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Telçaf: ULUS Ankara 

TELEFON 
Başmuharrirlik 1871 
Yazı leleri MUdUrU 1061 
?dile!!!ese MildUrU 1H4 • 

Hava kurumuna türk mille· 
tinin yaptığı yardrmm bir eşi
ni tarih ıimdiye kadar yazm.ş 
değildir. Bu co§kun ve yürek
ten yardnnm arkasını kesme . 

Yuı İşleri 1062 
İdare 1064 ADiMi% . ANC>IMl%C>I~ 

• mhurreisimiie1 

bir konuıma 
Falih Rıfkı ATAY 

·ye'ye dair bir kitap yazmak 
"-ıleketimize gelen amerika· 

ltluharrir kadın Cümhurreisi· 
lronuıuyor. Bu konuıma, mu· 
hayranlık ve ıevk içinde 
tır: "Hayatı, bütün halkı· 

isi..: yeımyeıil, ferahlı bir saha 
koymaktan baıka emelimiz 

• Ku·ntli bir ordumuz var; 
~ ordu bir müdafaa silahı· 

• • içinde bir merak var. 
Jeti, daha 1912 de, Adriya• 

ilaa Kaılcleıai& sonları
devam eden bir impara· 

.ahibi idi. Bizzat kartıam
utu büyÜk asker, Ye· 

harbetmiıtir. Emperyalizm, 
ve fütuhatçılık hırsla· 

a-ııp köpürdüğü bir devirde, 
lir da bu millet eaki saltanll· 
etine ve ıevdasma~düımez 7 
.,_ Hayır, diyor, böyle bir 

't9 böyle bir elem bizde yok-
11rdun her erkeiine, her ka· 
•e her çocuiuna yÜkıek ve 
hir varlık hazırlamak ıibi 
1, yabancı topraklarda ywn. 

~ktan ve zabıta memurlu· 
aktan daha ıanlı ve teref • 

•azifeclir. Biz yepyeni bir 
>llratmait, milleti yeni temel

. nele ilerletmeii it edinmit 
ruz.'' 
ir, Türkiye'ye dair kita• 

~ulan üstünde dütünür
lllilletin en büyÜk ve aeli.

&clammdan Kemalizmin aıil 
dinlemekle pek iıabet et

llejimin yirmi aeneclenberi, 
ıiyaaetine hakim olan ruh, 

deyJet ve halk faaliyetlerine 
••ren disiplin itte budur. 
kadar batardığmıız uerlere 

milletin ve onu aevk ve 
'clenJerin hiç bir mütküli.ttan 

hiç bir engel önünde eğil· 
"'-r Te iri.deli kimıeier oldu· 
L.Nrınemek mümkün değildir. 
,"'.""t'pten çetin bir mücadele, 

aalnm hir İnfa mücadele1i 
• Ancak bu cesaretimiz kin 

defil, muhabbetle, yurt, J'U• 

halk atkı ile mayalanmııtır. 
'-erikalı muharrir bir anda 

l'la konuf!Dak imkinmı 

·, olaaydı, tehrinden •n 
kadar, bütün türklerin at
&faiı yu)ran aynı fikirleri 

'ceJc, ve memlekette hüküm 
~İl'liğin ana meınecli, ideal 

e olduğunu görecekti. Bu 
·, derin bir haklılık fUUru ile 

derin bir fedakarlık ahdi 
~ -lttaktadır. Herkeıin dava

'lı müıamahamız ne kadar 
lrendi davamıza olan hür-

~lite k h ··ı·· -arıı ta ammu umuz o 
~·~-rdır. Böylece, olduiumuz 
u ...... ek ve tanınmak, i.lemi 
1.ı1'aktrğımız kadar rahat bı-
• lr iatiyoruz. Zerre kadar İyi 

olup da nihayet bu hüküm-
1.iziınte birletmemek kat.il 

Ciim'lturrefiimis Milli $el lnönü'nün euelki tiin lslanbul'a mu
vaaalat elliği ue Haytlarptqa. Gannıla lıarıılandığını yazmlf • 
tık. Yukardalıi ruimler, Milli Şel Haydarpafa Garından Flor
ya'ya gitmek üzere ayrıldıkları sırada alınrrttftr. 

C.H.P. Meclis grupunda 
........................................................... , ........................ . 

Hariciye Vekili dünya 
hôdiselerini izah etti 

Millt Müdafaa, Dahiliye ve Münakallt 

Vekilleri de beyanatta bulundular 
C. H. P. Meclis Gnıpu, dün aaat 10 ela reiı ve&Dili Seyhan me'bu

ıu Hilmi Uran'm reisliğinde toplandı. 
Celsenin açılmaamı müteakip künüye gelen Hariciye V d<ili 

Şükrü SaraçojJu, harici aiyasetimiz bakımmdan bizi alakadar 
eden ıon dünya hadiselerini ve bu hadiseler hakkındaki hüküme. 
timizin noktarnazaTmı izah etmit ve söz alan müteaddit hatip -
lere cevaplar vermittir. Hariciye Vekilinin beyanatı umumi hey· 
etçe taıvip olunmuttur. Müzakerenin intikal ettifi bazı mevzu -
lara Milli Müdafaa, Dahiliye ve Münakalat Vekilleri de alaka -
dar olarak beyanatta bulunmutlardır. Vaktin ıeçikmiı olması 
hasebiyle Grup nıznameaindeki takrirlerin konuıulması ileriki 
içtima& bll'akdarak riyasetçe aaat 13 de celseye nihayet veril • 
mittir. "a.a." 

Dobruca 
meselesi 

halloldu mu? 

Reuter "EVET,, , Alman 
ajansı "HAYIR,, diyor 

Bulgar aıkeri hudutta 
iığale hazız vaziyette 
Bükreı. 21 a.a. - Reuter bildiri -

yor: Dobruca hakkında, Bulgariıtan
la Romanya arasında anlatnıa yapıl
mıştır. Craova müzakereleri netice. 
ıinde varılan anlatma yeni hududu 
1912 hudut hattında tesbit etmekte-
dir. 

(Soaıı 1. iincü say/ada) 

inailtere'nln muvıffakiyet 
lhllmallerl bahsinde 

AMERİKA 
~İMDİ DAHA 
NİKBİN 1 

Va§in.gton, 21 a.a. - Amerika uke
rt makamları tnciltere'nin muvaffa· 
kiyet ihtimalleri bahsinde ıimdi bir
kaç hafta evveline nazaran çok daha 
fazla nikbinlik gSıteriyorlar. Deniz
de ve havalardaki faaliyetlere dair 
olan alman resmi tebliğlerinde fihit 
hatalar mevcut olduğunu göeteren 
deliller görüldüğü kaydedilmektedir. 
Buna m"-'kabil ingiliz reım! tebliğle
ri çok daha doğru addedilmektedir. 
Amerikalı müıahitler lngiltere'nin 

Almanya'dan iki misli fazla bo!Jlba 

(Sonu 4. iiacü N7114aJ 

lzmir Fuarının, açılması münasebetiyle 
ııııı•ıııııııııııııııııııııııııııııııııı~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııcııııı:ııııııı 

• 

in iliz nazırların Fuar hakkında 
C)slerdikleri sempati hisleri 

Müstemlekôt ve Hindistan naz1rlar1nın söyledikleri 
nutuklarla Lord Halifaks'ın mesajına lzmir Belediye reisi teşekkür etti 

Ticaret Vekili B. Nazmi Topçuoğlu 
Müstahsiller ve halkla temaslarda bulunmak üzere 

dün akşam Aydın'a hareket etti 
Xuns:u İzmir Entemaıyonal 

Fuarı'nm açılmaaı dolayııiyle İn· 
giltere Müıtemlekat Nazırı Lord 
Lloyd ve Hindiıtan Nazırı B. A· 
mery Londra radyoaunda Türki
ye'ye hitap etmiılerdir. Ayrıca 
Lord Halif aka da İzmir belediye
ıine bir meaaj göndererek mu· 
vaff akiyetler temenni etmiıtir. 
lzmir belediyeai bütün bu nazi
kane hareketlere teıekkürle mu· 
kabele etmittir. Ticaret Vekili· 
miz lzmir'de tacirlerle temaılar· 
da bulunduktan sonra Aydın'a 
hareket etmiıtir. Fuar hakkmda
ki haberlerimiz 2 inci ıayf ada· 
dır. 

/ngiltere mü•temlekat nazın 
Lord Lloyd 

Sovyet gazeteleri 

Harbin kati 
safhasını yakın 

görüyorlar 
Bir Sovyet: gazetesi İngiliz 
mukavemetinin kolay km -

lamıyac.sğmı söylüyor. 
Moılı:ova, 21 a.a. - "İngiltere harbı" 

aovyet gazetelerinde uzun mılı:alelere 
mevzu teıkil etmektedir. Bütün ıaıeteler, 
inciliz hava kuvetlerlnln mulı:avemeti1le 
donanmanın faikiyetinin almanlara çı • 
karmakta oldutu mlitküllttan bahsetmek· 
tedir. 

Flotte Rouıe raıete1i harbın katı aafha
ımı :ralı:ın ıörmekte Ye ıunu illve etmek· 
tedir: 

Eier &imanlar tnrtltere'yi iıtillya karar 
•erdilerae bunu önümüzdeki aylar ıı:arfmda 
71pmalıdırlar. Zira aonbaharm fırtma ve 
ıiıleri hava kuvetlerinin faaliyetine mani 
olacaktır. 

Etoile Rouge pzeteılnde Zhuravliov, 
almanların itral ettikleri memleketlerde 
bir çok ta17are meydanlarına aahip bulun
duklarını ipret etmekle beraber, ingiliz 
hava lı:uvetlerinin. müdafaa vuıtalırının 
diler unıurlariyle çok takviye edilmekte 
olduiunu yazıyor. Meıkilr ıazete, ilk bü
yük çarpıemalarrn cöıtermle olduklarına 
nazaran, ılmınlırrn İngiliz mukavemetini 
kolaylıkla kıramıyacıiını ilive etmekte
dir. 

C. H. P. Umumi 
İdare Heyetinde 
Cümburivet Halk Partiıi Umu

mi idare Heyeti; dün mutat haf
talık toplantııını yapmlJ, Partiyi 
alikadar eden me\·~ular üzerinde 
müzakerelerde hulunmuıtur. 

lunir Enternuyonal Fuanndan bir gôrliniif 

ı Maarif Vekilimiz 

şehrimize döndü 
Bir mliddettenberi İstanbul'da tet

kiklerde bulunmakta olan Maarif Ve
kilimiz B. Hasan - Ali Yilcel dün sa
bahki ekıpreıle ıehrimize dönmlif
tür. Vekil iıtaayonda vekilet erkinı 

1 ve dostları tarafından karıılanmııtır. 

İtalyanlar 

Yunan -·Arnavut 
hududuna asker 
tahıil ediyorlar 

Londra; 21. a.L - Bir ajanı telgra· 
fına göre, it.alyanlar Yunanistan • 
Arnavutluk hududuna kıtaat tahfit et· 
me'ktedirler. 

Yunan ba§Vekili B. Metabaı'ın dlln 
akpm geç vakit kıral Georgea'u ziya
ret ederek vaziyet hakkında kendisine 
izahat verdiği bildirilmeictedir. 

Reuter ajansına göre 

Macar-Romen 
görüşmeleri 
kesileceğe benziyor 

MİHVER 
Devletlerinin hakemlikte 
bulunması muhtemel 

Blikreı, 21 a.a. - Turnu Severinde Ma
car • Romen heyetleri ara11ndı cereyan 
eden müzakerelerde bir ınlıımıya varmak 
ümıdi rörülmedifinden Tranıilvınya hak
kında Macarların ıerdettilı:leri talepler 
meselesinin mihver devletlerinin hakemli
iine muracaat ıuretlyle halline teveS1iil 
edileceii Bükreı'te zikrolunmıktadrr. 

Macarlar ekalliyetler nazarı itibıre a
lınmakarzın Transilvanyı'nın üçte ikiıi 

kadarını istemekte, Romanya ise hudutta· 
ki dört villyet mıntıkasını ve nüfusun 
m!ibadelesinl teklif etmektedir. 

Tranailvanya meaelesinin bir hudut me
(Soaa 1. üncü ıaylada) 

Lord Halilalt. 

Lord Halifaks verdi§i 

beyanatta diyor ki : 

Medeniyetin akıbeti 

gene · İngiliz 

pllollar1 elinde 
Atman ablukası 

inailtere'nin nıiyeflnde 
değlJiklik yapmach 

Londra, 21 a.a. - Lordlıı.r kımırasmda 
lord Hılıfı:ıı:, hariciye nezareti ı,1eri hık· 
kındaki müzai:erıı.tta sorulmuş olan bazı 
suallere cevaben •u beyanatta bulunmu•· 
tur: 

Birletik Amerika')•ı kira esaaı lizerına 
verilece< olan üslere mUtedaır tıt• .. .it iki 
hiıkümet arasında yapılıı.cak ınuıa1'erııtla 
ttıbit edilecektir. Eıu iizerınde mutıb•k 
kaldık ve emınim kı tafsilat mun:te. 
ı 1 nde miıhim mıişkullt zuhur etmiyecr-k
tır. 

Alrr.a:lya tarafından illn edılen 1blulc1 
hakkında lord ,unları aöylemiıtir: 
Keyfıyet ticareti bahriyemizin vaziye

tinde hiç bir tebeddul huıule ıetinnemit
tir. Gemilerimiz inriliz donanma ve hıva 
kuvetlerinin himayesi altında limanları • 
mıza ririp çıkmaktı devam edeceklerdir. 
Büyiık Britanya'ya relip avdet etmekte o
lan gemi tonajı gemilerimize yapılın bil· 
cumlınn şiddetlenmesinden evelki aylıırdı 
kaydedilen tonajın aynıdır .• ıürekli aline· 
tar • 
Havı hflcumlınnın tam •iddetlerinı llı

tiaa.p etmit old"1tlırr ve 11 a&uıtoıta hl· 
(Soau 4. uacu sayfada) 
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B. M. Meclisinin dünkü toplantısı j 

Askeri ceza ve muhakeme 
usulü hakkındaki layihalar 

müstaceliyet kara riyle 

İzmir Fuarının a(ılması dolayı siyle 

Fuar hakkında İngiliz nazırların 
gösterdikleri sempati hisleri 

lzmir Belediyesi nazırlara ve Lord Halifaks'a 
nutuk ve mesajları için teşekkürlerini bildirdi müzakere ve kabul olundu 

Bilyilk MilJet Meclisi dUn ıaat 15 
te B. Şemsettin Günaltay'ın reisliğin
de toplanmıJtır. Celse açıldığı zaman 
kürsüye gelen Milli Müdafaa Vekili
miz B. Saffet Arıkan, gelen evrak 
arasında bulunan ve askeri ceza ka
nuniyle aakert ceza muhakemeleri u
guJü kanunlarının bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan layihala
rın, ehemlyetlerine ve mU&taeeliyet
lerine bina.en ruznameye alınmalarını 
ve müstaceliyet kararlyle müzakere
lerini teklif etmiştir. Vekil, ruzname
de bulunan tay deposuna 10.000 lira
ya kadar mütedavil sermaye verilme
si hakkındaki rn.yihanın da müstace
liyetle görüşülmesini rica etml§tir. 
Millt Müdafaa Vekilimizin bu teklif
leri ittifakla kabul olunmuş ~e ruz-
nameye geçilmiştir. · 

Ruz:nameyl teşkil eden bazı devlet 
alacaklılarının tahsil ıureti hakkın
daki layiha ile zelzeleden zarara uğ
rıyan bedeli nakdi eratı hakkındaki 
layiha ve vakfıkebir menba ıulariyle 

orman ve zeytinliklerin idaresi hak
kındaki kanun layihası ikinci müza
kereleri yapılarak kabul olunmuş
lard\r. Bolu mebusu Lutfi Gören'in 
askeri ve mülki tekaüt kanununun 
66 ıncı maddesine bir fıkra ilavesine 
dair olan kanun teklifi, bütçe encü
meni tarafından geri istenmiş, devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve tea
dUlUne dair olan kanuna ek kanun la· 
yihasının da birinci müzakeresi ya
pılmıştır. 

Bunu müteakip, Mill\ Müdafaa Ve
kilimizin gösterdiği lUzum üzerine 
müstaceliyetle müzakereleri icabedcn 
üç layihanın müzakeresine başlanmış
tır. Bunlardan askeri ceza kanuniyle, 
muhakeme usulil kanunlarının bazı 
maddelerinin tadiline dair olan layi
halar ufak tadillerle ve tay deposuna 
mtitedavil sermaye verilmesi hakkın
daki layiha da olduğu gibi kabul o
lunmuştur. 

Meclis, 11 eylül çarşamba günil 
toplanacaktır. 

Londra radyosunun evelki ak§aın·ı Ticaret Vekilimiz, vali ve belediye 
ki türkçe ne§rİyatrnda İngiltere müs reisi tarafından uğurlanmıştır. 
temlekat nazırı Lord Lloyd ve Hin- Ticaret Vekili Aydın'a gitti 
diatan nazırı Am ry tar fından iz- İzmir; 21. ı Telefonla ) - Ticaret 
mir fuvarının açılması münasebeti- Vekili B. Nazmi Topc;uoğlu bu ak1am 
le türkçe olarak yapılan hitabelerin Aydın'a müteveccihen hareket etmi~. 
matbuat umum müdürlüğü radyo tir. Vekil geceyi Karapınar'da gecire
dinleme aervisince zaptedilen me· cek ve yarın Aydın'Ja müstahsÜ ve 
tinlcri a§nğıdadır: .. . . müntehipleriyle konuşacak, cumarte -

Lord Lloyd §Unları soylemı§tır: siye ı:ıehrimize dönecek ve Tırhan va-
uB h ' ' ' d l ' f :.-u arp ıen sı _ıçın .. e' .. zmı~ u- puriyle İstanbul'a geçecektir. 

varının a5ıl.~tını,. bız buyu~ brıtan· Vekil bugün Fuar'da muhtelif pav· 
yal~lar buyuk • hır memnunıyet ve yonları gezmiş, İstanbul toprak mah -
ııevınçle lt&r'§•~.ıy~ruz" . . sulleri ofisi müdürü ile buğday ve ek-

Brit_any~ hukun~:,t.ı, ~e'?:ıza~ırı t~- mek mevzuu iizcrinde konuşmuş, müs. 
caret ı§lcrıne verdıgı buyuk ehemı- tehlik ve çiftci hesabına direktifler 
yet .mün.asebetiy~e,, lAzmir !u~arın~ vermiş ve bilhassa ekmeğin ucuzlatıl· 
genı§ mıkyaııta 'l§tırak etmı§tır. Bı- il r"ınde durm•ı"tur . b h k . . H. d. h .. ması ze s • 
zım u are etımıze ın ıııtan u- Ö w 
k .. · • d • · ·k· · a·· '"k 8 · gleden sonra da tarım satış koope-
U.'lteının e ı~tıra ını uyu n- 'fl • '"d"' ·· d k 

h "k" • • ti k ratı erı umum mu urun en oopera· tanya u umetı memnunıye e a- • 
b 1 . . tıf çalışmaları hakkında malftmat al -

u etmı§tır. b h • · ıı ı· • • • .. .. .. • .. h . . . mış, orsa eyettnın '"ıım ve ıncır pı· 
Buyuk Turkıye Cum urıyetının yac:alarının ::..çılma tarihı hakkında ve:-

bu sene ve gelecek se~e)erde m~- miş olduğu ka .. ara da muttali olm11ş 
vaffak olmasını temennı eder, hepı-
nize saygılnrımı bildiririm." 

