazarlılcla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 325 liradır. 
3 - Teminat 24,38 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiycnlerin 
her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 27. 8. 940 salı giınü saat 10,30 da bele· 
diye encümenine müracaatları. 

(4833) 14825 

Musluk ve saire alınacak 
Ankarı Belediyesinden ı 
1 - Belediye ihtiyacı için ahnacak olan 

musluk ve pirinç rekorlar on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1994 lira 7S ku
ruştur. 

3 - Teminat 149 lira 62 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve iıteklilerin 
de 10. 9. 940 aah günü saat 10,30 da bele
diye encümenine müracaatları. 

(4834) 1482~ 

Mutamba cilası alınacak 
Ankarı Bel~iyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için birer kiloluk 

227 adet muşamba cilası paz:arhkla alına
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 317 lira 80 kurus· 
tur. 

3 - Teminat 23 lira 84 kuruştur. 
4 - Şartnamesini g-örmek istiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve iıteklilerln 
de 27. 8. 940 sah gilnü saat 10,30 da bele
diye encümenine muracaatları. 

(4835) 14827 

Kireç alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için on beş tonu 

Kütahya veya Eskişehir ve on altı tonu da 
.Onmcmiı toı ki ccman 31 ton kire' pa-

zarlıkla 11.lınaca.ktır. 

2 - Muhammen bedeli 465 liradır. 
3 - Teminat 69,75 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istlyenlerin 

her g{in endimen kalemine ve isteklilerin 
de %7. e. 940 h sttnu -~ o,ao .._ "-•'
diye encümenine müracaatları. 

(4836) 14828 

Kurşun, kalay ve saire alınacak 
Ankara Belediyesinden 'l 
ı - Belediye ihtiyıtcı için alınacak olan 

kurşun levha kalay ve saire on bcı gün 
müddetle açık ekııiltmeye konulmu,tur. 

2 - Muhammen bedeli 1229 liradır. 

3 - Teminat 92 lira 18 kuru~tur. 
'4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her ıün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 10. 9. 940 sah günU saat 10,30 da bele· 
diye encümenine nıilracaatları. 

(4!37) 14829 

Kablo teli alınacak 
Ankara Br.lediyesinden : 
1- Belediye ihtiyacı ıC1in 101 metre 

60 santim aıdmülBtör kablo teli pazar
lıkla alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli .304 lira 80 ku
ru~tur. 

3- Teminat 45 lira 72 kuruştur. 
4- Şartnamesini görmek istiyenle • 

rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 27. 8. 910 salı günil saat 
10.30 da beleciiye encumenine müra • 
caat ları. ( 4S38) 14830 

Asfalt tretuvar 
Ankara Be 1ediyesinden : 
1- Kurumlar sokağınaan Büyük 

Erkfinıharbiye önüne kadar olan asfaJt 
tretuar işine iı;tekli çıkmamasına bina
en bir ay zarfında pazarlıkla yaptın · 
lacaktır. 

2- Muhammen bedeli 15019 lira 20 
kuruştur. 

3- Tdniıı~t 2252 1ira 88 kuruştur. 
4- Şartnamesini gi:frmek istiyenle • 

rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 27. 8. 940 nlı günil saat 
10.30 da belediye encilmcnine müra • 
caatları. (4839) 14831 

P. T. TEI.;EFON Md. 

9 Adet posta vagonu alınacak 
P. T. T. Umumf Müdürlüğünd~: 
1 - İdare ihtiyacı için (9) dokuz adet 

posta vnıonu kapalı zarfla eksiltmeye çı
karılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (162162) yüz alt
mıs iki bin yilr altmış iki lira, muvakkat 
teminat (9358.10) dokuz bin ilç yüz elli se
kiz lira on kurue olup eksiltmesi, 4/ eylül/ 
1940 çarşamba günü (16) on altıda Anka· 
rada evkaf aı:1artımanın üçilncü kaprsından 
girilen birinci katındaki P. T. T. satm 
alma komisyonunda yaprlacaktir. 

3 - İstekliler, muV'llkkat teminat mak
buz veya banka teminat mcktubiyle kanuni 
vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını 
o gün saat (15) on b~e kadar mezkur ko
misyona vereceklerdir. 

4 - Sartnameler, Ankarada P . T. T. le
vazım, İstanbul'da Valide hanında ikinci 
katta P. T. T. levazım ayniyat şubesi miı · 
dü:rlilklerlnden (8ll) sekiz yüı or: bir k:.ı- ı 
rue mukabilinde ,·erilecektlr. (3842) lle6S 

İnşaat münakasası 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
İşin nevi Keıif bedeli 

Niksar ve Erbaada ah· 
" pp baraka in~atı 

Reşadiye'de ahşap 

baraka inşaatı 

Lira Kr. 

44983 54 

5114 40 

% 7,5 teminatı 
Lira Kr. 

3373 78 

383 58 

Eksiltme 
9eklı 

saati 

kapalı zarf 15 

A~ık eksiltme 16 

I - Keşif şartname ve planları mucibince idaremizin y...ıkarda yazılı ma
hallerde yaptıracağı 14 adet ahşap barakaların inşaatı kapalı zarf ve açık 
eksiltme usullerile eksiltmeye konmuıtur. 