Hindistan nRzırı Mister Amery de 
,u hitabede buhınmu§tur: 

tur. 

İspartı' da Senf rkenr ı 
nahiyesinde sekiz höyük bulundu 

SPOR 
"Kn•k seneden;:iyacle oluyor1 ben 

de dostum Lloyd gibi Tiirkiye'nin 
her tarafını dola~hm. Eski lstan -
bul'u, ye§İI Bursn'yı, güzel Iznıir'i, 
tırın Anadolu'yu · pek iyi bilirim. 
Türkiye'de, h'er sınıf halk araııında, 
hususiyle askerler ve köylüler ara
sında pek iyi dostlar kazandım. 
Türk ırkı, temiz, necip ve asildir. 

Pivasaların açılması için daha bir 
müddet beklenileccktir Cfüıkü henÜ'ı: 

piyasaçla kafi mikdarda yeni mahsul 
yoktur. 

lr.mir Enternasyonal Fuarında • I nh ·sarlar pcwvonu 
İzmir, (Hususi) - İnhisarlarca her 

sene iştirak edilen İzmir Enternas
yonal Fuarında bu sene de İnhisar
lar t daresi, mevcut daimi pavyonun
da birçok yenilikler vücuda getirmiş
tir. Ezciimle pavyon dahilinde yapı
lan tezyinattan başka hususi olarak 
İnhisarlar İdaresinin faaliyetini tem
sil eden muhtelif panolar konmuştur. 
Pavyon üstlinde bulunan gazinoda 
ehemiyetli tadilfit yapılmış ve hal • 
kın istirahatini temin için müteahhi
de hasır koltuklar ve masalar koydu
rulmuştur. Yalnız §arap, likör ve bira 
gibi hafif içkilerin kadehle satılaca
ğı bu gazinoda fiatların çok ucuz ol
masına itina olunmuştur. 

İsparta (Huıust) - Yurdumuzun 

cenup ve cenubu garbisinde bugüne 

kadar hemen hemen esaslı arkeolojik 

ara§tırma yapılmamıştır. Bu ıebeple 

bu havalide pek eski devirlere ait i&
kAn ve medeniyet tabakalarını içinde 
eaklıyan bir sahanın keıfi Anadolu 
arkeolojisi için büyük bir ehemiyeti 
haiz: olacaktı. Bu tene temmuzun 26 

ısında Ankara Dil ve Tarih, Coğrafya 
fakUltesi ilmi yardımcılarındaı:ı Ke
mal Turfan tarafından yapılan bir 
tetkik gezintisinde lsparta villyeti
nin bir nahiyesi olan Senirkent ova
ııında bugüne kadar hiç bir arkeolo
ğun nazarıdikkatlni celbetmemiı o
olan sekiz höyüğün mevcut olduğu
görülmÜJtÜr. Bu büyüklerden yedi· 
si, ovanın garbinde, Eğirdir gölüne 
yakın bulunmakta ve biribirine olan 
uzaklıkları hamt bir buçuk K. M. 
geçmemektedir. Sekizicinsl ise bu 
gruptan 12 kilomereye kadar garp
te ve Senikent'in 4 kilometre tar· 
kındadır. .Bu hUyUkler Uzerinde 
topladığımız seramik (çanak çömlek) 
dikkatle tetkik edilince bu mıntıka
nın zamanımızdan en aıağı 5000 ıe

ne evelindenberi meskön olduğunu 

göstermektedir. Aynı zamanda orta 
Anadolu'da Ahlatlıbel, Alacahüyük 
ve Çanakkale viU.yeti dahilindeki 
Truva'da bulunan mümasil eserlerle 
müşabehet arz:etmeıl bu insanların 
pek eski devirlerde orta ve garbi A
nadolu ile münasebette bulundukla
rına şUphe bırakmamaktadır. 

Herhalde bu hilyliklerde yapılacak 
bir hafriyatın bu meseleleri daha e
saslı bir surette aydınlatacağına yurd 
arkeolojisinde yeni bir ufuk açacağı
na şüphe yoktur. 

Basrı üzerinden İzmire 
yapılacak ithalat ve ihracat 
İzmir, 21 (Telefonla) - Buraya 

gelen ma10mata göre, Basta yolu üze
rinde ithallt ve ihracat yapılması me
selesinin tetkiki epeyce ilerlemiştir. 
Kom§U devletler demiryollarında ten 
zilat yapılması temin edilirse ıevki
yat ton ba ına 50 liraya dUtecektir. 

Gençlerbirliğinin yeni 

idare heyeti vazife 
taksimi yaptı 

Genı;lerblrllğlnln !lnUmUzdckl yeni mev
sim spor fııaJlyeU için rrtUhlm kararlar ve
rerek yeni idare heyetini seçtiğini haber 
venntııtık. Beden terbiyesi kanunu hlikUm
lerlne uyarak intibak karo.rı veren kulUp 
umumt ldıy,-e heyeti, yenl idare heyetine 
beden terbiyesi kanunun esıuı nıh ve mal<
sadına uygun faaliyette bulunmasını direk
tif vennlı.ıtır. Gençlerblrllğl, bugUne kadar 
Ankara'da sporun bir çok oubelerindc gös
terdiği ı;nlıımn gibi, grnçllk beden terbi
yesi mUkcllc!lycU fruıllyetl Uzcrinde ham
leler yapmağn hazırlanmaktadır. 

Dlln kulUblln yeni idare heyeti kulilp 
binasında blrllğln yeni reisi ve Ankara 
Hıılkevlnln değerll bavknm, İçel mebusu 
B. Ferit Celil.! GUvcn•ın rlyru;etınde top -
Janmııı ve lt§a~dakt ockllde ha nrnsında 
vıızlfe taksimi yapmıştır : 
İkinci reis: Diyarbakır mebusu B. Ca

hlt Çubukçu, Umumi kft.tlp: Nuri Erim, 
muhasebeci: B. Fethi Aktan, umumi kap
tan ve mutemet: B. İzzet Bcltan, idare 
mlidllrU: B. Nami Duru, veznedar: B. Mec
di Özel. . 

Yenl idare heyeti vazife takelmlnrlcn 
sonra, fnallyet programı üzerinde konuş
malar yapmıı ve c;alıımn hedeflerini tes • 
bit etmtııtır. B. Ferit CelAI Gliven gibi, iç
timai ve kllltlirel ııalıalarda tuttuğunu ba
ııarır bir zat eline geçen Gcnçlcrblrllğlnln 
memleket h;ln hayırlı bir spor yuv11111 ola
cağına ısUphe yoktur. Gençlere ba11arılar 
dileriz. 

Kayseri' de beden terbiyesi 
mükellefiyeti için faaliyet 

Kayııert, 21 a. - Beden terbiyesi kanunu 
na uygun olarak kurulan gençlik kulUple
rlne gençlerin ke.ydolunmaları devam et • 
mektsdlr. JrIUkelleflyet dahlllnde olup ku
IUplerlne kaydolunan ve ıı:ı.yıııı 400 e va
ran bu gençler 30 ağustos bayramı gUnU 
yeni formalarlyle merW!llme ıııtırAk edecek
lerdir. 

Eskiden, sadık, temiz yürekli, na
muslu ve çah§kan Türk milleti ken
disine kıymet verilmediğini, hürmet 
edilmediğini hissediyordu. Bunu es· 
ki devirlerde gördüm. Biiyük Ata· 
türk'ün o güzel memleketi yeni ba§
tan yapmak, Türk milletini kurtar
mak için giri§tİği mücadeleyi mem
nuniyetle, merakla yakından takip 
ettik. Atatürk, Türk milletini nasıl 
bir yola sevkedeceğini, milletinin 
selB.meti ve saadeti için nasıl çalı· 
§acağmı pek ala biliyordu. Bugünkü 
Türkiye, Büyük Atatürk'ün baıla
dı l 'V 1 1'11 lnön"'n .. n ~y~ ıı.i .. 

kudretle takip ettiği i§in güzel ne
ticesidir. 

Ben de bugün Türkiye'de olmayı, 
o büyük eseri gözümle gönneyi ne 
kadar isterdim. Fakat her ne kadar 
sizlerden uzaksam da gönlüm sizin
le beraberdir. lnıallah yakında ora
da bulunurum. 

Şimdi Hindistan itlerine bakmak 
Üzere Hindiıtan'da bulunmaktayım. 
Bütün hindi&tnnlılar ve büyük bri
tanyahlar kazanacağnnıza emin ol· 
duğumuz zaferimizi, dostluk ve ra
bıtalarnnız:a 11adık olarak bekle· 
mcktcyiz. Şimdilik allaha ısmarla· 
dık.'' (a.a.) 

lzmir belediyesinin te§ekkürü 

İzmir; 21. ( Telefonla ) - İngiltere 
hariciye nazırı Lord Halifaks'ın İzmir 
Fuarı münasebetiyle gönderdiği me -
saja belediye ve Fuar komitesi reisli-
gwince teşekkür edilmiş, keza İngiliz 

-ç~~~C~··~~~~·~········ı ~~~~e;~:~~~~zaz~~~~~~1~:nı!~~~a nraaz~: 
Herıün yurtda yart1;ma muh · yosunda yapt.ıkları neşriyattı da telg -
taç doğan yavruları sizin yar-ı rafla İzmirlilerin teşekkürleri bildi · 
dımlarmızla konıyan ve ya • rilmiştir. Bugün ingili"t ticaret ateşesi 
§&tmağa çalı an Çocuk Eıir- ş:refine F~ar .k~mltesi tarafından bir 

ğeme Kurumu yardımlarını l zıyafet v~r~_lmıştı.r', . .• . . 
b"l · • · b"'f" rt ! lran büyuk elçısının eylul ayı ıçerı-

arttıra ı mesı ıçın u un yu ı sinde Fuarı ziyareti beklenilmektedir. 
datların azami yardımlarını 1 Fuarın açılmasında hazır bulunan Yu

bekler. İ goslavya bUyUk elçisi bugiln İstanbula 
""""'"'""""'""'""' '""'""'"'""" müteveccihen hareket etmiş, vapurda. 

Fuar için, diğer mamulfittan başka 
zarif poşetler içinde hususi olarak 
; .. sı .aıı • .,. _, 
tenzilat yapılmıştır. 
Yağmurlu havalarda ziyaretçilerin 

müteessir olmaması için gazinonun 
üstü bu sene hafif bir çatı ile örtül
müştür. 

1nhisarlar pavyonunu ziyaret ede
cekler burada İnhisarlar fabrikaları
nın faaliyetini gösterir husust ola
rak çektirilen bir seri filmi de sey
rede bileceklerdir. 

Türkiye ile Fransız mandası 
altındaki memleketler 

arasında telefon uzlaımaSI 
Tilrkiye ile fransız mandası altın

daki Yakın-şark hükümetleri arasın
da doğru telefon devreleri tesisi hak
kında iki sene evel Fransa ile aramız
da bir uzlaşma yapılmıı olduğu ma
tamdur. O tarihten sonra Hatay ana
vatana ilhak edilmiı, ve bu yüzden 
uzlagmanın bazı maddelerinin değiı· 
tirilmesine lüzum görülmüştür. 

Yeni vaziyet üzerine Fransa ali ku
mandanlığiyle aramızda yeni bir uz
laşma yapılmıştır. Vekiller heyetinin 
t..ısdikinden geçmiş olan yeni anlaş
mayı TUrkiye adına P.T.T. umum 
Mildilrü B. Kadri Musluoğlu, fransız 
mandaeı altındaki Yakın-şark hükU
metleri Ali kumandanı adına da bin· 
ba'ı Mösyö Brygoo imzalamışlardır. 

Köy Enstitü bi 
için açılan mü 
Bircok Türk mimarları güzel eserler gönderdiler 

Jüri derece 
mükafatlarını 

alan mima lar ıı 
dağıtmağa başa 

3803 gayılı kanuna tevfikan açılan Ma-1 rl mUsabakaya l11tlrAk eden . n_ıl.ı\ 
latya: Ak~adağ köy enstitüsü ile Trabzon: eserlerini tetkik ederek Malab ~·ti 

• · ·· ü · · 1 k Köy EnstltllsU mUsabakasına § 
Bcşıkdüzil köy e.nstıtuı ıçın yaptın aca denlerden mlmo.r Ahs n ~ apaner es.: 
binaların avan projeleriyle ıytziyct plin- jelerin vaziyet pllı.nındakl toplutul< 
]arının hazırlanması işi 17. V . 1940 tar!- zerine binaların intibak ıırkll, ~ 
hinde baehyan gazete lllnlarlyle memele- mUnnscbeU bulunan yapıların 

hengine uygunluğu, malıaııt iklltll 
ket mimarları arasında müsabakaya ko- nna tetabuku, inşa malzemrsiııill ~ 
nulmuştu. mnlzcmedrn eeçllmlıı olması, mırr. 1 

10 ve 15. VIII. 1940 tarihinde miiddeti klllerde milli ve nıalııı.lll ko.rakterl. 
bl"tcn bu müsabakalara iıtirik etmiı olan ettırl§I bakımlarından birinci, diğtl 

jclerden Bekir İhsan Ünsal'ın c r 
projeleri tetkik ederek birinci, ikinci , il- kinci, Orhım Safa"nın proj lerfnl 
~iincil ve dördıincüyil seçmek üzere şart- Seyfi Arkan'ın eserlerini de dördllt 
nameslne tevfikan ilk Tedrisat umum ınü- rak ııeçmlgUr 
dürü İsmail Hakkı Tonguç, Mf. Vekilliği Trabzon: BeşlközU K!ly Enst~~ 

sabakW!lına l§tlrllk eden iki mtrnlil~1 
baımüfettiilerinden Dr. Celil Otman, Na- sen Yapıınrr'e alt proje!< r birinci. 
fıa vekilliği milmes11i11 yilksck mimar Si- İhsan Ünsal ın eserleri de \çUncU 
nan Mimaroğlu, Yüksek Mimarlar Birli- seçllml11Ur. ı1 

R · Ak Birincilik kazan:ınlann r rte ği mümessili yüksek mlmıır ecaı çay, 2.000, ikincilik kazananların proJ:~ 
Güzel Sanatlar umum müdı.irU S. Kemal l .000, UçUncU ve dördUncU gelen ~
Yetkin, Talim ve Terbiye basından S. hlplcrlne de 150 Ura öd nmektedi~·, 
Eyüpoğlu, Mf. Vekilliği müfettlıterinden Diğer Köy EnstltUlerıne yaP t 
H. Ön, Malatya köy enstitilsU müdürü binaların avan projeleriyle vazl)ed 

ları mUsabakaları devam etmekte 
Şinasi Tamer'den mürekkep bir jüri teı- sabo.kıı gartları vllAyet Maarif ıJ, 
kil edilmietir. lerinden, Ankara'da Vekillik UJ{ 

16. Ağustos 1940 tarihinde toplanan Ju- umum mUdürlUğtlnden alınabtılr· 

Y. l. Enstitüsünden 
bir talebe grubu 

Gediz köylerinde 

etüdlerine baıladllar 
Gediz, 21 (Hususi) - Gediz ve Uşak ka

zalarında köy etüdleri yapmağa memur e
dilen Yı.ikıck Ziraat Enstitüsü veteriner ve 
orman fakülteleri tıılebelerinden milteşek
kil Dr. Cemal Arıtman'ın riyasetindeki 
ilokuz kloilik ekip kazamıza gelmi&tir. 
Gençler, kaymakam vekili, belediye reisi, 
Halkevi ve ziraat odaaiyle temas ederek 
icabcdcn hazırlıkları yaptıktan ıonra dört 
koldan kazamız köylerini etUde baıtam11-
lardır. 

Gediz çiftçileri, bir müddet evci kaza-
mızı eercflendiren Sayın Ziraat Vekili 

uhliıı tlrnıID'~. ı; sttıki vaitlerini 
esasen saDırsızlıkla be ıyor ar ı. en ı-

lerinin dertlerini dinlemeğe gelen gençle
rin muvasalatını öğrenen ve kasabanın pa
zarı dolayraiyle kaza merkezinde bulunan 
köytiller talebeyi kendi köylerine cötür
mek için idettı birbirleriyle yarış ediyor
lar ve bu mUnevver kütle ile derhal kayna
şıyorlardı. Pazar veıileııiyle köylerinden 
ıehre gelen kadın erkek ihtiyar ve genç 
bütün köylülerle pek samimi bir eekilde 
görüşen orman ve veteriner fakülteleri 
talebesi halk üzerinde çok derin bir tesir 
yapmakta ve tUrk çiftçlılne btiyük bir iti
mat telkin etmektedirler. Türk köyliisü 
için Jlek hayırlı ve meıut semereler vere
ce~! muhakkak olan bu etütlerin kaza
mızda 25 giin kadar devam edeceği tahmin 
edilmektedir. 

lstanbul'da bir ihracat 
birliği kuruluyor 

İstanbul, Zl (Telefonla) - Zahire ti
cirlerinin kurdukları ihracat komitesi ih
racat birliği h!lline retirilecek, reiıliğini 

Toprak Mahıulleri Ofisi müdürü yapa
caktır. 

Zara' da zelzele oldu 
Zara, 21 a.a. - Bu sabah üçte on ıaniye 

devam eden oldukça ılddetll bir ve saat 
Uçil otuzda sekiz saniye devam eden orta 
ıiddette iki zelzele olmuıtur. Hasar yok
tur. 

Sona 1 r 

i~afıa Vekaletinin tcsbit. e;ıı: 
göre, nisan ayı içinde Türkı~e c' 
ka.Iet §Ose ye köprüler reisli~ır <' 
bin 638 lira 14 kuruşluk keşıf J.i 
bul evrakı tasdik edilmiştir· .. e" 
muhtelif vilayetlerde .oı.mak ~6 kalemdir. Gene bu ay ıçınde J ı.:'. 
ra 62 kuruşluk muvakkat }(Bıl 
68.539 lira 90 kuruşluk kati kab 
amelesi yapılmıştır. i 

Mayis ve haziran içinde lt•1 

bulleri yapılan binalar ve iJıı le 
delleri de şudur: A 

Akçaabad hükümet konağı~~ 
un n .., . =ıra; } 

pamuk üretme çiftliği binalıı~11, 
lira 83 kuruş, Kuzguncuk 45 1 ~ 
okul tamiratı 7114.42 lira, of. 

k v b" • • k ın 1 
met onagı ırıncı ·ısı . 1 
11250.03 lira, Beşiktaş 50 in~1 1 
kul tfimiratı 5998.99 lira, >5 

Guraba hastanesi ikinci dahili>~, 
si 50729.a4 lira, Erzurum nUrt1~ 
tanesi pavyon ikmali 11804.l S 
İsparta Ülkü okulu inşaatı 790,f. 
ra, Elazığ cüzam hastanesi,~ 
96996.17 lira, Erzurum umurıt.1 ~ 
tiglik grup inşaatı birin'1 ~ 
716973.34 lira, Ordu hüküınct 

1 
birinci kısım in~aatı 19041.15 ~ 
Aynı aylar içinde muvakkat 

yapılan binalar da şunlardır: 

Ankara Etlik merkez labo~ 
ları ahır inşaatı 6304.64 lira. f' 
hükümct konağı birinci kısırt1 1 

49944.94 lira, Etimesğut lojrt1!Jflş 
sı inşaatı 55622.68 lira, Devıetııı' 
asansörii 5200 lira, Ankara ııı 

postanesi tamiri 7881.89 lira. ,.4 
cüzam hastanesi 91253.61 Jirllı ~ 
Vekfileti inşaatı 644913. lirli· e<i 
kesir doğum ve çocuk bak1~j 
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köy ebe mektebi inşaatı 97336. ~~ 
Erzurum nümune hastanesi ~9 ~ı4.}ı: 
inşaatı 11804.12 lira, Urfa cetlıS ~ ~ 
dudu gümrük binaları s2422·ğ1 5 ' t 

Van Gürpınar hükümet ko~• ;ıı.,J ~~l 
lira, Erzurum nlimune evı J: 1 ~h 
9379.50 lira, İstanbul teknik 0 66 i~1t 
lorifer tesisatı ve kanalı 39022·9~ , de 
Üsküdar adliye binası inşaa~ uç 1' la 
lira, Eğirdir hükümet konag~ııJ'.I ıl ~c 
cü kısım inşaatı 3887.62 lira. t1' v'.j ıtıı 
lu hükümet konağı ikinci k•5'rf. ·~~ ~ h 
atı 30192.62 lira, Kadıköy ıtı88~ıi ~ ~ 

rrabzon' da Halkevlilerin 
tertip ettiği gezintiler 

Trabzon, 21 a.a. - Trabzon ve Akçıa
bat Hatkevlerinden 16 lı:illlik bir crup 75 
kilometrede 2.100 rakımlı Hııcka yayla11-
na giderek, Trabzon, Gilmilıhıne kaza ve 
k6ylerinden gelen halkın litirlkiyle her 
ıcne olduitu gibi bu sene de 20 ığuıtostı 
kurulan derneğe iltlrik eylemhılerdir. 10 
bine yıkın köylünün toplandığı bu dernek
te, gençler bugünkü dilnya variyeti etra· 
fında hıı.lkı tenvir eylemi,lerdir. Bundan 
başka tıı.tbikl ıckilde fenni peynircilik 
rösterilmiı, ziraat ve baytar i•leri üzerin
de öğütler verilmlı ve köylil için yazrl
mıı birçok broailrler dağıtılmııtır. 

~ile, Karlaf ve Beykoz'da 
inıa olunan ilk okullar 

İstanbul, 21 (Teldonlıı.) - Şile, Kar
tal ve Beykoz köylerinde köylüler tara
fından yaptırılan on be, ilk okul binuı 

Cümhuriyet bayramındıı açılacaktır. 
Maarif idaresi ıehlr içinde mevcut e.kl 

mr.dreselerdeıı ilk okul olarak istifade e
dilebileceklerin tetkikine batlanuıtır. 

Vatandaş ve Türkçe 
Gündüzleri sık sık plajlara gi

den ve akşamları da gazinoları tet
kik eden lstanbul gazetecileri, bu 
iki türlü müessesede ihtikar yapıl
dığını meydana çıkardılar. Allah 
razı olsun. 

Gene bu arkadaşlardan bir kısmı 
ya temelli sayfiyede oturdukları, 
yahut sık sık gidip geldikleri için 
son günlerde "türkçe ko11uşmıyan 
vatandaşlar" fıkra, nükte ve kari
katür mevzuu olsrak ııeçiliyor. 

Dün Bostancıdan Büyükada'ya 
geçerken kaqımda oturan kalabalık
ça bir yahudi ailesi fazlaca gürültü 
yapıyorlardı. Fakat ~ika.yete ma
hal yok. Çünkü bu gfirü/tü Blasko 
lbaneı:'in dili ile değildi; oldukça 
düzgün bir türkçe ile yapılıyordu. 

Bir aralık kızlardan birisi, türk
çeyi bırakıp İspanyolcaya saptı. 

Buna seL cp ne olabilirdi? Yanım 
dski arkadaşa bu merakımı açtım. 

O, çat pat ispanyolca anlıyordu. 
- Kızın çorabı yırtılmış, dedi, 

arkada§ına onu söylüyor. Bunu da 

'IAN l~l IL~R 
mı türkçe söylesinJ 

Gerrekten bu saygı ho§uma gltti, 
ne dersiniz? Sözü ayağa dü~ürdük
Jeri zaman türkçeyi kullanmam&k; 
bir bakımdan dilimize hürmet sııyı
Jamu ,;mıydı? 

Şümul, ııkletl 

Bir ajans haberinden bir cümle: 
"Alman hava taarruzlarının şü

mul v: sıkleti belki de daha ziyade 
artacaktır." . 

Ber(·ket versin, gazetenin bu ha
bere koyduğu başlıkta şu kelimeler 
okunuyor: 

"Alman hücumlarının geni~J,ği 

c ağulzğı daha da artacaktır." 
Bu sayede çocuklarımız: 
- Baba! 
yahut 
- Amca! Hıtabiyle büyüklerin

den ~u suali sormak ihtiyacını duy-

mıyacaklardır: 

- Şümul ne demek? Sıklet ne de
mektir? 

••• 
Mana ve §İve/ 

Allah cümlemize zihin açıklığı 
versin/ Son zamanlarda bana bir 
hal mı arız oldu, nedir? Gazete
lerde çıkan bir takım cümlelerden 
ne mana çıkaracağımı bilemiyorum. 
Eskiden: "El manA fi batniS§air" 
yani "mana·~airin karnındadır" 'der
lerdi. Şimdi de o rnan§ muharrirle 
mütercimin karnına mı girdi ki? 

Mesela Amerika'da cümhurreisli
ğine namzet gösterilen B. Vilki'nin 
bir nutkundan bir cümle: 

"lngiltere ile münasebetlerimizi 
açıkça önlemeliyiz." Ne anladınız? 

lngiliz istihbarat nazırı B. Dul 
Kuper'in bir hitabesinden bir cüm
le: 

"Milletimi~in ruhunun esir edil
mez olduğunun son delilinden ifti
har etmeliyiz." 

Cümledeki şivenin hayranı olmu
yor musunuz? 

••• 
Mcual I 

Son günlerin merak ve heyecan u. 
yandıran h§diselerinden birisi de 
Arnavutluk - Yunanistan hududu
na yakın bir yerde Davut Hoca 
isminde eski bir e§klyanın öldürül
mesi olmuştur. ltalyanlara göre bu 
işi Yunan ajanları yapmış veya 
yaptırmıştır. 

Bu hldisenin bir iki Arnavut ta
rafından yapıldığım söyliyen Yu
nan ajansına göre de ltalyan iddia
ları baştan 11~ağı masaldır. 

Propaganda Aleminde masalın 

gördüğü vazife inklır edilemez:. 0-.. 
nun için Dante'nin torunları da bir 
iki masa/ söylemişler, çok mu? 

T . !. 

besi ve malmüdUrlük binası . ~~1 

] . ·~"il 
ıra. ıi~ I ") 

Bundan maada Seyhan vilfi}''ı.ıe' ~lt11 
Hacıali köyünde yapılan rıı;ır rı~~dıı.ı 
inşaata ait 155009.81 liralık k~J: f"', r, 

dik edilmiş ve Ankara ge11Çl~6·4$ .~ ~~ 
kının ikinci kısım inşaatı 9~3.tı ~' " r 
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raya, Ankara Atatürk Jisesıtı~sfl r." 
rifer ve sıhi tesisat inşaatı 111cıtı C ~'l 
liraya, 21 mayıs ve 7 hazira~·ttı1 j ~ 
rinde müteahhidine ihale e 

1 
, • b· 

ııc 

lıar 

Acı bir ölürt1 '1, dıi1 
·ııdtll 1' 

Akba Kitapevi sahiplerı ·ıill ~ 
gazeteci arkadaşlarımızdan J3ı p,t: rt 
ba'nın annesi Bayan Ra~i>':1cıııt ~c t ı 
nın ani olarak vefat etınıŞ ')'ıı' ı: ,, a 
teessürle duyduk. Bilal Aktın 51ğı1J Lh 
deşlerine ve yakınlarına bıŞ 'ı.c~ 
diler, acılarını paylaşırız. ,eıı• ' ~l 

Bayan Raziye Akba'nın ıı'~;. ç l 
bugün kaldırılacak ve cennt~1ııııc' öğle üzeri Hacıbayramda Jcı 
tır. 



1 " .............. ~: ............ i dır. Somalide bırakılan küçük bir kmm 
malzeme hareketten önce tahrip edılmit
tir. 

ULUS -3-

Reuter ajansına göre B. Çör 
a M~!~~ .. -_ .. _ _J Diğer cephelerde kayde deier bir aey 

yoktur. 

Dobruca 
meselesi 

halloldu mu? 

Hava nazırının Avam 

kamarasında beyanatı Macar· Romen n le n 

ak· sleri 
ıı tayyarelerinin 

ner ere'deki faaliyeti 

Alman işğali altındaki 

yerlere yapılan taarruzlar 
21 Londra, 21 a.a. - Hava nezareti tebli-• a a. - 1ngiliz hava ve dahili 

görüşmeleri 
(Baıı 1. irıcı uyilıdR) kesileceğe benziyor lrcueri tebliği: ği: Musa it olnuyan ha va ,artları yüzün-

düşmıuıın hava faaliyeti nls- den dün gece Almanya ilzerinrle hiç bir 
rctsız olmuştur. İki vehir ii- ı bombardıman hareketi yapılmamııtır. 
d~ar atılmıştır. Bunlarda? Es- Düşmanın işgali altında bulunan ma-
c Galles'ın cenubunda bır ve- . .. 
•kiı;inde de evler ı:arar gör • hallerdekı tayyare meydanlarına dun ve 

1taddıt kimseler yıualanmıştır. bugün gündüz hücumları yapılmıştır. 
Ufak bir kısmı olmı.iştür. Dün vimal denizinde sahil muhııfaza teş-

Romanya tarafından Bulgaristana 

İngiltere yalnız 
askeri hedef1 ;re 
hücum ediyor 

iki vil!yet terkedilmektedir. Bunlar 
Durostor, Calircra ve Balch1k'tır. Kı
raliyet saray kilisesinde bulunan kt- 8 
raliçe Marie'nin kalbi başka bir yere 
şimdiden nakledilmiştir. Nihai anlaş-

Ağustostan beri 

İngillere'de 701 Alman 
tayyaresi düıürlüldü 

(Başı ı. incı sayfada) 
selesinden çıkarak Trianon muahedesiyle 
kurulan Romanya devletini ayakta tuta
cak veya düşürecek millt mahiyet arzeden 
bir mesele ~ekline girmesi imkinları var
dır. 

Nutuk Amerika ve 

Kanada' do çok iyi 

intıbalor bıraktı 
•tı~bunda bir. hm~n üzerine de killitına mensup tayyareler tarafından iki 

ınıı ehemıyet&ız hasar ol - d. d t • ü · bil d'lmi ma imzalanır imzalanmaz yeni arazi-uşman es royerı zenne cum, e ı ı 

lonra daha mlihim dü~mnn lia- ve birisine hasar verdirilmiştir. Bu hare
c:cnubu şarki sahiline yak- , kat esnasında hiç bir zayiatımız yoktur. 

1•tere'nin ıarkında bir şehre 

yi işgal etmek üzere bulgar kıtaatı 
şimdiden Dobruca hududunda hazır 

~ ıerae d~ ıımdlye kadar alınan Alman resmi teblig" i 
re r.ayıat hakkında kırılan 

bul~nmakta.dır. Dobruca .uç sa~t ~~i~- Londra, 21 a .a. _ Dün, Avam Ka
de ışgal edılecek ve hadısclerın. onu- marasında müzakerat esnasında hava 

1
'a,ka hasar olduğuna dair ma
:?ıaınış tır. 
tonra yapılan hücumun baılıca ! !&bilinde bulunan tayyare 

ı.:ı Uştur. Faknt düşman hücumu 
·r./ !:ötürmek isteği izhar etme
ı~!clerden nzı müdafaalarımız

ışJerdir. Hasar yoktur. 
~e ,kadar alman raporlar avcı 

1zın üç dilısman tayyaresi dil
~0stermektedır. Bu suretle bu-
"-Cn tayyarelerin adedi dörde 

1ayyueleri Norve~ 

lnda Alman nakliye 

~erine hücum eltiler 
~I a.a. - Bahriye nebareti teb
ltıuhaf aza teııkilatına mensup 

';; ~ayyareler, Norveç'te Hage-
bın tonluk iki dü$man nakli

b·i~rerek hücum etmişlerdir. 
~~rıne tepeden inme iki bomba 

r. Skur tipinde ba5ka tayya
ltt>aundun ~imalinde petrol de
cuın etmi5lerdir. Tayyareleri
satimen üslerine dönmil$ler-

~l~an tayyareleri 
fıliyet gösterdiler 
:ı a.a. - Hava nezareti bildi -

' lır İnglltere'nln cenubu garbi
~ e dUşman tayyareleri hUcum 

kaç bomba umumi bir parka 
3Yon civarında bir kaç ev de 

•ittir Bazısı tehlikeli surette 
bir kaç kişi yarnlan'lııştır. 
llda düşman İnglllere U:r.rrln
Yetaiz bir faaliyet ;::usterml~-

()llyalı pilotların 

'terdiği faaliyet 
'-&. - Hava nczn.retınln te

nin blldlrd ine ..JlazarJUl, 
~ ha.rekata tııtirtık etmıı o
~ Olıya.ıı fllotflla, dUn ak§am 

liptndc bir alman bombardı -
l dUııUrm~tllr. Ha..,·a mUda

~ bir Dornler 24 Ue sahiller 
~ Clefa olarak görUlmllş olan Uç 

Clenız tayyaresi dU.ııUrmUştUr. . 
1~ci defa hücuma 

tayan bir alman 

llliryolu deposu 
~I . . . 

ı. a.a. - Hava nezaretının ıs-

t~iıinncn bildirllmietir: Hamm 
dcııo:su evelki gün 52 inci defa 
ı tayyareleri tarafından bom

~11ıtıiıtir. Biıyük çapta bir sıra 
d'lıonun merkezine dü$tÜğü gö
lıu hedefin diğer kmmlarında 

ı. balariyle 20 kadar yangın çı-

~is tan ve 1 talyan 

alisinde i ngili% 

faaliyeti 
ıı a..a. _ lngiliz hava kuvetle
>tı: 19 ağu&tosta Habeıistand~ 

S :tıı Somalısindekl hava meydan-
) 5 cenup Afrikası hava filolarr 
a~1 ;,.. h.~tıu zamanda keıif ve taarruz 

sJI ;'llılırııı;tır. Nega'daki radyo is
lttttına bomb:ılar düıımüs, Ncg
'llar hasara ug· ratılmıı ve Ya•r.o 
"t bulunan Caproni tayyarele-

~ar isabet ettirilmiıstir. A fma
~t dep01una tam i&abet vaki ol
~ bombardıman tayyarelerimiz 

hangalarla ve denıiryolu gan
ttıııi~lerdir. Butün bombalar he-
7triııe dü!lmüe ve bir hangara 
ı ~lYdedilmhıtir. Tayyarelerimiz 
~cınietir. 
1> ~, meydıınına bir hücum ya
daıı.daki binalara bombalar laa-
t, 

~ıı tayyarelerimiz Kusala'da 
1nalarına alçaktan hiıcumda 

r le demiryoluna isabetler kay-
r, 

lq.,I, L • J 'k' • ~ ıı;uvetlerıy e teşrı ımesaı e-
l>llotıan İngiliz Somaliıi Uze-

l b' • ı 
1 

ır istikşafta bulunmuılardır. 
lt en Yerler arasında Berbera, 

araeisa ve Zella bulunmakta-

dııı- • . . 
ıı • l.y ... an tayyarcsı yırmı avcı re· 

. dt /I~ ~ llta'ya hlicum etmiılerdir. Av
il~~tı$ 11~1llan tayyarelerin! dağıtmr~ 

ııı~ 

:: ~~ 'a'dan (ekilen İngiliz 
sağ' ~ 

U~elleri Aden' de 
21 • 
ç a.a. - Resmi teblıt: Batı 

bir değlııklik olmamııtır. 
· l!crbcra'dan tahlıye edilen 
ttltrinin hepıi ıimdi dırlıkla
tr Aden'e varnu3 bulunmakta-

Berlin, 21 a.a.. - Alman ordulan ba$ku- ne geçmek üzere bulgar idaresı der- nazırı B Archibeld Sinclair aşağıda-
mandanlığı tebliği: İngllterenın merkez h 1 t kk"l d kt' 1 • ' a eşe u e ece ır. ki beyanatta bulunmutttur: 
ve cenubundaki askeri hedeflere karşı ha- N"f "b d 1 · t d a ,. -u us mu a e e.sıne . ve .. me o un .. _ Parıam· entonun bir çok azası, 
va hücumları yapılmıştır. Suffolk kontlu- U k 11 h k taalluk e<len teknık m u er a - b' f'k · • ·1 • .. ··1 · 
ğunda, Aldeburgh cephAne fabrikası, • ır taarruz ı rının ı erı suru mesın-
Southwales civarında bir demiryolu mer- kında müazkerelere devam edılme~ - den büyük bir ordudan ve bütün en
kczi, Gred Farmouth limanı ve harp ıe- tedir. Bu müzakerelerin onbe~ gun diis~riyel kaynakların bir topyekfin 
misi bombardıman edilmiştir. kadar daha siirmesi mı.ıhtem~:~ir. harp için tekasüf ettirilmesi lüzu-
Bombardıman tayyarelerimiz, Cambrid- Yeni hudutların takıp ettıgı 1912 mundan bahsetmekte idiler. HUkUmet 

ge, Catchurch, Manton ve Dral tayyare hattı, silistrenin şimal mıntakasından lı ld ·ı 1 kt d' Hu"kümet . h .
1
• d u yo a ı er eme e tr. , 

meydanlarını mitralyöz ate$ine tutmu$1ar- Tuna boyunca Karadenız sa ı ın e harbi evvela havadan sonra denizden 
dır. Loxwestoff ve Eıı:cher sahil garlarına bulunan Mangalia cenubuna kadar ve daha sonra karad'an düşman top-
bombalar isabet etmiştir. • k d' ı;ı 

Chemsford civarında bir fabrikada ıid- gı~e t\~~·ğ. •. R em- raklarına götürmenin elzem olduğu-
detli infiliklar olmu~. Faversham, Burry ğunı ı ı~~ ~or~ omanya ~- na kani bulunmaktadır. 
ve Pembroke limanları ve tezgahları ha- ~l kı~etle~ı ıtı?arıyle bu h~t u~:~ Şiddetli harekat haftasından sonra 
sara uğratılmı:ttır. Bazı kayıklar batırıl- rındekı kendı lehı?1e bazı tadılat • cephede bulunan avcı filotillalarımı
mıştır. Petrol depolan yakılmıştır. Şimali temişse ~e. Bulgarıstan bu taleplerı zın adedi. harekat başlamadan evel
İrlo.nda'da 12 bin tonluk bir nakliye gemi- reddetmıştır. kinden daha fazla bulunmaktadır. 
si batırılmıştır. Bulgaristan Dobrucad~ bulu~a~ ro- Antrenman mekteplerinden gelmek -

Atlantikte üç ıilcbe ciddi hasar yapıl- menlerden ba~ka ade~lerı 50 hın~ bu- te olan pilotlarımızın adedi hissolu
mııtır. Dilıman tayyartleri gece Frann lan ve Bulgarıstan saır mahallerınde- nacak derecede artmaktadır tmpara-
ve Hollanda lizerinde nçmuslıırdır. Gece · ki rumenleri de Romanyaya gönde- t 1 ~ t ı· · cibin 
Almanya üzerinde düşman tayyareleri uç- recektir Nakledilecek rumenlerin a- or uglun kan ren~an p anı mu ğ -

ı d • • ce ge ec~ senenın temmuz ve a us-
mamış ar ır. dedi 100 bin kadardır. Vınga mınta- ~ · · · · 1 d 
Düşman on tayyaresini kavbetmiıtir d R , B ah 'l"' tos aylarında uılımlerını ıkma e e· 

,, · kasın a, omanya nın an vı jiye- k 1 ·1 1 i d • 'b Bunlardan altısı cereyan eden hava muha- • .. , d d' ce o an pı ot ar, n san an ıtı aren 
. .. . tınde ve Bukreş te ya§ıyan ve a e ı 1 'kmal · b 1 

rebesınde dordu de tayyare dafi batarya- . . 
1 

. d 1 . i antreneman arını ı etmı§ u u-
larının ateşiyle düşilrülmliıslerdir. 2? bını bulan bulgar arın ıa e en - nacaklardır. 