II - Keşif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme §ekil ve saatleri 1 
hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 5. IX. 940 perşembe günU hizalarında yazılı ·saatlerde 
lstanbul'da Kabataş'ta levazım ve mubayaat şube:ıindeki alım komisyonun. 
da yapılacaktır. 

IV - Erbaa ve Niksar'da yapılacak olan inşaata ait şartname levazım 

şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara, Tokat Başmfülürlüklerinden 224 ku
ruşa ve Reşadiye'de yapılacak inşaata ait olanı ela mezkl'ır şube veznesin
den ve Tokat baş mü<lürlüğUnden 26 kuruşa alınacaktır. 

V - Kapalı zarf münakasasına gireceklerin şartnamesinin (F) fıkrasır.
da yazılı ehliyet vesikasile kapalı fiat teklif mektuplarını ve kanuni vesc
ikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden bi: saat eveline sa
at (14 de) kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver
meleri lbımdır. 

VI - Gerek kapalı zarf ve gerek açık eksiltmeve girecekleri':l yazılı gün 
ve saatlerde yukarda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. 

(74i6/ 4821) 14821 

Tıbbi ecza ahnacak 
Ankara Nümune Hastanesinden : 
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40000 m~tre gaz idrofil 

235 kalem eczayı tıbiye 

Ankara Nümune Hastanesinin 940 mali yılı gaz idrofil ve eczayı tıbbiye 
ihtiyacı kapalı zarf usulile ek!liltmeye konıılmu' ise de talip zuhur e~. 
diğinden pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin muayyen gün ve saatte A:ı· 
kara Nilmune Hastanesinde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(4818) 14819 

EŞYA SATISI 
Ankara Gümrük Müdürlüğünden: 
Cioıı, mikdar ve evsafı ~ağıda gösteril en eşynnın 23. 8. 940 tarihine mllsadlf cu

ma gllnU saat 10 da açık arttırma ile satışı tekarrUr etmtıtır. MUzayedeye ııtırAk 
arnıeunda bulunanların muayyen ıııtatte Akköprtide gUmriik binasında mUteoekkll 
Htış komlııyonuna mllracıı.aUan. { 4381) 
Kap Nevi Marka No. Sık letl Kıymetl 

Lira Kr. 
217 00 
136 00 
100 00 

adedi K. Gr. 
2 .l!Mdık İ~fK 37/ 38 13R 00 

Cinsi 

2 sandık CJ<""S 254/55 188 00 
muhtelit cins oyuncak 
zımpara kl'Lğtdı 

1 sandık ZB 12 H 00 eczııl tıbbiye 

Devlet Konservatuvarı Müdürlüğün
den: 

1 - Devlet konservatuvarı lılnas1 dahil 
ve haricinde tamirat yaptırılacaktır. 

2 - B edeli keşfi 1921 lira (bin dokuz 
}1lz yirmi bir} 00 d oksan lmruştur. 

3 - Tamiratın lhale51 22. 8. 940 per
teınbe gUnU ııaat on he§te mektepler mu
hasebeciliği !hale lwmtııyonu tarafından 
ıaçık eksiltme usullyle yapılacaktır. 

4 - Talipler keıılf raporu ve ııartname
yl görmek Uzere her gt\n aaat ondan on 
ikiye kndar konservatuvar mUdUrlUğUne 
müracaat edebilirler. 

5 - Taliplerin thate gllnU ıaatlnden bir 
saat evellne kadar yüzde yedi buçuk temi
natlarını mektepler muhaseber.lllğlne ya. 
tırmalnrı \'e fhale gUnU ve saaUnde mez -
ktir komisyonda hazır bulunmaları 111\n o. 
lunur. (4367) 14366 

Hurda kôğıt satışı 
Ulus matbaasında birikmiş olan hur

da beyaz ve basılmıt ga.ı;ete kağıdı a
çık arttırma !Uretiyle &atılacaktır. Ta
liplerin 26 ağustos pazartesi günü saat 
ond.a müesse~e muhasebesine mliraca -
atları ilan olunur. 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. ---- Bir villa aranıyor ----E 6 • 8 odalı bir villa (kalorifer ve E 
: garajlı tercih olunur) aranıyor. A- -
: 15kadarlann aşağıdaki adrese mek- : 

tupla milracaatları ve fiyat bildir· : 
_ meleri rica olunur. Moren, Cihan- : 
: pnlas oteli, Ankara. 3313 -

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Aranıyor 
Yeni&ehir'de, yazıhane olarak kul

lanılmaya elveriıli, altı veya yedi o
dalı ve kaloriferli bir ev veya apartı
man arıyoruz. Şeraltle birlikte Poıta 
Kutusu 1019 adresine malQmat veril· 
meli. 3265 

I "Dikkat 

Terzi Safiye Kopsel 
Y enieehir'den Karaoğlan'da Aydın ıo

kağında Kanbay apartmanı 1 INo. ,... nak· 
letti&inl sayın müıterilerlne ıaygı ile bil-
dirir. 333 