Üç alman tayyaresi üslerine dönmemiı- çın rumenler tarafından yapılan tek- 701 Al t İ - J" .. "/-'" 
1 d' lif de bunların milli seciyelerini kay- .man ayya eaı U§Uru au 
er ır. bettileri beyaniyle bulgarlar tarafın- 8 ağustostanberi İngiltere üzerine 

İtalyan resmi tebliği dan reddedilmiştir. yapılan ~kı~~a~ ~sn~ır~?a 101 alman 
Müzakere dostane bir hava içinde tayyaresı duşurulmu~tur. Bunların 

İtalyada bir mahal, 21 a.a. - İtalyan u
mumi karargilıının 74 numaralı tebliği: 
İngiliz Somalisinde ahali dehalet etmek
tedir. Yerli hecin süvariler ve Hilalos çe
teleri silahlarını teslim etmek üzere ıet
m işler vt ordumuza iltihak etmek talebin
de bulunmuşlardır. 

Beııbera'da hava mııharebetıi neticeıinde 
hasara uğramıı üç Blenheim tayaresi bu
lunmuıtur. Bir dördıincU tayyare de Ba
reri nehrinde yakılmıı olarak bulun.mut-
tur. Bir beşincisi de plljda yakılmıı ola
rak görülmü::ıtilr. 
Düşman Habeşlst11n'ın tali derecede muh 

telif mahalleri iizerine müteaddit hava hll
cumları yapmıotır. Blr kıu!ın ölmilt, bet 
kiıi de yaralanmıştır. Ehemiyetsiır maddi 
hasar olduğu bildirilmektedir. Mega civa
rında küçük bir hastanede iki hasta yara
lanmı§tır. Galis'de diler bir küçük hastıı.
nede bir kiti ölmüş beı kiti yaralanmıı
tır. Direfonal'de avcı t~yyarelerlmiz Blen
heim tipinde bir İngiliz tayyaresini ale..-
ler içinde dütlirmüılerdlr. 
Bombardıman filolarımıır Malta hava 

Ussiinü muvaffaklyetle bombardıman et
mi$1erdir. Düşmanın eiddetli aksülam .. ine 
rağmen tayyarelerimizln heptl üslerine 
dönmüşlerdir. Dliemsn avcı tayyareleri 
mukabil ltücum yapan itıılyan avcı tayya
releri tarafından püskUrtülmU5lerdir. Biı
dü5man avcı tayyaresinin dliıtUtü tahmitı 
edilmektedir. 

1 ngiltere üxerinde 

Bir Alman filosu 
püskürtüldü 

Mal1a'ya karıı da hasar 
vermiyen bir hücum yapıldı 
Londra,, 21 a.a. - Avcıların blmayealn

de )1rml kadar alman bombardıman tay -
yarelertnden mUrekkep bir filo dlin öt;le
den sonra Mail§ üzerinde bulutların ara
sından çıkarak salım qmağa teaebbUa et
mlşUr. Datı bataryalarının yıldırım •Ura
Uyle başlıyan ategi filoyu yolu değlştınne
ğe mecbur etml§ ve alman tayyareleri 
.M~ boyunca bir miktar mesafe w;;tuktan 
sonra tekrar içeriye doğru dönmllılerdtr. 
Bir kaç dakika sonra düşmanın uçtuğu ıı
tıkametten ı:ıtddetll lnfllAk sesleri ııellyor
du. 
Aynı yerde sahile yaklll§an yirmi tayya-

reden mürekkep diğer bir filo da mUdafaa 
topları tarafından dc!edllmlı:ıtlr. 

AIU avcıdan mUrekkep kUçUk bir ref&
kat filosu lngillz avcıları ve dafi batarya
ları tarafından pUskUrtUlmeden ısnce bir 
balon barajına to.arruz teııebbUsUnde bu -
ıunmuşsa da muvaffak olamamıııtır. 
Alınan diğer haberlere göre. dU§m&n 

tayyareleri dalga halinde sahili aıımıtılar -
dır. İki saat. havayı, da!l toplarının batar
ya ateol ile tayyareleı;ln mitralyöz atc§le
rl ve motör sesleri kaplamıetır. 

İngiliz avcıları mUtemadiytn muharebe 
etmekte idiler. 

DUn akşam İnglltere'nln bııtı - c,.nubun
da kAln bir gehlr Uzcrlnde yapılan bombar
dıman esnıuıında bir kaç kl•lnln öldllğü ve 
bir kaç kl§lnln do yaralandığı bildirilmek
tedir. 

Alman zayiatı nasıl teıbit 
ediliyor ? 

Londra, 21 a.a. - Avam kamarMında 
bir suale cevap veren hava nazırı B. Slnc
lalr aşağıdaki beyanatta bulunmuıstıır : 
"- DU,,mana verilen zararlar qağıdakl 

gekllde teııbtt edilmektedir : 
Katı surette imha edilen tayyar,.ler, im 

ha edildiği muhtemel tayyareler, hMarla
ra uğrantı§ tayyareler. Bir dl~man tayya
resinin kati surette fmhıt edilmiş addedll
meel 1ç1n onun yere dUıtUğil, havada 1ııfl-

devam etmektedir. elli beşi hava mUdafaa bataryaları ta-
rafından iskat edilmiştir. Aynı müd
det zarfındaki ingiliz za}Alatı 192 av
cı ve bombardıman tayyaresinden i
barettir. Yine aynı müddet zarfında, 
90 avcı pilotu zayi ettik. Bombardı
man tayyaresi pilotları buna illve 
edilecek olursa, zayiatımız 300 den 
çok dun bulunmaktadır. Almanlar ise 
1500 den fazla pilot kaybetmiılerdir." 

Anlafma henüz yapılmamıf , 
Sofya, 21 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 

İyi haber alan bir kaynaktan öğrenil
diğine göre Reuter tarafından cenu• 
bi Dobruca hakkında Bulgaristanla 
Romanya arasında bir anlaımıya va
rıldıtı hakkında neşredilen habere 
muhalif olarak mezkilr mahfiller böy 
le bir anlaımadan haber.dar değildir
ler. 

Müzakereler devam ediyor 
Bükre§, 21 a.a. -D.N.B. bildiriyor: 
Craiova'da cenubt Dobruca'nın terki 

hakkında romenlerle bulgarlar arasın
da cereyan edtn müzakereler hala de· 
vam etmektedir. 

Her ne kadar birkaç gün evet Ro • 
manya'nın Dobruca'yı terketmeııin~ 

rl7.a göstermesi suretiyle bir prenıı;ip 
anlaşmaaına varılmı~ııı:ıı da §İmdiye ka
dar bir anlaşma imza edilmemiıtir. Ni
tekim terke eit tenik meseleler hala 
münaka~e edilmektedir. 

Cebelüttank 

üzerine yapılan 

hava taarruzları 
Cebclüttarık, 21 a.a. - Dün gece 

CebelUttarık üzerine yapılan hava 
hUcumunda bir düıman tayyaresi de
nize düşürülmüştür. Bundan e,;el yer 
de çıkan bir yangın ıUratle .söndürül
mUştUr. Mühim hasar olmamı§tır. 
Zayiat yoktur. 

Gece birkaç dalga halinde gelen 
düşman tayyarelerinin hücumu ve bu 
tayyarenin denize düttüğü büyük bir 
halk kütlesi tarafından scyredilmit
tir. 

Bugün resmen bildirildiğine naza
ran ikinci hücum esnasında bombalar 
kayalar üzerine düşmüş ve yangın 
çıkarmışsa da hemen söndürülmü,
dür. Hasar az, zayiat yoktur. 

Harbin başındanberi CebelUttarık 
üzerine dördüncü defa olarak bomba
lar atılmıştır. 
ı DüşUrUlen tayyare, bütün bomba
ları denize atılan birinci dalga ile 
gelmekte idi. Bu tayyare Avrupa
burnu civarında ıuya dütmüştür. 

Diyarbakn' da bir ihtikar 
davası beraatle neticelendi 

Diyarbakır, (Husust) - Ayyılc!ı:z pa
za.raı sahibi Celll Ayyıldızm radyo kadran 
ipi üzerine ihtiklr yaptıiı iddiulyle eüm
huriyet müddeiumumtliği tarafından ~ı
lın dlva suçun nrit görülmemeıi üzerine 
beraatle neticelcnmiı ve Celal Ayyıldız 
tahliye edilmiştir. 

lA.k ett!Ai veya alevler içinde dUııtuğU g-ö
rülmU. olmalıdır., 

Malta'ya yapılan taarruz 
Malta, 21 a.a. - İtalyan hava filoları 

dün ııabah Maltaya taarruz ederek infillk 
ve yangın bombaları atmı,ıardır. İngiliz 
avcıları italyan filolarını dağıtmışlardır. 

Sivill~re ait bazı evlerde hasarlar vuku 
bulmuıtur. Ölü ve yaralı yoktur. 

B. Sinclair, son Uç ay zarfında ce
reyan etmif olan hfidiseleri gözden 
geçirerek~ "isti\:haldcn emin olmak
lığımız için· çok mükemmel ıebepler 
mevcut olduğu kanaatindeyim" de -
miş ve şöyle devam etmiş~ir: 
"- En ziyade nazarı dikkatimi cel

beden gey, alınanlara nazaran ingiliz 
donanmasının tam olarak kalmış ol
ması ve harbin başlangıcından daha 
çok kuvetli bulunmasıdır. Eğer al
manların gemi zayiatımıı: hakkında
ki iddiaları hakikat olacak olıaydı, 
İngiliz donanmasının bugün dört de
nizaltı ve 63 destroyerden ibaret kal
ması lazımgelirdi. Yine bu iddiaya 
nazaran mevcut gemilerimizden faz
la olarak da 21 kruvazör, 17 zıriılı ve 
üç de tayyare gemisi zayi etmiş ol
maklığımız Jazımgelmektedir. Mama
fih bu hayali donanma. ıahillerimi
zin müdafaasını harikulade mükem
mel bir ıurette temin etmektedir. 

lngili:ı pilotlarının ceaareti 
Eğer alınanların İngiltere Uzerin

deki hava muharebelerinde kaybetti
ğimiz tayyareler hakkındaki iddiala
rı da doğru olacak olsaydı, 878 den 
aşağı tayyare zayi etmemit olurduk. 
Eğer hakikat bu olsaydı, göründü -
ğüm kadar müsterih ol~azdım.,, 

B. Sinclair, İngiliz bombardıman 

pilotlarının harikulide cesaretlerin
den bahsederek şunları ıöylemiştir: 

"Her şeyden daha tehlikeli olan 
gündüz bombardımanları esnasında 

pilotlarımız fazlaca zayiata uğradık
ları zaman, ertesi gün ilk talep et -
tikleri şey, acıyı çıkarmak için yine 
avdet etmek olmuştur. Avcı tayyare
lerinin genç pilotlarının göstermiş 

oldukları cesaret daha ziyade İngiliz 
gençliğinin dejenere olduğunu ıöyli
yenlerin hamakatini ispat etmiıtir. 

Bugün İngiliz hava kuvetleriyle 
birlikte mükemmelen hai-p etmekte 
olan büyük Britanya'nın avrupalı 

müttefiklerinden müteşekkil birçok 
cüzütamları mevcut bulunmaktadır. 

Bir Belçikalı pilotun yakınlarda dört 
ve hatta beş alman tayyaresi düşür
düğü, ve bir Polonyalının da bir mu
harebe esnasında üç alman tayyaresi 
iıkat ettiği sabit olmuştur. Hollanda
lı ve Çekler de filotillalariyle harp 
etmektedirler. Norveçliler de aynı 
şeyi yapmağa hazırlanmaktadırlar. 

Beraberimiz~e Birleşik amerikalı 
gayyur birkaç genç bulunmaktadır." 

B. Sinclair sözlerine ıöylc hitam 
verm:ştir: 

" - Büyük Britanya hükümetinin 
ne alman ne de İtalyan milleti ile kav 
gası yoktur. Hava kuvctlerini hiçbir 
zaman onları tethiş etmek maksadiyle 
kullanmıyacaktır. BUyUk Britanya 
hükilmeti, dUı:manın sırf askeri hedef
lerini glfaönUnde tutmuş v~ yine sırf 
bu hedefleri gCizönünde tutacaktır. Z•ı 
lllm ve tuyilt Aletlerinin çalı9tığı her 

Miirakereler kesileceğe 
benziyor 

Bükre,, 21 a.a. - Royter: Transilvanya 
meselesi hakkında Romanya ve Macarıs
tanın mıitekabilen yapmı~ oldukları tek
liflerin arasındaki mübayenet Bükreşte 
Turnu Severin müzakerelerinin yeniden 
baılamasmdan fazla inkıtaa uğnyacagı 

binini uyandırmaktadır. Murahhaıı heye
tin hiları henüz sehlrde bulunmaktadır. 

Londra 21 a.a. - Reuter'ın par amento 
muharriri bildiriyor: B. Ç rçıl'ın r.utku, 
emniyetle nıemlu hır adamın cmnı.yetle 
dolu bir dinleyicı kutlesıne verm 1 oldı• .u 
izahattan ibarettir. Ha'ltan başa ne soyle
nilcn sözlerde ve ne de d'nley c•ler ara
sında dramatik bır gafha ge<:!?'e'?lişt r S<ı-

Romanya hükumetinin resmi rı!lşiri ef
karı olan Romania gazetesi. Macar muta
lebatmr "müthi:ı .. "akla sığmaz,, ve ıühinç 
olarak tavsif ediyor. Aynı gazete şunları 
ilave etmektedir: 

"Adil!ne ve kati bir ttllfi.f, ancak bir 
ahali mübadelesi esası üzerine ve miktarı 
1.350.000 e baliğ olan ve bugiin Romanya
da bulunan Macarları istiap edebilecek 
hudut boyurıca bir arazinin terki ı;uretlyle 
mümkün olabilir.,, 

Buradaki telilkiye göre, Romanyanın ra 
zi olabileceği eey, ekalliyetlerin milbnde
lesi eusına müstenit bir arazi terkinden 
ibarettir. 

Arada henüz anlll§mazlık var 
Turİıııse"\'erln, 21 a.a. D.N.B. - ajansı 

bildiriyor : 
Halen Tranell\•anya hakkındaki ne ma

ep tE'kllfi, ne de romen mukabll teklifi 
neıredllmemletlr. Bununla lM!reber iki ta
raf ricaliyle yapılan muhtelU gl>rll§meler
den lııtlhraç edilmektedir ki arada henüz 
ihtilaf mevcuttur. 

Tahı]llnlere l\!\:r.araıı Macarlar tarafın -
dan teklif edilen hudut hattı elmdlkl ro
men - macar hududunda yani Maroş da 
ba§lıyarak nehir boyunca Telus demiryo -
lunun iltisak noktasına kadar çıkmakta ve 
bu sureUe Arad'ın cenubunda iki halka 
teekll etmekte, Tarnava vadlelnln hemen 
§lmallndeld tepelerden geçerek Hessburg'
un doğuııunda Kronstadt'ın gıırbınd:ı bulu
nan ZP.rneht yaklnlnde Karpat dağlnnna 
mül~kl olmakta ve buradan harpten evelld 
romen - mace.r hududunu takip ederek ıl
male uzanmaktadır. 

Nüluı ve arazi vaziyeti 
Bu bölg'°' KroMtadt, Blatrttz, Clauaen. • 

bourg, Carlsbourg, Alba Julla, Grossvar
deln - Ooradeıı. Maro - ve Arad·ı ihtiva et
mektedir. Bölge Macaristan tarafından u
muml harpten ıonra Romanya'ya terk e
dilen 102 bin kilometre murabbaı arazinin 
ilçte lk1 kadardır. 

Romenler. taratındaı:ı verilen malümata 
göre, bu bölgedeki nU!us miktarı 1930 da 
8.900.000 \'e bu nüfusun 2.200.000 i romen, 
1.200.000 kade.n da macar ldl. Buna muka
bil Macaristan macar nllfusunun iki bıi· 
çuk milyon olduğtınu btldlrrnektedlr. 

Macaristan, Romenleri kUcUk mtkyaııta 
muhaceretttn menetmek niyetinde değil 
dlr. Buna mukabil Romanya, Bzekell'yi a
lt olanlar da dahil olduğU halde Tr8lUlll
vanya lçlndekl bUtUn macarlan bugünkü 
b&tı hududu boyunca klln bölgelere na.k -
letmek ve bu bölgelerden aynı miktarda 
romeni macıırlar tarafından tahliye edile
cek bölgelere almak arzusunda.dır. 

Bu 5uretıe Romıınya'nın Tranı!lvanya ta 
lepleri önünde batıya dnğru yayılmakta o
lan ovayı yani Arad, Blhor, Blaj ve Sath
mar bölgelerinin en bUyUk kısmını terket
meal tcabetmektedlr. Fakat Romanya'nın 
bu huausta müsbet tekllflerde bulunmadı
ğı anlaııılma.kta zlN terk edilecek toprak 
üzerinde mutabık kalmadan !ince nüfus rnU 
badelesl ııtnln halli icabedecett fikrinde 
bulu.nına.ktadır. 

.1 ngilix - Sovyet 

münasebetlerinde 

bir iyile~me görülüyor 
Londra, 21 a.a. - Lordlar kamarasında 

dominyonlar na!ırı lord Caldecote, B. 
Çör~il'in harp hakkında avam kamarsında 
yapını$ olduiu beyanata mli$abih bir nu
tuk esnasında, ingiliz - ıovyet münasebet
lerinden bahsetmiıtir. 

Lord Caldecote ıunları söyleml~tir: 
1nıiliz - sovyet münasebatında husule 

gelen bir iyileşme kıraliyet hUkümetlnln 
dikkat nuarını celbetmiGtir. Sovyet birli
ği iki kıta üzerine uzanmakta ve dünya~ıı~ 
müteaddit mıntakalannda menfaat ıahıbı 
bulunmaktadır. Gene müteaddit noktalard~ 
bu menfaatler, İngiliz menfaatleriyle te
masa gelmektedir. En basit teyakkuz her 
iki memleket arasında daha iyi münasebet
lerin mevcut bulunmasını lmir bulunmak
tadır. Hükümeti !maliye, ıair milletleri 
idare eden hı.ikümetlerin •ekli ile ali.kadar 
değildir. Ancak pürürlü olan meseleerin 
halli ile allkadar olur. Memnuniyetbahı 
bir ticari anlaıma lc;in enıların mevcut 
olduğunu zannediyoruz. B. Molotof ile 
yaptıb ıörüşmelerde B. Stafford Cripp 
müşkül vazifesini maharet ve muvaffaki
yctle ifıı etmi,tir. Bily\jk Brltanya'nın se
firi milrakerelerin ticaretimiz lc;in olan e
hcmiyetini müdrik bulunmakta ve göriiı· 
melerin bir itilif ile neticeleneceği de ü
mit edilmektedir. 

1 ngiltere lsviçre' den 

özür diledi 
Bern; 21. a.a. - Havas ajansı bildi· 

riyor : 
İngiltere hükümeti, İsvi~re havala . 

rının ingiliz tayyareleri tarafından 

ihlal edilmiJ olma:ı11ndan dolayı deri-ı 
teeısürünil 1ıviçre'nin Londra'daki aSe. 
faretine bildirmiş ve hAdisenin istik
balde tekerrür etmemesi için tedbirler 
alındığı hakkında temınat vermiştir. 

yeri, hava kuvctlerinin kudretli kol
lan gelip sUpürecek, ve Hitler'in 
Avrupa milletlerini bağlamağa çalış
fılt zenciri koparacaktır .. 

dece hSdisattnn bahsedılmı:$tır Geçen 
haftanın büyük hava nıulı1 rebes•nden b .. h. 
settiği .zaman B. Çörc;il pek b yuk teznhu
ratla kareıle.nmıştır. Celıe ien sonra b.ı
tün partilere mensup mebuslar ha rarctle 
tebrıkatta bulunmuşlardır Nutkun muha
faza .ettiği perdeyi ahval ve h1dısata pek 
uygun bulmuşlardır. 
Londra gaz t 1rrindc : 

İngiliz gazeteleri B. Çorı;il'in nutkunu 
haudetle methederek, nutku "açık" , 
"tam muvazeneli" ve "emniyetbahş'' ola
rak etmektedirler. 
Bazı gazetelerin makale başhklan a~a.

ğıda zikredilmektedır: 
Times gazetesi "Med ve Cezırın de iş

mesi,. Daıly Tekıraph gazetesi "Buy k 
Britanyanın muzaffer olmaktaki sarsd
maz azmi,. Daily Mail gazetesi "İleri, hu
cum,. baılıklarını kullanmaktadırlar. 

Alman kıtaatı çekilmeden evci yiyecek 
maddelerin ışgal altında bulunan mıntaka
lara gitmesine müsaade etmiyen karar tı:ıs
vip edilmektedir. 

Birleşik Amerikaya Atlantık a~ırı üsler 
kiralamak kararı hararetle karıılnnmnkt& 
ve bazı gazeteler de B. Çörçil'in Rus ha
ncılığı hakkıctla söyledıği sözlerde bir 
incelik olduğu kanaatini izhar etmekte
dirler. 
Yalnız Times ve Dally Herald gazete

leri, nutukta sulha dair bir ıey olmadığı 
iç.in tenkitler yapmaktadırlar. 

Amerika'da: 
Vaşington, 21 a.L - İngiliz başvekili

nin avam kamara.sınd!I. söylediği nutkun do 
ğurduğu aksülamel, değiımiyen doğrulu

ğu ve açık sözleri dolayısiyle Va§ıngton
da beyanatına her zaman inanılan Çörçil'
ln, a"ttık sonb:ıharda B. Hitler'in kanna
mıyac:ağını bildiği merkezindedir. 

Ekseriya mütereddit bulunan gazeteci
ler, nutkun büyük bir itimat telkin ettiği• 
ni ve emniyet verdiğini beyan etmekte
dirler. B. Çörçil'in, destroyerler hakkında 
yaptığı telmih, Amerıkada bir çok kapl&
re tesir etmiştir. Muhakkaktır ki, Amcri
kalıle.rın ekseriyeti İngilterenin ıhtiyacı 
olan harp gemılcrinin Atlantik denizıni aı 
mış görmek i&tem~ktedirler. Fakat iyi ha
ber alan birçok muşahitler, bu meselenin 
kongre tarafından kolayca tasvip edilece
ği hakkında hUi ıUphedcdirler. 

Nevyork gazetelerinde : 
"Çörçil'ln itimadı., başlığı altında ne,.. 

rettiği bir makalede B. Çörçil'in nutku 
hakkında miltalea yürüten Nevyork Times 
gazetesi diyor ki: 
"İtimat böyle bir adamdan, ve şimdiki 

gibi böyle öir zamanda verilince, bu iti
mat müessir olur. İngiltercnin yaşıyaca
ğı hakkındaki inanını istınat ettirdiği müs
bet vakalar dolayısiyle bu tesir dun daha 
fazla olmuştur.,, 

İngllterenln istikbali hakkında Ameri
kanın mazide beslediği bedbinliğe aözil 
ıetiren Herald Tribune diyor ki: 

"Bu bedbinlik o zaman bir cinnetti. 
Şimdi iki katlı bir cinnet olur. Hatl bir 
İngiltere vardır. Bu İngiltere kendini yal
nız daha kuvetli hissetmekle kalmıyor fa
kat eimdiye kadar olduğundan hakikateıı 
daha kuvetlidlr.,, 

Kanada'da: 
Ottava, 21 a.a. - B. Çörçllln nutkuna İD 

glltere'nln garp yarım kUreal mUstemle -
kelerindc Arneriko.ya üsler kıralamıya ha
zır oldutuna dair slSylcdlğl sözler ve ltl· 
mat telkin etmek Uzcre Çorçllln zlkrcttigi 
sebepler Kıınada'da çok iyı kDl'şılanmış -
tır. Esas kira Amerikayı harbe daha ziya
de yakl~tırabllecck ve Amcrlkan'nın ln
glltereye vadettiği malzeme yardımım faz 
lalaııtıracak mahiyette telQ.kkl edilmekte
dir. Bu meseleye dair ynkınd:ı beyanatta 
bulunulmasına inUzn.r edilmektedir. 

Almanya'da : 
Berlin, 21 a.a. (Stefo.nl) - B. Churchil

lln nutku etrafında mutalea yUrUten Deu
tsche Allgemmenıe Zeitung gazetesi B. 
Church!U1n en mühim mesell"yc yani İn
giliz topraklarının mUdnfaasına temas et
mekten çeklndlğlnl, fakat efkllrı unıumt
yeyi uyutmak lçın yapılıuı J>u te~ebbUse 
rağmen nutkuna da yo.kin bir istikbaldeki 
hıı.rp hakkında tereddUt cmn.rclerl eksik ol
madığını yazmaktadır. 

Lokal Anzlgcr gazetesi bu harpte insi -
yatlfln her zamıuı Almanya'nın elinde bu· 
lunmuı:ı olduğUnu hatırlıı.taralt blnaena • 
leyh harbin ne kadar zaman devam edece
ği hakkında l3. Churchll'ln sdz söylemeye 
sclAhlyettar bulunnı'l.dı{:'ını l azmaktadır. 
Diğer taraftan, nutult hakkında nıUteJea 

yUrUten alman slyruı1 molıfıllcrl bunun bir 
etimle ne tarif cdllcbileceğlnc l§aret eunck 
tedlrler: 

''Allah mahvetmek istediklerinin gözle
rini kör eder,, D. Churchıll in Irat ettığt ve 
vulyetl tamrınıl) le dtğlşt.lrcn nutkun ye
glne hedefi. tngillz mllll>Unl te el etmek 
ve hakikati ondan saklanıalıtır Bu tc§eb
bUsUn muvaffaklyeU kın.men 1ngtll!lerln 
gelecek haftalarda yapacakları tecrübele
re bağlıdır.,, 

İtal\Janlarla Arnan~Uar 
arasmda muharebe~cr o'du 

Londra, 21 a a. - Avam kamarasında 
sorulan bir suale cevnp vererek hariciye 
müsteşarı B. Butler ,unları soylemıştır: 

Bliyük Britanya hıikumet'ne gelmiş olan 
raparlara nazaran, bu ayın ilk gunleri zar
fında italyanlara karşı Arnavutlukta mil -
him bir isyan hadisesi vukua gelm ş~ır. İ
talyanlarla arn:ıvutlar arl!lında muhnrebe
ler cereyan etmiştır. Her ıki tarafç1 da 
zayiat olmuştur. Arnavut kbyleri tahrip 
ed.il.trıi ~tir. 
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lord Hallf aks verdi il 
beyanatta diyor ki 

(B•ıı ı. inci Hy/ada) 
tam bulma.t olan hafta aarfındakl ticaret 
ıemiıi zayiatımıı, Franaa'nm sukutundan 
evelki haftalık vaaatinin dOnunda olmut
tur. Hava lruvetimiz ıünden ıUne art -
mılı:tadır. Fakat bunun fevkinde olan bir 
teY var11 o da, fabrika ve 111m1.erimizin 
yeni tehditlere karşı koyacak yenı vaaıta
lan da ıiinden ıüne inkitaf ettirmeleri
dir. 

Lord Halifa:ıı: tözlerine töyle devam et-
mlıtlr: 

Hllr milletlerin bu mflcadeleai esnasında 
bizimle birlikte harp etmekte olan bütiin 
milletlerin kendilerine dliten rolleri bilyllk 
bir cesaretle oynamaları aembolik bir ehe
miyeti haiz bulunmakudır. Bu milletler, 
çekler, polonyahlar. norvec:liler, holanda.
blır, belc:ilrahlar ve franıızlardır. 

Lord Halifab, inciliı havacıhima hBr
metlerini bildirdikten sonra t()yle devam 
etmittir: 

Buctin medeniyetin ikıbeti, vasati Yatlı
n belki )irmi üc:ü cec:miyen ve fakat ma
haret ve cesaretleri belki dünyayı kurla· 
racak olan ve bu dünyanın hayranım cel
betmit bulanan bir kac bin pilotun ıflinde 
lNlunmaktadır •• alkrılar -

Lord Halifa:ıt, harpten sonra dünyada 
bnılıcalr yeni nizamın kati tarifini yapa
auyacafından dola11 beyanı itiaar ettikten 
IOnra töyle devam etmlıtlr: 

Fakat dünyanın müttehit bir aiyaaete o
lan mübrem ihtiyacını ve aynı idealleri ta• 
flYIJl ve ba idealleri tahakkuk ettirebil • 
mek için J'eclne çarenin Avrupa ve bütün 
dllnyada sulhu muhafaza etmek oldutunu 
mildrik balunan milletler arasında daha aı
kr bir it birliii lüzumunu, bir çok memle
lıietler cittikçe daha kati ve daha vazıh bir 
19rette ınhyacaldardır. 

lnıiltere'nin almanlar tarafmdan bom • 
bardımanlannm vermiı olduta iddia edl· 
len neticeler hakkında yalancı alman pro
,..aadaamdaa bahsettikten ıonra, lord 
16zlerine devam ederek ıunları töylemiı
tlr: 

Bitaraf memleketlerden hariciye neza
ntiae selen malClmata nazaran, bende ıit
ti~e 111 kanaat hııd olmaktachr ki, bu bi
tarınır biıim aöylediklerimiıin hakikat 
.Watana inanmakta ve ba baldkatln de 
CIİl!arda Almuya'nm mailap edllmes bir 
ı..ıet olmachiı fikrini yerlettlrmektedir. 

B. Hılifu aöılerlni töyle bltirmittir: 
Kimse hart.m llLrumandan bir elin faalı •enm etı:anlni arru etmez. Kimse Alman

J'aJ'I clilnnctald meır6 mevklinden mahrum 
etmek istemez. Fakat Alm1D71'nın 
1rizim bir hlikUmet aiatemimisi 
7*maama awıl obnık latemiJ'ea de kimse 
JOktar. llOletlerin aulh içinde ,...amıia 
•e ,..._. Wr aarette Bmllr pçlrmeie olan 
lratl lıı6lanm tmnnaia Almanya amade 
ltatuaııılalıdır. JPakat 1lmdi1e kadar Al -
tnaıı,.')r idare edenlerin arrularmm ba 
70lda oJdatuna dair en ktlçilr bir emare 
... llltmedim. • 

simamdarlan Avnıpa•,.. nllna 
1edne çare otan böyle bir sureti 

• ,ruı olancıya kadar, blirik Brltaa
ra'mli ftzffe arzusu harbe devam etmek

~,.-..... Bmlan ikna etmeie maktedir balun
·~1'1'41•••• da ide ı&phemb bulanmamak-

ULUS 

Samsun - Bafra şosesi 
tamir olunacak 

Samıun, 21 a.a. - İktnadt ve ticari bil
yük bir ehemiyeti haia olan Samıun-Bafra 
toıesinin bir kı1n1mın mükemmel bir tek
le ıetirilmiı olmuı mllnakalltı Mkiıine 

niabetle çok kolaylaıtırmııtır. Geri blan 
kısmın da biran evel tamamlanmaama çatı
ııtmaktadır. Valimiz ba iı berinde ehe
miyetle durmaktadır. Bu mllhim 109enin 
tamamlaıunası Bafra ve çevresinin bir kat 
daha inkiıafma yardım edecektir. 

Çorum Halkevinln 
tertip effill köy gezileri 

Corum, 21 a.a. - Şehrimiz halkevi se
çen puar ıiinü bir köy seziıl yapmıı ve 
bu seziye halkevinin bfltiln ıubeleri mll
meaıilleri lıtlrtlr etmiıtir. Muhtelif mev
zular berinde s6rliımeler yapılmıı ve 
Himmetin oilu piyesi mflaikH olarak tem
ıll edilmiıtir. Bu toplaattya civar 12 k!Sy
den yüalerce vatandaı lıtlrlk 97lemi1tlr. 

(ınkırı' da fflyı Kurumuna 
kaydolunınlır .,ıyor 

Çanlrın, 21 a.a. - Hava kurumana bl 
yaaılanlann aıyııı merkezde 1000 i nahiJ'• 
ve köylerde de 2000 i bulmaıtar. SO ıtaa
toı zafer ve uçak ba11amı akıamı 1nuıım 
menfaatine bir balo verilecektir. 

Selinik, Belgrat ve Viyana 
aerıilerinde inhisarlar mamulatı 

Sonbaharda açılacak olan Sellnik, 
Belgrat ve Viyana sergilerine lnhi
aarlar İdareıinin timdiden mamulAt 
ve bilhaıaa muhtelif menıeli yaprak 
tütün nümuneleri gönderdiği haber 
alınmııtır • 

GOMROK VE iNHiSARLAR V. 

vakkat teminatı 1008 liradır. 
a - Ekmltme 24. 8. 940 cumartesi gtıntı 

saat 9 da tümen binaaında komisyon oda
sında ve kapalı zart uauliyle yapılacak -
tır. 

' - Talipler teklif mektuplarını eksilt-
me saatinden bir aaat evel komisyona ver
mlt veya göndermtı olacaktır. 

15 - Sade Yakın& alt ıartname ve evsaf 
tatil atınıert dahnt merkezde her ctJn ha
riçte de Ankara ve İstanbul Lv. Amirlik· 
lerinde sörlllebllfr. 

C"82) 1"27 

• Sıfır eti alıancak 
Konya Lıwazım Amirliil Satın Alma 

lComi•yonundan: 
1 - Karıunandakı kıtaatm aeneltk ihti

yacı olan 150,000 aıtır eti kapalı zarf 
mullyle eksiltmeye konulmtıfbır. 

2 - Şartnameat Konya.da İstanbul, An
kara Lv. Amirlikleri aatın alma lıomisyon
larıncl&dır. btekltler p.rtnameyt komi• 
yonlarda ~reblllrler. 

a - İf bu 150,000 ktlo 11tır etinin mu -
hammım tutan 83,000 ıtradır. 

' - Şartnameıfndekt % 215 mlkdar l'az
luı da dahil olduğu halde ilk teminatı 
8039 Ura 715 lrunıttur. 

15 - l:Utltmeııt 28. 8. HO çarpmb& sil· 
ntl uat 11 de Knyada levazım Amtrlttt u
tın alma komisyonunda yapılacakttr. 

& - İstekliler 28. 8. 940 ı;artamb& günU 
aat 10 da aatın alma komisyonu , bae
kanlıtına mektuplarım verecek ve yahut 
rl!ndereceklerdtr. Bu uatten ıonra verile
cek ve yahut ıı:öndertlecek mektuplar alın
mıyacakbr. 

1 - 2•90 1&1Jlı kanunun hOkUmlertne 
ve bllhaaaa 32 tDc1 maddestne uygUD olmı
yaıı mektupların sahipleri ekalltmiye iıti -
r&k ettlrtlmtyecekttr. 