Sahlık kelepir otomobil 
İc;i maroken dört kişilik dört ıiıe ile 

yüz yetmiı kilometre yapan bir otomobil 
acele ve ucuz satılıktır. Soğukkuyuda Ba-
kım garajına müracaat. 3324 

Kayıp motosiklet selesi 
18. 8. 940 pazar gUnU ak§amı İtfaiye 

meydanı ile Halkevi arasında mezkQr sele 
dUımUıtür. Bulanlar 2811 numaraya tele- • 
fonla haber verdikleri takdirde kendileri 
memnun edilir. 3328 

r·-··M;ğ-;~;···d~;.i ......... i 
İ Bir tuh&fiye mağazası devren i 
f satılıktı!'. İsteklilerin 1893 Tele • İ 
f fon No. ya müracaatları. 3321 f ........................................................ 

ZAYlLER 
Zayi - Ankara belediyesinden aldığım 

186 No.lu ve 20. 12. 927 tarihli toförlük 
ehliyetimi kaybettim. Yenisini alacağım

dan eskisinin hilkmil yoktur. 
3:U7 İbrahim oğlu Hamdi Erdoğan 
Zayi - 14. 6. 939 da ve 2714 No.lu şo. 

förlük ehliyetini zayi ettiğimden yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmil yoktur. 

2714 No.lu ehliyet sahibi 
3325 Kemal Kırnl 

Zayi - Ankara Belediyesinden aldığım 
1978 No.lu bisiklet plakamı kaybettim. 
Yenisini alacaiımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Akalar mahallesi Abak sokağı No. 6 
3326 Fehmi Özmen 
Zayi ıahadetname - 1935 senesinde 

Ankara Gazi lisesinden aldığım ıahadet

namemi kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilin olunur. 

Adapazarı Uzunçareı No. 16 
3278 Tahsin oğlu Cihat Barut 

MİLLi 
• 

PIYA 
Zafer 30 Ağ ıs tos~ 

Milli Piyango da İzmir 
arında çekil.mek üzere 
Zafer Piyangosu tertip 
mİ§tir. Türkiyenin her t 
fmda satılığa çıkarılrtJlf 
olan bu fevkalade piya 
da mevcut 300.000 bile 
63.345 tanesi mutlaka İ 
miye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraY" 
yarım biletler (1) liraY• 
tılmaktadır. Zafer Piy 
suna siz de bir bilet al 
jştirak ediniz. Verece 
paralar ebedi Türk zaf 
temin edecek vasrtal 
biri olan hava kuvetle 
ze sarfedileceldir. 

30 Ağust 
Zafer bayramına ma 

Fevkalôd 
Piyangonun planı 

İkramiye 
adedi 

1 
l 
ı 
2 

10 
30 

300 
3.000 

30.000 
30.000 

63.345 

Tayyare 
Otomobll 

Kamyon 
Mot6r 

ve 
bil O mum 

makine

lerde 
İsviçre 

mAmQl!l.tı 

İkramiyo 
miktarı 

Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 
3 
2 

tkrıı.ıııU' 
tuttl' 

~[ü 
60·~ 
20·~ b 
10.(;. 
10·~ 
20·:ı. 
30·~ 
30. 
30.,. 
90. 

~ 
Yekim 360· 

Sağlığın kıymetini takdir 
Bayanlara adet zaınanlarıııd• J 
seve kullanaca~ı mikropıu~· 

· ·ne• yumuşak ve sıhht en bırı ·rı&' 
rem tuvalet bezleridir. :Eıı 1 

biseler altında bile belli Ô l 
F E M t L ve B A erıet ol 

Her eczanede, kadın berb blJJ~ 
ve tuvalet macazalarınd• 6206 

~==========================:::::::=============~ 

Sus SinernaJI 

ULU B - 21. inci yıl. - No. 6843 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Yeni Sinema 
Bugiln bu gece 

Saat 16,80 ve 21 
seansla.nnda 

GUnahkAr Kızlar 
Saat 14,30 ve 18,30 

searuıında 
LUİZ 

Halk Sineması 
Hu gece 21 de 

Bir milletin lstlkUl.ll 
Saat lG, 30 scımsındn 
Şan~hay ateşler içinde 

Saat 14.30 ve lS.30 
sennsındn 

Korsanın İntikamı 

~~o 
BugUn ve J:ııl ~·· 

Saat 12 . 16 ,.c 
ııeanınııd8 ıst' 

Alayın Ç cu~61# 
Saat 14 \ 'P ıs. ~dı•' 

BrodvaY ~ ~ <' 
--- tı' Hıımrunönll > c:ıll 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Cebeci Yenldofan 

ılneması 
Kırallçenin Elmaıılan 

Türkçe sözlü 

Saat 12,115 te ucuz halk 
matinesi 

sineması ıt?I 

TÜCCAR fJ~O 
Türkçe ı!!• 

1 
MUesııe!!e MUdUrU: Na~tt ULUe 

ULUS Baaımevi ANKARA 
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San Zambak 
Marta Eggerth 