(4558) 1'~2 

Sade yalı alınacak 
Umurbtl'1' Til'2. Sa. Al. TCo. dan : 
Tüm ihtiyacı için ıs.ooo kilo sade yatı 

alınacaktır. Muvakkat teminatı 1213 lira 
17 Jnıruttar. 2490 uyılı kanunun il. fıkra-
m mucibince. (4672) 14661 

Sığır eti alınacak 
I!ardöse Tüm. Sa. Al. TCo. dan : 
5140 - 5141 ıe11eleri ihtiyacı için Kafız

manm 125 Doiu Beyazrttıki Süvari bir-
liklerinin 44 ton sığır eti kapalı zarfla 
ekılltmeye c:ıkarılmr,tır. 
Katu:mın etine tahmin edilen bedel 

25,000 lira ve ilk teminatı 1875 liradır. 
Doiu Beyuıt etine tahmin edilen bedel 
7000 liradır. İlk teminatı 1577 Ura 50 ku· 
ru'tur. 

Ihaleleri 15. 51. 940 cuma .ıiinü uat 11 
de Karaköee tüm tatın alma komiıyonun-

2 adet saç motör aluıacak dı yapılacaktır. Teklif mektuplarmm ••· 
lnbisarlar Umum Jılüdilrliilillldn : at ona kadar komlıyona verllmit olmaıı 

1 - Şartnameleri mucibince 29. 7. 940 l&l'i~~f ve ıartname esulan kolordunun 
tarihinde iki adet saç :rtik deniz motörit- tekmil pmizonlannda mevcut ve aym • 
niln kapalı aarfla yapılan ebiltme1ine ta- dır. (4735) 14721 
lip zulıar etmediiinden panrbk 11auli1l• 
eblltm97e konmaıtur. pdun alınacak 

2 - Pazarlık 28. 1. 940 ı;arıamba rflnfl KuaJ:öH Tiim. Satın Alma TCo. dan: 
ıaat lCS da Kıbataıta levazım n mübaya,. 1 _ 940 • 941 ıeneleri Sürbuhan bir-
at ıllbeaindeki alım komiıyonunda yapıla- liklırinln ihtiyacı için 350 ton ve Kalı" 
cıktır. man tein 129' ton odun kapalı zarfla 

• ,...... 1 1 . .a.. • ekıiltmeye çıkarılmııtrr. 
• - - .... me er evanm ''"""' vem.. 2 - Sürbühan odununa tahmin edilen 

ılndm ve tamir, Ankara baımlldllrUlklerin bedel 1400 lira ve ilk teminat 1050 lira
d• 'TIS ve 1&4,, lnH'qa alınal>ilir. dır. Ve Xaltsman odummı tahmin edilen 

4 - Mllnabaaya strecekler tartnameı. bedel 35599 lira •e 1,k teminatı 2670 li-

3 kalem yiyecek ahnacak 
Adana Asbrl Satıtn Alma Komisyonundan : 

Miktan Muhammen Muvakkat t ha 1 enin 
Cinai kilo bedeli teminat tarih Saat 

Lira Lira 
Sade yat 24.000 26.400 1980 2311/940 10 
Sabun 1a.ooo &.480 416 Z3/ 8/940 11 
Piri°' 41.000 lS.930 1044 2311/MO 17 

1 ....: Yukarda clnı ve milrtarlanyle muhammen bedeli ve muvalrka\ teminatlan ya
nlı üç kalem iaıe maddesi kapalı zarfla ebiltmeye konulmuttur. Ekıiltme karıı -
larmda söıterildiil tarih ve ıaatlerde Adana askeri satın alma komiıyonanda yapı
lacaktır. 

2 - Şartnameleri Ankara, İatanbal Lv. !mirlikleri ve Adana askeri aatrn alma ko
miıyonlarmda her cUn cCSriilebilir. t.teldileri.n kanuni evsafı haiz olduklarma dair 
vesikalariyle birlikte teklif mektaplanm tayin edilen saatlerden en ıeç bir uat eve-
line kadar komil'JOD riyasetine vermiı olma lan. ( 4427) · 14432 

Ot ve yağ ahnacak 
Umurbey Tüm. Sa. Al. ICo. du: 
Tüm ihtiyacı için 2490 uyıh kanunun 46 inci maddesinin M. Fıkruma teYfikan 

a,.fıda miktariyle muvakkat teminatı 79 :alı olan aadeyaiı ve kuru otun ihale ıünii 
olan 24. 8. 940 dır. (4742) 

Cinai 
Sadeyaiı 

IC. Ot. 

Tomı 

11 
350 

Fiyatı 

124.50 
S, 

gün komtıyonmUZda rörebtUrler. 
4 - Puarl .. a iftirak edeceklerin m~ 

yen sOn ve aaatte gelmeleri. 
(4890) 14870 

Muvakkat teminatı 
1213 lira 87 ICr. 
1312 lira 87 ICr. 

14728 

ViLAYETLER 
Elanek almacalc 

Bursa C. Jlüdd~iumuınililindea: 
Kunı ot alınacak Bursa ceza ve tevldt evtnln 30. 8. 940 

• •rttilon Aı. Sa. Al. Ko. lü. d~n : tarihinden 941 ma,yıa gaye.ine kadar 
1 - Kapalı zarfla ekalltmeye konulmut ( 20966( ı kilo ikinci nevi ekmek ihtiyacı 

olan 425 ton lrunı ota ııtekU c;1lanad1ğln· 1 atuıtoıı 9.0 gUnUnden 30 atuııtoa 940 
dan kanunun .O maddeai mucibince bir ıı:{lnUne k:ıdar 30 gün müddetle ve kapalı 
ay içinde pazarlıkla alınacaktır. aarl uıuliyle ekantmeye çıkarılmıttır. 

2 - Muhammen bedeU ısoes Ura ilk te- İhale 30 atuatoı 9.0 tarihine raathyan 
mlnab 131515 liradır. cuma gUnU aaat 16 da Buna C. MUddelu-

3 - Ekltltmeııt komtayonda yapılacak- mumtltttnde icra olunacakından talip o· 
tır. laıılann muhammen bedel olan 22014 lira 

4 - Şartıı.ameııt komiayonumwıda her 72 kurufun % 7,M hesabiyle 1651 Ura 72 
.-Un tı saatinde lfÖrlllebfltr. kunıf teminatı ve teklif mektuplarım 80 

(4891) ı'8n a#Ultoa 940 cuma günU aaat 15e kadar C. 
mUddelumumlllttnde letekkUl edecek ko -

Bnlgur yaptırılacak mlayon riyuettne vermeleri ve ekalltme • 
lstanbul Lv. Amr. Sa. Al. ICo. dan: ye çıkarılan maddenin ıartnamestnl gör -

3600 ton buğday verilerek bulgur yapbn- mek tıttyenlerln yevmi mezkQrdaD evel C. 
lacaktır. Pazarlıkla ekaUtmeei 28. 8. 940 mUddeiumumtllfine mUracaatlan tlAn olu-
pazarteıi gllDU saat 115,30 da Tophanede 

1 

nur. (67715/4308) 14327 
lstanbul Lv. amtrlltt satın alma komiııyo- Ş tam" tı 
Duada yapılacaktır. Tahmin bedeli 109692 09& 11'8: 
lira ilk teminatı 678' Ura eo kuruftur. Eslriphfr Naiia Jlüdürlüğünden : 
Şartnamelf komisyonda l'lJrUlUr. tııtekll - ı- Eksiltmeye konulan it : Eaki -
lertn belli uatte vealkalartyle komisyon - • 
da bulunmaları. <•792) 1'872 tehir - Seyitgazı yolunun 3+600-8 
Çift atlı araba kotumu aJmacak 8+ 100 kilometreleri fuılbında pe 

lzmir Lv. Amirlili Sa. Al. ICo. dl.il: eaaılı tamiridir. 
Pazarlıkla 500 adet çift atlı araba koıu- ı- Ketif bedeli : .18516,94) liradır. 

mu aatm almacaktır. Pazarlık 24. 1. 5140 3- Bu ite ait prtnameler ve evrak 
e11martesi ctfnfl saat 11 de Kıtlada İzmir la dır • 
Lv. inıirlifi satm alma komisyonunda ya- ıuAn rB • d 1 k i teri oenel --· • 
pılacaktır. Tahmin edilen tutan 32.500 ti- • ayın ır ı t • ıı-- -
radır. Teminatı muvalı:kate akı;eei %431 li- mesi, 
radır. Şartnamesi her ıttn lroaı19J'Ollda '6- B- Teaviyei turabiye, ıose ve ldrgir 
rilebilir. İstekliler Ticaret Oİ!ıamc!ı ka- inpata ait umumt fcnnt prtname, 
yıt1ı olduklanna dair ••ika ıöttermelı C- Grafik, 
mecbari1etincfedirler. Pazırhfa ittirlk e- D- Metraj, 
c!ecelder belli ılln ve saatte teminatlarf?- E- Huıuıt prtname, 
le Mrllkte ihale aaatlllda net lmomlQıo- JI'. Jl'iat bordroeu, 

na mlracaıtlan. J· Xetif hWhuı, 
(4'91) l'417I H- Eksiltme prtnameıl, 

·~ 

·· .... 
-w.· .. -

(Radyo Dlfllzyon P 
TURKİYE Radyotru -

18'1 m. 
81.7 m. 
19.7• m. 

(Dalp Uzunl 
182 Kca./J20 

9465 Kca./ 20 
15195 Kcı./ 20 

PERŞEMBE: 22 
7.30 Procram, ve memle 
7.35 Müzik: hafif procrad. 
8.00 Ajanı haberleri. 
1.10 Ev lradmı - yemek 
8.20/8.30 Müzik; hafif pr 

(Pl.). 
12.30 Proıram ve memle 
12.35 Müzik: müıterek P 
12.50 Ajanı haberleri. 
13.05 Müzik: ıaz eserleri. 
13.20/l·MO Müzik: piano 

parçaları (Pl.). 
18.00 Program, ve menıle 
18.05 Müıilr; oda mflzitl 
11.40 Müzik: radyo caz o 

him Özcjir idaresinde 
19.10 Müzik: fasıl heyeti. 
151.45 Memleket aaat ı,.arr. 

berleri. 
20.00 Müzik: A: -

1 - Muzaffer tlkar • 
(GCSnlilrniin prlmlDI 
kurum). 
2 - İbrahim ifa • 
(Mah111n duru11JD 
ahdır). 
3 - Semaettin Zi,a 
(ICo sinem ateşe 
4 - Şerif tçli -
blllil ıeydaya dancHU• 
B:-
1 - Yusuf - ıuidlr 
ba Cevrii • tepfüJ 
zelim). 
2 - Ahmet Raaim • 
(Pek revadır •ev41 
3 - ••.• - tahir 
mecbur obnutum). 
4 - Hüseyni tiirldl: 
Leyllmı sördüm). 

20.30 IConutma. 
20.45 Müzik: dinleyici dil 
21.15 IConuıma (ııhat saati 
21.30 IConuıma (radyo 
21.45 Müzik: büyük bett 

4: Liızt. 
22.30 lıfemlelı:et uat ayarı. 

ri; ziraat, eaham • 
)'O - nukut borsaar 

22.45 Müsik: cazband (Pl. 
23.25123.30 Yarmki procralll 

t R A. 11 
Talıraıı Ra.ı!TOllJ 

Tahran radyOIU, kı1& d 
aaat 11.30 dan 14 e Jradaı', 
uzunıutu ilzertndeıı. 17 .ıs 
30 m. 99 dalsa uzunıutu 
20.30 dan 23.30 a kadar 
uZUD.lutu üzerinden n 

CTukandald SaaUer 

Bugtin 

Ulus Sinem 

'111 mnlflMlyet 
lldlmallırl baUindı 

rin "'" ane11 maddelerinde yasılı takdiri ragı:_ tbaleal 4 ~yllll 940 ~ırıamba d
kı11Deti havi muayene raporlan ,,. " 7,5 Dl uat 15 de tflrbfihan 1& •o da JCaJ1.os-
llb_... ......... ~114ı~111Mlııı-.~·~~~lı!ı!lııı-.4.;;..:,i~;..i;;._:~;:~:.;;~;_;;;:::;•·i::.J~~,...ı.,,l;~l)ti;;!l~~fljlf!~:;;":"'--+-+::l~~~~~f!:,::::;--;;;;;;;j'""M~-tl---,--=~'~~~ıo~~-
siln ve ıaatte mezkQr komiıyona mliraca- yonunda yapılacaktır. Tekli! mektupları stıyen er u evra ı er zaman na ıa 

AMERiKA 
SiMDi DAHA 
NİKBİN 1 

, • .,, ı. lat:i .. 71 .. ., 
atmakta olclupna kanlcllrler. 

/,..Utere'ye •öntlerilet:elt 
tl.ntroyela 

Vafinıton, 21 LL - Bahriyeye 
menıup yObek bir memur, konır• 
B. Ç8rçll'in talebini kabul ettill tak· 
dlrcle 50 amerikan destroyerinin bir 
balta sarfında tngiltereye hareket 
edebileceiinl bildirmittir. 

Bu phaiyet 123 eski dHtroyerin 
100 den fa.zlMının tekrar teılfh edil
dllfnl, geri kalanların da yakındı 
hlsmete konulacağını lllve eylemlt
tlr. 

l,..Uiz haoa lraoetlainin 
nnıvallakiyefi 

lfft70rk, 21 ı.a. - Amerikan matbuatı, 
lqillı bava lnıvetlerinin alman hilcam• 
larma kartı ıöaterdlkleri ımıvıffald1etten 
m&teha•I• olmu' s6rilnmelttedirler. 

Nev,.ork Joamal Americu ıaaeteslnha 
Londra muhabiri di7or ki: 

Nasi ve inıiliz za1latı bıkkmcla inci· 
Us bava kuvetleri tarafmdan netredilea 
raporlar, bitaranarca en doinıaa olarak 
bbal edilmektedirler. Bunan ıebebi de 
J'&lnıı beteri iıdklıı dıhlHnde nhatll ba
t11D1D&lın delil fakat almanlara kartı in· 
ıilblerln ka•andıklın muvaffakiyetleri 
deterlnden az caatermelerlndedir. 

N'evyork Timeı dl1or ki: 
Ba büyük hava muharebesinin hırtlmll

de atSritnlitli herke.in bir hakikat olarak 
kabul ettitl alman havı kuvetleri kahir 
fılkiyetlnia iabat edflmemit otmaandachr. 

11"70rk Herald Tribune dl70r ki: 
Yılchnm harp haftaıı yıldırım neticeleri 

...,.emı,tir. İacfltere'de ve cocnfı vasl
~e Almanya ilk defa olarak havada bir 
mukavemet s6rmilıtilr. Bu, itte, Jeni bir 
"7dir. 

Parqiitçüler hakkında 

verilen Alman notası 
İngiltere'ye geldi 

Londra: 21. LL - Royter ajanıınır 
diplomatik muhabirinin teUhlyettar 
müfltlerdı .atrenlldliine 18re, Al 
manya'nın paraıUt kıtaatı hakkında İı· 
~ hflk6metl nsıtastyle ıcsnderditl 
nota ln&fllı lıClrUmetino plmittlr. HG
kGmet buna ~rilecek cenm tetkik et· 
mektedir. Verilen maJQmata rıua.•p, 
notada ln,Utere'ye veyahut Britanya 
aradliu lnebllecek parqütçillerden 
1ıüle4llmekte ft bunlana lnif~ 

·•s.ı~1..-.-..... ~ ••ll••kfıe4tr· 

atlan. (7313/4708) 14710 bu ıaatlerden birer aaat evet komisyona 1 - 50.000 kilo pirinç lhtiyacma talip Müdürlüfilnde bede19ls olarak giSre • 
verilmlt obnalan prttı,r. Svaaf ve prtu- çıkmachlmdaa puarbk 23. ~ MO bilfrler. 

op • t b-'---•- me esaılan kolord111l1Ul tekmil pmlson- sflnl saat ıs da t ı ı,. tmırlilf •&mıra yap rmagqs; larırM!a mevcut her nman s6ri11ebilir. cama 11111 r • 4- ft yerl : Ealdtehlr • Seyitgui 
~aiua lnlıi•ulu Bq mlldiJrlfilOatlea: (4736) 14722 eatml _•lmaT..-_~l~l-t11taJ"anPll!-~_:.._. 'l»Olunun 3+600- 8+100 kilometreleri 
Kubammen bedeli 22l50 lkl bin iki )'11a um:ua auı .... u.vvu ~un .r 

elli liradan ibaret olua Ankarad& İnhtnr- Buida"' •-- d •---L ı _Teminatı mllftlılrate •'-eel ueo Ji- aruıdır. 
lar VeWet1Dln tahtı lfpllndeld İnhfnr- 1 ıur muu;aa r&chr; - 5- Yapılacak iı : 4500 metro tat 
lar umum mUdUrlUk bhıuında kabaran Babaesii SY. Tllm. Sa. Al. Ko. daa: • "d" 
Llneleomların vsp••tınlmuı 1•1 •,.ık ek- 4 - fartnameal nmia7084& atSrllelrilir. fOH etulı tamın ır. 

.1- .,, .. _,, Babaukl ukerl aatın alma komlqo- ı ) tarih" d 
atıtmeye konnnqtur. Dundan sÖ9terilecelı: birliklere kadar naili- 5 - stekliler Ticaret Odaamda kaJoıt1ı 6- EkıiJtme ( 26. 8. 940 ın ti 

Tehlikeli 
(Loretta Y oanc • 

16 - 19 da 

Gece saat 21 
T elılikeli qk -.. 

Ne ıcı:=1~· =e=~;0:0~8 :! yeat kiracıya alt ol~ prttyle 3806 ton olchıklanna dair v11i1ra ,a.termek meoh- Eıldtebir vlllyeti binuında toplanan 
rafından yapılacaktır. butday kırmuı kapalı u.rfla ekııtltmeye rl7etlndedlrler. daim! encilmende ( aut 15,30 ) da ya- ~-••••••-111 

ıı:Judltmeye talip olanlann 1labl 1000 konulmuıtur. Talımfn bedeli U..l lira ilk CS - Puarbfa lftfrltr edeceklerin belli pıJlcaktır. 
Uralık blJyle bir iti muntfald79tle yap • teminatı 15722 lira bet lı:uruftur. ıı:ıuntme.ı ,en •e saatte koınfQ'OD& mtlracaatlan. f A•ıı dir 
tıklarına dair veatka De ihale tu1htnda t eylUl HO puarteat günQ aaat 11 de Ba- ('4194) 14874 7- V.kaittme kapalı nr uıuı e • 

~=·:m:~~e ~~: =·de =.mm:; ::;n1~~omfu.: Zeytin yafr alınacak 8- E~iltmeye girme:ul•teyenleri~ 
hlearlar umum mUdUrtnan ID1u.t 111,,_ sörOlOr. Teklif mektuplan belU sUn •e a&- lnıir LY. Amirllıi I•. Al. IC.o. d•: 1388,77 Jıra mu~kat te nat verme 

_.. atten enl koml9)'on bqkanlıtma veril - 1 da es t: t estkalan hal 
mUdUrlutUne mUracaaUa femıl ehliyet.na- mtı • .,. pOllta ile söndertlmit bulunacak- 1 - Panrbkla aatm alınacak 50.000 ki- ve ap ı g s en en v z 
me almaları lt.zımdır. tır. "'781" 1•121 lo Z81tinyafı lhtl:racma talip pkmachlm· olması ıarttır. 
Tamiratın muvakkat temtııat pel'Ul lU K 1 ak dan p•-·ı• - ... --.. ,._ -· -- Benzeri on'-- bin liralık it yaptı~ı-llra 75 Jnıruttur. ('912) 1'880 ömtir a ınac -- - -·-- _, .. _ auını ..... 9 li 

Zıiiıdir •ımda Satıra Alma IComi•- saat 10.SO da İzmir L•. lmirlllt aatm al- na dair bonservisle malt ref erana" ia--

Anlrara LY. Amirliti s.. Al. 
Ko. na ıönderilen hariç alkert 

KITAAT iLANLARI 

Sıiır eti alınacak 
Badımi17 •ıt. •-r. Sa. Al. ICo. Ra. t 
Çatalca Mat. Kv. birlikleri ihtiyacı için 

200.000 ktlo aıtır etl kapalı urt tle lh&le
at 28. 8. HO çarp.mba sttnU aaat 115 de ,..,. 
pılacaktır. Muhammen tutan ISl.000 Ura.
dır. tik teminatı "50 liradır. !atekltlerlıl 
ilk teminat makbuzu Tay& melıtuplu1)'1• 
2•90 1&1Jh kanunun 2, 8 tıııcU maddelerin
de yuılı veııtkalarım ihale aaattnden bir 
aaat evellne kadar Hadımk">' Kevld •tın 
alma k~onuna vermeleri. 

("22) 1"11 
Sıiır eti alınacak 

rdime Kor Sa. Al. ICo. dara ı 
Kapalı sarfla 180 ton aılsr eti alınacak· 

ur. thaleai nll/940 sini saat 11 de Edlr
ne'de etki miılriyet dalrealnde atm alma 
komla1ommda yapılacaktır. Tahmin edil• 
tutan 54000 ve teminatı 4050 liradır. Evaaf 
ve tutnameai her cUn komisyonda s6rBle
bilir. tateldilerlıı .asa ses• ıflnde ihale 
aaatindea m ses bir uat .. eı teklif mü. 
taplanm komfa)'Oll& Tennlt olmalan il • 
nmdır. (4429) 14424 

Sade yalı alınacak 
rlbıl Tim Sa. Al. ICo. dan ı 

1 - llılat)'a pralıommd& balmwı bir
likler ihtiyacı lcin 11 ton sade 7111 atma
caktır. 

2 - Muhammen bedeli I0708 lira •e ma
vakkat teminatı 1550 liradır. 
ı - Bkailtıne 23/1/940 cama dal .. t 

ı ı de ttlm blnaımdaki komisyon odaamda 
ve kapalı Ari oauliylt mıtacütır. 

4 - Talipler teklif mektuplanm ebllt
me aaatlnden bir tut .. .ı komllJOD& .,.,._ 
mit v.,.. chdermlı olacaktır. 

5 - Sade yatma alt wartname ve evaaf 
dahiU merkesde her cUn komieyona, llari~ 
te de tatil sflnleri İstubal •• Aabra Lv. 
lmlrllklerlnde .artilebillr. (4431) 14426 

Sade yatı abnacak 
g1 .. ıf 2'1m P. Alqı Sa. Ko. dH ı 
ı - ll1Ull praiRımmM bulmwa bir • 

ıklar lhtly8eı lçln 12 tem ... J'llı aıua.
caldn. 
a--.ıa11 • .._...._. ..... _ 

7onundan: mı kıomlapomuıda J"aPllacaktır. tinaden ihaleden en u 8 giln net vill-
JCakifeldr prnfsonundald lııtaat fhtl- 2 - 'rahmin edilen tutan 25.000 J'lnnf yete müracaatla alınacak ehliyetname 

yacı ıcıa 2l550 ton 8Ömtkok veya K.arabUk b bin 1 · klSmtırU kapalı zarf wnıUyle ekatltmeal a ey et ırachr. ve cari sene ticaret odası vesikası. 
ım HO aalı sttnU llU.t 18 da JCakltehlr mın- li~ch-r Temlnatr Dmvülrate aktesl 11!5 g_ Teklif mektuplan yulranda (6) 
taka komutanııtı atın alma komtayomm- •• ~ 
da yapılacaktır. 4 ~ tırtaameel her dn kaniQ"Ollda 1cı madde yuı1ı aaatten bir ıut evelf-

Bömlkokun tahmin bedeli T0890 llr84ır. t6rlll1Mlir. ne kadar villyete getirilecek dainıt en-

=~ 1c=:'=0n'~Z: ~~ s - İ•~ekliler Ttcaret Odaemc!a b7ıtlı ctıme_n reisliğine makbus mukabilinde 
llndır. Kuvaklt&t teminatı 8011 lira 25 olduklanna dair ve9fka ~ermek mecl»a- verilecektir. Poıta ile g&ıderilecek 

~hı!::-:111:'.:~ ~1 ~= riJ'etfndedirler. mektuplann nihayet (6) ncı maddede 
melrtuplaruıı lh&le aaatlndea bir uat evel CS - Puarbia lttirlk edecekler 2400 aa- yazdı saate kadar gelmit olması ve dıı 
komi1Yon rtyuetine vermıı olacaklardır. :yılı bnmnm Hd •e lçlncl maddelerinde nrfının mUhtir mumu ile iyice bpa -

('Tel) H7'3 ve l&rtnameslnde J"a•rlı •etikalan •e t .. tılmuı lhımdır. Poıtada olacak ge -

Mubt•' if yı"--'- al----'- mlnatı mavakkateleriyle lrirli'lrte ihale sa- el'-- '-abul d"l z 14508 ,.ıı 7ııı::ıııı.oca JDaQIK ıtlnd• "el mlracaatıan. •uu:: • e 1 me • 
Balıu.lr A .. lla. Al. ICo. tl•11: (4195) 14175 Kömür alınacak 
1 - Babkeair mmtab blrliklerinill fh. 

tiJ"aCI için S0.000 kilo balpr, 10.000 kilo Kanı ot ve aaman ve Oto lstaııbul Sılıl •iesseseler Arttırma ve 
EbiNm~ Komisyonundan : 

pirinç, 5.000 kilo tu, 10.000 kilo makarna, malııeaae.i abnKalc Umam Sıhl müeseelerin mevcat tart • 
1.000 kilo nohut, 3.000 kilo Z.Yalt, 2.500 nameainde s6steriten mahaller için azı 
kilo tıoı teker, 1.500 kilo arpa ıehriJ'eal, Vize As. Sa. Al. ICo. daıt ı 2500 eolu 3150 ton kok kömflrit kapalı 
15.000 kilo K. JPaaalye, 2.000 kilo sabun, 171500 Uralık kuru ot 1171 Unlık oto ıarfla ebittmeye konulmaıtur. 

m&lsemeal ve 1500 ton Am&D puarlıkla ..,_ 1 - Ebiltme 21. 1. 5140 çır,.mba ailnfl 
( ) kilo çay, 15.000 kilo X:o. aban, tın &lıııacaktır. ıaat 15 de Qaialoilunda ııhat ve içtimai 
100 kilo lmmm biber, 100 kilo P1'• 15.000 Paarhtı 28. 8. MO aat 10 dan 1T l"8 ır... muavenet müdlirliiiii binaamda kurulu ko-
kilo mercimek, 15.000 kilo 1nını tolan dardır. misyonda yapılacaktır. 

b L.....-1 V enne,.. talip olanlarm meskGr sDD ve 2 lıfııh mm fi tr beh t ı •-n. ı. MO cama sini saat 17 de Ba .. _ r 1&&tte temfnatıartyle birlikte ..U. l&tıD al· ısoo kuruttu~. en ya er on çau 
IDllM&b satıa alma komisyonunda puu- ma komi8yomma ~lmelert. 3 - Muvakkat teminat 55IOCS Ura 25 b-
lüla aatm alınacalr:tır. ('898) HITI ruıtar. 

2 - fırtnameainf ıörmek iatfJ'enler her Pı"nn" ,. alm---' - 4 - İstekliler ,.rtnameainl 3514 tnuııı 
sin komiqonda ,öreblllrler. T .._ mukabilinde komisyondan alabilirler. 

S - Panrtıta iıtlrlk edeceklerin ta11&7• l•mir Lv. Amitlill Sa. Al. ICo. da: S - İıtelrliler 1940 11lı ticaret odaaı'Ye-
pa•ırl-Lla utm al-• .. •'- 50 bl• Lilo pi- ılkaıi•le 2490 l&'"h L..-unda - .. lı v_.:..__ ,.. sin ve autte komisyona ıelmelerl. • 11& _.... .. "' ' .,. &aıı ,... ~"'• 

rinç llatt,..cma talip plıımHılmdua puar- Jar ve bu iıe Yeter muvakkat teminat mak-
(4114) 14111 bk ıs. Aa..ıtos 040 cama ..n..a aaat US,SO bus veya banka mektuba ile birlikte tek-

... ..... lifi .havi .. rflannı ihale saatinden bir sa-
41()() Ton yulaf satm alınacak da J"apılaca'lrtu. ıt evel makbua mukabilinde komisyona 

Siilolla Safla Alma 1Comisyonanda11 : Tahmin edilen tatarı H.000 liradır. vermeleri. (71315-45951) 14517 
ı - 400 ton yulaf, l&tuı &luıacaktır. Teminatı mavakbte akçeai 1200 liradır. K J • 
t - Kapalı sarf uıuUyte ekııtltmeal suı- Şırtnımeel komi970Dda s6rBllr. o yepnz takımları yaphnlacak 

oflUDda 1. ı. HO tarihinde yapılacaktır. İsteklilerin Ticaret Odumda ka,,tıi ol- Zoquldal Beledi7esr, Elettrii. Sofııl 
(aut 1& da) eatmalına koml1Yoııunda. Hava Deposu ve Su isleri idaresi Jıli • 
ı _ Muvakkat teminat 17215 liradır. duklınnı dair vealka ı&stennek meObari- diirliJltlnde11 : 
' - 8artnameal BUloflu satın alma ko- yetlndedirler. 811 abonelerine yapılacak tevıiat iıle • 

mt8)'0lluada her 8'llD sörillebillr. Pasırhfl lttfrlk edecekler belli sf1n •e rinde kullanılmalı: llaere yaptınlacak olan 
6 - tlteklUerin 2'90 1&1Jlı lwnmda ,..,_ ....._ 1 KOL YEPRİZ talı:ımlan 13. 1. 040 tari-

lllh _ _,,__, __ ile komi-onumu- m"'- aatte aum 9J'Oll• mtlraeutlan. hl d "t'b 15 ..:ı Udd ı ,,,...AalQO u;r - ..,._ 1,,. 77 n en ı ı aren ... n m et e açık ek-
caatıan. ('889) H889 (4l97) - ıiltmeye çıkarıbnııtır. Talip olanlar tart-

namesinf Zonıralcfık belediyesi, Eleltuik, 
Uu ve muhtelif zahire almacak Benzin satm allDllCak aotuk hava depoau ve aa itleri idaresi 

Balıieıir As. Sa. Al. ICo. dan : lstanbal Asierl Satın Alma ICo. daa: müdürlüiihıde ıörebilirler. 1ati7enlere 
ı - 1000 ton un. 200 ton bulsur, 100 27. 8. 940 sttntı aaat ıı,so ek puarlıkla tartname paraaız olarak cönderilir. 'Mil-

toD plriao 100 ton kuru fuul;ve, IO ton 33.000 llralık tenekeli wn bidonlu benstn nıkasa 27. 1. 940 tarihinde uat 15 de be
seyttn yalı, UiO ton aabwı, 150 ton suya- satın alınacaktır. Beher ldloeumm muham- ledi,.. encümeninde yapılacaktır. Şimdi 
tı B&lıkealr aatın alma komisyonunda ya- men bedeli 19 lı:urqtur. tateldllar her ctJn lilr birinci parti yaprlacaJı: 75 adet' kol • 
pıtieaktır. thale gOııU 24. 9. 940 cumartelli prtnameyt komiayonda ~reblllr. Küna- yepriı takımmm muhammen bedeli 11564 
aaat 11 de puarlıkla aatm &lıucaktır. kaa.ya lttlr&k için Yosde on bet temtııat- lira 10 kuraıtur. % 7.5 teminatı 124 lira 

2 - Teallm yeri Levuımca ~lece- lart)'le birlikte J'ıaclıklıda Aa. Satın alma 10 kuoıttv. llektup muhaberesiyle de 
il mahaldir. 1rom1.,._.. beW sDn ,,. uatte ~ IDilnakaa&J'& lttirlk tdllebileceii ilin ola-
~ - .................. ...,...,.. - ..u... 1"" ... (470S) 1484 

l'Cırilareli Daimi Ent:lbııl 

Kırklareli - Babaeski ,o 
- 27 + 000 inci kilom 
masaddık (24157) Ura 21 
fen mflfrez (1&000) on aiti 
mm tamiratı eaaıiyeal iel 
liyle ebiltmeye konulm 

1 - Ba iıe alt tvtııalOI 
lardır: 

A) Kbiltme ~-. 
si ,.rtname 

B) Mukavele proJ•i 
C) BaJ'DJchrbk lıleri 
E) Kqif ve metraj c 
1atl7enler ba tartname 9t 

del Kırklareli Nafıa mil 
bilir. 

2 - Kblltme 10 eylll ... 
lıyan alı cttnG saat (U) ,,. 
•li daim! enctlmenlnde 

1 - llavakkat teminat ( 
4 - tıba teminattan 

eksiltme slnllnden sekiz,
eli villyetine mflracut ecl 
alacıtdan milteahhitlik 



ULUS 

uk çorap alınacak 
11 elcaletı Satın Alma Komisyo -

den sonra komisyondan alına.bilir. İstekli
lerin muayyen gün vo ıaatte katı teminat 
ve kanuni belgeleriyle birlikte komisyonda 
bulunmaları. (4852) 14835 ' 

Elbiselik kumaş alınacak 

Yevmiye asgari 2000 ve azami 
3000 kilo tnara'ngoz testere ve 

kaba talaş ıatıtı 
Askeri Fabrikalar Umum Müaürlüfü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

lan 9 kalem BU111inc motör ve Bosclı ye
dekleri 6. 9. 940 cuma gflnU ıaat ıs de ka
palı zarf usutiylc Ankarada idare binasın
da aatın ahnacaktır. 

Bu iıe girmek istiycnlerin (373,24) üç 
yilz yetmiı üç lira yirmi dört kur~ mu
vakkat teminat ile kanunun Uyin ettiği 

veslkalan ve tekliflerini aynı ıün aaat 14 
de kadar komisyon reisliğine vermeleri 11-
zımdır. 

losuna tahmin edilen flatı (149) 
dolmz kuruıı olan 15.000 ktıo pa -

lplıği pazarlıkla münakasaya 
İhal .. sl 24-8-940 cumartesi gll-

M. llf. Yeki/eti Hava Satın Almı Ko
misyondan : 

l - 10.000 metre kışlık elbiselik kumll§ 
pazarlıkla satın alınacaktır. .Muhammen 
bedeli S9.000 lira olup katı teminat mikta
rı 585(1 liradır. Pa7.arlığı 26. 8. 940 pazar
tesi gilnU saat 10,80 da Hava Satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Beher kilosuna (50) santim bedel tah
min edilen ~anıl ve asgari mlkdarı yuka
rıda yazılı tala11Iar askeri fabrikalar u
ı;ıum mUdllrlUğll merkez sabn alma komis
yonunca 2. 9. 940 pazartesi gUnll saat 14 te 
açık arttırma suretlyle ~atılacaktır. Şart -
name parasız olarak komisyondan verllfr. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (306) 
lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 8. madde
lerindeki vesalkle mez.ktlr gUn ve saatte 
komisyona müracaatları. (471S9) H742 

bird!'dlr. KaU teminatı (S.8:12,5) 
tliz. elll iki Ura elli kunı§tur. Ev
lııamcııl :M. M. V. satın alma ko
:la görlllUr. İsteklilerin kanunun 
hcııgelerle ihale ı:ı:ırıtındc komls-
~ıerı. ( 440~) 14411 

Sarğı alınacak 
'V eki/eti Satın Alma Komisyo -

•dedine tahmin edilen fiyatı 14 
elli bin tane sargı 29/Ağustos/ 

:ıtıbe günü saat 11 de Ankara'da 
&atın alma Ko. da pazarlıkla sa -
~iından isteklilerin lOOS liralık 
~lları ile birlikte pazarlık ıün ve 
~o. da bulunmaları. (4S61) 14S63 

llakliye arabası alınacak 
' Vek§Jetı Sstın Alma Komisyo-

~: tahmin edilen fiyatı 480 lira 
"<lZle hasta nakliye arabası 24 a -

b
-81- ~ cumartesi gtlnU saat 11 de An

. ld. V. satın alma Ko. da paznr
e edlleceğlndm isteklilerin 6450 
' temlnatlarlyle birlikte pazar-

$e saatinde mezkt\r Ko. da bulun
~ttnamesi 21S kuruş bedelle adı 
dan alınır. (462:1) H667 

aşırlık bez alınacak 
'Vekaleti Satm Alma Ko. : 
lııetresine tahmin edilen fiyatı 
l'lış olan 1,S00,000 metre çama
Pazarlıkla mlinakasaya konmuş
ıırJık için bezler 200,000 metre
olmamak ljartiyle ayn ayrı ta

-t ihale edilebilir. İhalesi 26.8.940 
tilnU saat 11 dedir. Taliplerin 

&.,_c_kleri miktarlar Uzerindcn kanu
"'llnatlariyle birlikte ihale gün ve 
tornisyona gelmeleri. Evsaf ve 

) İ 19 lira 15 kuruş mukabilinde 
r: ' •atın alma komisyonundan ah-

()ı• (4780) 14784 
ı .. (C 

anı ~ata abası diktirilecek 
'Vekaleti Satın Alma Ko. : 
turnaıı vekaletçe verilmek ve di

rnalzemesi müteahhide ait ol-
a' 6000 adet hasta abası diktirile
therin c dikim ilcreti olarak SO 
t tahmin edilmiştir. İsteklilerin 

t kati tcminatlariyle birlikte pa
U olan 7 eylül 940 cumartesi gU

IQ da Ankara'da M. M. V. satın 
da bulunmaları. 

4783) H78S 

luseptazin alınacak 
l'elı:i/eti Satm Alma Ko. : 
~ tahmin edilen fiyatı 880 lira o
'lltu Soluscptazin 27 ağustos 940 

at ıo da Ankıtrada M. M. V. 
~ ko. da pazarlıkla ııatm alrmı.ca
'ttklilerin 132 liralık katt temi

birlikte pazarlık giln ve aaatm
r Ko. da bulunmalım. 

(4788) 14787 

Matra alınacak 
."eica/eti Satrn .Alma Ko.: 
~t tahmin edilen fiyatı (1!5) ku
(so.ooo) adet emaye matara pazar 

kasaya konmuştur. Matralar 
~O) den aşatı olmamak ıartlyle 
.~bul edilir. İhalesi 24. 8. 940 
1 ltıinü saat 10,5 tedlr. Katt temi-
) liradır. Evsaf ve şartnamesi 

rııı mukabilinde M. M. V. satın 
is:vonundan alınab!lir. İ&teklile

lt;ı 1111 emrettliU belgelerle ihale ıa
~iıyona gelmeleri. 

(4816) 14820 

ir karyola alınacak 
1' ekaleti Satın Alma Ko.: 
t tahmin edilen fiyatı (40) lira 
) adet altlı üstlü demir karyola 

; tnilnakasaya konmu,tur. İhale-
14D cumartesi saat 11 dedir. Katf 
?oo bin iki yüz liradır. Evsaf ve 
İ M. M. V. satın alma komisyo

b'lrııabillr. İııtekliler1n kanunun 
ı belgelerle ihale ıaatında komis-
llıeleri. (4782) 14844 

~ elbiselik bez alrnacak 
0 

tt da/eti Satın Alma Ko.: 
ııe~ ~ llıctresine tahmin edilen fiyatı 

1
,c 

1 
tus olan çift en yilz bin metre 

cı1'1'' ~ tek en iki yüz bin metre yazlık 
d• ı ~ez pazarlıkla münakasaya kon
: e; alcsi 26. 8. 940 pazartesi ılinü 
re~ 1Cdir. Kati teminat (15649) lira-
i~ \'e ~aruıamesi (6S8) kuruş mu-

~ıııe*1 t ~. M. V. satın alma komisyo
ıerl· 'lıııabilir. İsteklilerin kanunun 
~ ~ bcliclerle ihale aaatında komis-
••'1 hınnıala rı. 
,ıı (i?g4) 1.;a47 

İdart ısartnııme ve numunesi her gün 
öğleden sonrıı komisyondan 195 kuru§ 
muknbfllnde alınabilir. İstekUlerln muay
yen gün ve saatte katı tcmlnatlariyle bir
likte komisyonda bulunmaları. 

(4849) 14856 
Kaputluk kuma~ alınacak 

M. M. Vekilt!ti Hava Satın Alma Ko
misyondan : 

l - 10.000 metre kaputluk kumaş pazar
lıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
(42 000) lira olup katı teminat mlktan 
6.800 liradır. Pazarlığı 26. 8. 940 pa?artesl 
gllnU saat 11 de hava satın alma komls
yomında yapılacaktır. İdari eartname 
evsaf ve nUmııncsl her ~lln öğlPden sonra 
210 kuruş mukabilinde komisyondan alına
btllr': İsteklilerin muayyen gUn ve saatte 
katı teminat ve kanuni belgeleriyle birlik· 
te komisyonda bulunmaları. ( 4553) 1481S7 

MARMARA OSSÜLBAHRI K. 

Su tesisatı yaptırılacak 
Marmara Ossübabri K. Satın Alma Ko· 

misyonundan: 
1 - Çene dağından Derince iskelesine 

indirilecek olan su tesisatı işinin 8.8.940 
gtlnUnde yapılacak eksiltmesinde talibi zu
hur etmediğinden yeniden kapalı zarf u -
sullyle ekfliltmeye komılmuııtur. 

16 kalem demir malzeme 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüfü 
Merker Sıtrn Alma Komisyonundan•; 

Tahmin edilen bedeli (20S07) lira (55) 
lcuruı olan 16 kalem demir malreme Aske
ri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 4. 10. 940 cuma 
gilnü ıaat ıs de kapah zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasrı olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (1538) lira (7) kuruşu havi tek
lif mektuplarım mezkur günde sııat 14 de 
kadar komisyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 numıırah kan.unun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu iele alakadar tüccardan ol
duklanna dair Ticaret Odası vcsikasiyle 
mezkilr gün ve saatte komiııyona müra-
caatları. (4725) 14781 

Kullanılmış bir yol silindiri 
alınacak 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden, Haydarpaljada tesel
lüm ve sevk ıefliğinden dağıtılacaktır. 

(4756) 14843 

Sürtof yağı alınacak 
D. D. Yollarr Satın Alma Komisyonun

dan: 
Muhammen bedeli 87500 (ııeksen yedi 

bin beı yüz) lira otan 2SO ton sürşof yağı 
7. 10. 940 pazartesi günü ıaat ıs de kapalı 
urf usuliyle Ankarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu i~e girmek istiycnlerin 5625 (~eş bin 
altı yüz yirmi beş) liralık muvakat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini aynı günU ııaat 14 de kadar ko
misyon reisliğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler 43S (dört yüz otur beş) ku
ruşa Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde 
satılmaktadır. ( 4789) 1484S 

Traverslik çam tomruk alınacak 
D. D. Yollarr Satın Alma Komisyonun

dan: 
1 - İdaremizin ihtiyacı için mlibayaa 

edilecek 2000 metre mikap traverslik çam 
tomruk kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmu5tur. 

2 - 2000 metre mikap tomruğun tahmin 
edilen bedeli 40.000 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 3.000 liradır. 
2 - Eksiltmesi 28 agııstos 940 <:Brf&m· 

ba gUnU aııat 16 da İzmltte Tersane kapı -
smdakl komisyon binasında yapıll\r.ıtktır. 

S - Tahmin edilen bed~ll 647715 lira a:ı 
kuruş olup muvakkat tPmlnatı 44SA lira 
77 kuruştur. Bu işe alt fenni şartname, 
pltı.n, resim ve evrakı takım halinde .824 
kuru§ mukablllnde komisyonumuzdan alı
nabilir. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlütünden 
Takriben on tonluk iyi kutlanılmı1 bir 

yol silindiri alınacaktır. Satmak istiyenle
rln bir istida ile umum müdürtütümüze 
müracaat etmesi ve ıillndirin mufassal . 4 - Çam tomruklar idaremire tefrik e
evsafiyle halihazır durumunun ve Ankara dılen Oltunun Köroğlu ormanlarından ke-

. . b ,silecektir veya Kırkkalecle teslım fıyatının da u · 
meyanda bildirilmesi. (4816) 14808 S - Tomrukların teslim yeri Sarıkamı• 

hızar fabrikasıdır. 

4 - İateklller!İı elmdıye kadar hu mlk
dar ve buna benzer taahhlldBtı yaptıkları
na dair lcrıp eden VP.Blkn, mahalli emniyet 
mlldllrlUkkrinden alncnkları klığıtları ve 
:,'Uknrıdn yazılı ilk temtnatlarlyle birlikte 
tanzim <ıdcccklr.rl teklif mektuplarını mu
ayycp gUn ve saatten tam bir saat evellne 
kadar komisyon b:ışkanlığına vermeleri. 

3000 Kilo çiğ bezir yağı almaca•k 6 - İhale 6 eylül 940 cuma günü saat 
Askeri Fabrı'kalar Umum Müdürlülil 15 de Erzurumda onuncu işletme müdür-

Merkez Satın Alma Komisyonundan: lüğünde müteşekkil komisyon.da yapıla-
Tahmin edilen bedeli (1500) lira olan caktır. Taliplerin mezkur gün ve santa 

3000 kilo çiğ Beziryağı Aııkeri Fabrika- kadar temln\tlarım yatırmaları ve 2490 
!ar umum müdürlüğü merkez satın alma No.lu kanunun 32 inci maddesi gereğin
komisyonunra 6. 9. 940 cuma günü saat ce tanzim edecekleri zarfları eksiltme sa-
14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. atlnden bir ıaat cveline kadar komisyona 
Şartname parasız olarak komisyondan ve· tevdi etmeleri lizımdır. Poııta gecikmeleri 

(7176/(602) 14:S86 

MALiYE VEKALETi rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan kabul edilmez. 

Fen menıuru alınacak 

(112) lira (50) kuruı ve 2490 numaralı ka- 7 - Taliplerin müteahhitlik vesikaları
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko- nı ve kanunun tayin ettiği diğer vesikala

Maliye Vekaletinden : 
VekAlet ·ı.ınıt EmlAk mlldUrlUğU kadro· 

sunda bulunan daimi yUr lira ücretli fen 
mcmurlu~u mtinhaldir. 
Nnfıa fen mektebl.ııden mezun ve asker

liğini yapını" olmak ıartıyle talip olanla
rı.n evrakı mllsbltelerlyle birlikte 31. 8. 
940 tarihin• kadar l\41111 EmlA.k mUdUrlU-
ğtlne müracaatları. ('869) 1'859 

Tamirat ilanı 

miıyoncu olmadıklarına ve bu itle alaka
dar tüccardan olduklarına dair Ticaret O
dası vesikasiyle mezkQr ıün ve saatte ko-
misyona müracaatları. ( 4883) 

14865 

5000 Kilo don yağı almacak 
Askul Fıbrlkalar Umum Müdürlülü 

Merku Satın Almı Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan 

Maliye Yeki/etinden : 5000 kilo Donyafı Askert Fabrikalar u-
Yaptırılacak ıı: DııJılllye VekA.letı garaj 

binasının tamiri; suretl ihale: pazarlıkla.; mum mUdürlüğü merkez aatın alma ko-
ke§lf bedeli: 2002 lira 2S kUnJ§tur. mlııyonunca 6. 9. 940 cuma günü aaat 14,30 

'l'emlnat rnil~tarı: l!IO lira lS kuruıtur. da açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şart-
1hnle tıırlhl ve yapılacağı mahal: Mali- name parasız olarak komisyondan verilir. 

ye Vcktıletl Mllll Eml(lk mUdUrltıgUnde T 1 18. 9. 910 tarihine mUsatllf ı;arııamba gtlnU 1 iplerin muvakkat temina.t olan (lSO) 
saat 16 da; lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
Evrakı keeflyeyi görmek lstlyenler: Ma- delerindeki vesalkle komisyoncu olmadık-

iye Vektüetl ?.11111 EmlAk mUdUrlUğüne larma ve bu iıle allkada.r tilcca.rdan ol
mUracaat etmeleri; İhaleye girmek !ate • duklarına dsir Tlcaret Odası vesikasiyle 
yenlerden aranılan vesaik: Bu 1§ için Na-
fıa mUdUrlUğUnden ehliyet vesikası alma.- mezkQr cUn ve ıaatte komisyona müra-
lar. <•870) 14860 caatları. (4585) 14366 

Tamiı·at ilanı iki ba! koıum beygiri alınacak 
Maliy11 Velı:iletinden : Askı>rl F•brikalır Umı.ım Müdürlüiil 
Yapılacak 1.§: Temyiz mahkemcel bina-

1tnda yapılacak tamirat; sureti ihl!ıle: pa- it! er kez Satın Al mı Komisyonundan: 
zarlıkla: keılf bedeli: 1266 Ura SS"'ktıruf- Asker! Fabrikalar Umum müc'lilrlUğU 
tur. merkez aatın alma komisyonunca pazarlık-

Teminat miktarı: 9~ lira 98 kuruetur. la iki bat koşum beygiri satm alınacaktır. 
İhale tarih! ve yapılacağı mahal: 18. 9. 940 
gUnUne mUsadif ç:ırorunba gUnU saat Şartname paraaıı konı!ııyondan verilir. Ta-

Evrakı kegflyeyi görmek istıyenler : !iplerin 26. 8. 94-0 pazartesi ctınli aaat 14,30 
Maliye Vekll.leti Mllll Eml~k rnUdUrlll.ğl\ne da hayvanları beraberlerinde olduiu halde 
müracaat etmeleri; İhaleye l§tlrak etmek merkOr komisyona müracaatlan. 
istiyenlerden aranılan vesaik: Bu tı için (-4886) 14867 
nafıa mUdUrlUğUnden ehliyet vesikası al-
maları, ( 4S71) 14861 

ORMAN UMUM MD. 

Albucit ilacı alınacak 
Orman Koruma Genel K. Satın Almı 

Komisyonundan: 
ı - Orman koruma renel K. teıkllltı

nın erlerine sarfedilmek üzere (5.000) li
ralık albucit ilacı açılı: ekıiltme ile aatın 
alınacaktır. 

2 - İhalesi 6. 9. 940 cuma ,Unü saat 11 
de Yeniıehlr Yüklel ca.ddesi Orman ko
ruma ıenel K. binasındaki komlıyon oda
sınıla icra kılınacaktır. Teminat milctarı 
(7 SO) liradır. 

S - Evaaf ve ııeraitini ötrenmek il'ti
yenler komisyona müracaat etmeleri ilin 
olunur. (4888) 14868 

ASKERi FABRiKALAR 

Kırıkkale• de yaptırıiacak inıaat 

NAFIA VEKALETİ 

Demiryol etüdü 
Nılra Yeki/etinden : 
Bozöyük - İnegöl - Bofaıköy • Bursa -

Mudanya ve Boiazköy • Yeniıehlr. Mcke
ce ve Bilecik - Karaköy ve İnönil varyan
tı demiryol etildü ve Mudanya'da deniz 
iskandil haritası lcapalı %arf usuliyle mü
nakasaya konulmuıtur. 

1 - Münakasa 4. 9. 940 tarihine tesa.d!H 
eden çarliamba günü saat 16 da velclletl
miz Demiryollar lnıaat dairesindeki mUna 
kasa komisyonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu iıin muhammen bedeli 66630 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 4581,5 liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme prtna

mesi, bayındırlrk iıleri ıenel ıartnameıl, 
eüzerPJı haritaıı ve diğer evraktan müte
ıekkil bir takım mlinakaaa evrakı 334 ku
ruı mukabilinde demlryollar l.n11aa.t dalre
ıinden tedarik olunabilir. 

rı ibraı: etmeleri. 
8 - Şartnameler Erzurum onuncu işlet

me müdürlüğU, Sarıkamış ve Kanı istas
yonlarından iki lira mukabilinde temin e-
dilir. (4790) 14846 

KAZALAR 

Hart~ yaptırılacak 
Nevtehir Belediye Reisliğinden : 
5500 lira tthmin bedelli Nevıehirin 

hali hazır haritası i~inin birinci eksilt· 
mes\nc talip çıkmadığından 30. 8. 940 
cuma günü l!aat on befte NeVJehir be
lediye encümeninde ihalesi yapılmak 
üzere ikinci cefa mUnakasaya konul
mu!tur. 

Muvakat ttminat miktarı 412,5 lira
dır. Bu bap::aki prtnameyi görmek is
tiyenlerin Ankara belediyeler fmar 
heyetine ve Nevıehir belediye riyase. 
tine müracaat etmelel'i ilan olunur. 

14790 
Eczayı tıbbiye alınacak 

Birecik Belediyesinden : 
l - Birecik belediyesi eczanesi için 

(111') llra 60 kuruş muhammen bedelll ve 
(61) kalem eczayı tıbbiye kapalı zart u
suUyle ve 1'5 l:'ÜJl mUddetle münakasaya 
konulmuıtur. 

2 - İhale 29. 8. 940 tarihine mUsadlf 
perıembe gilnll ııaat (9) da Birecik Bele
diye dairesinde icra edilecektir. 

3 - İstekliler her va.kit belediyeden 
ıartnameyl alablllrler. 14&8• 

Meydan ve yol aç.tırılacak 
Safranbolu Belediyesinden: 
Safranbolu kasabası imlr planının 

mUstakbel inkiıaf mıntakası olarak 
tayin edilen bağlar mahallatının mev
cut imar planına ıbağlanması için 100 
hektar eahada ıçılacak meydan ve 
yollara ait pUn tanzimi i!i bir ay 
müddetle açık eksiltmeğe konulmuş
tur. Taliplerin bu mliddet zarfında 
yapılacak planın Nafıa Vekaleti ce
lilesince tasdik kaydiyle fenni şart
ları dahilinde bu iti kaç liraya teah
hüt edeceklerine ait teklif mektupla· 
rını Safranbolu belediye riyasetine 
vermeleri ilan olunur. (14885) 

Kapalı zarf usulile satılık 
otel ve akar 

Balrı Valıllar Memurlulundan: 

ııı ( 
''~ıs" ~I ~tarlık bez alınacak 

Askeri Fabrilı:alar Umum MüdUrlüiil 
1 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Keılf bedeli (18200) Ura olan yukanda 

yazılı 1naaat asker! fabrikalar wnum mu • 
dtirlU#U merkez. satın alma komtııyonunca 
2. 9. 940 tarihinde pazartesi gUnll saat 11 
de kapalı zarfla ihale edilecektir. Ş~tna
me (91) kuru§ mukabilinde komlııyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1365) lirayı havı teklif mektuplarını mez
k\lr gündeııaat 10 a kadar komisyona ver
meleri ve kendilerlnln de 2490 numaralı 
kruıunun 2 ve S. maddelerindeki vesalkle 
muayyen glln ve saatte komisyona rnUra· 

5 - Bu milnakau.ya rlrmelı: istiyenler 
her tllrlU referanslarını göıterlr veelkala
nnı istidalanna rapdetmek ıuretlyle mU
naka11 tarihinden en az sekiz elin evel ve
ki1etlmlze müracaat ederek bu fi için bir 
ehllyet ns[kau (ıtlyeccklerdlr. Bu müd
detten ıonra yapılacak müracaatlar nazın 
dikkate ahıunıyacaktır. 

1 - Bafrıda maı:butadan Hacı Murat 
vakfı olup çarıı camiinin kartmnda med
rese altı namiyle maruf, akarat defterinin 
ıs • 23 numarasında kayıtlı bir çatı altın
da, ıo:emin kat: ltlrgir bUyük bir kahve, bir 
kahve ocaft, mlikemmel demir kapaklı do
kuz klrglr dükkln (birisi müfrez), bir ku
yu, bir kömürlük ile yeniden dört dUkktn 
ve bir caraj yapmıya elverioll (448 metre 
murabbaı) bahçe, Ust kat on be~ oda, bir 
sofa, bir aralık ve iki heladan ibaret otel .. 

ol elralcti Satın Alma Ko.: 
• ~ctresine tahmin edilen fiyatı 

> 11$ olan 1.000.000 metre astarlık 
arlıkta mlln:ıkasaya konmuştur. 
')h~ıler için 200 000 metreden aşatk $artiyle ayrı ayrı taliplere de 

1 
ebilir. İhalesi 27. 8. 940 salı gü

/ dedir. Taliplerin teklif edecek
,1 •rlar uzerinden kanuni kati te
~'llc birlikte ihale giln ve santında 
ll gelmeleri. Evıaf ve şartname

' lhukabllin-de M. M. V. ısatın al
''lonundan alınabilir. 

(4796) 14848 

tfı. V. Hava Müsteşarlığı 

caatıan. ( 4.G51) 14693 

170 Ton eletrolit tutya almacıık 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

6 - Mllnakasaya cirmek lstiyenlerin 
2490 numaralı artırma, vo eksiltme kanu
nunun ve münakasa evrakı meyanındaki 

eksiltme ıartnameainin tarifatı dairesinde 
hazırlıyacakları teklif zarflarnı.a vekilet
ten alacaklın ehliyet vesikatıırmı da ko
yarak münakasa aaatindcn bir ııaat eveline 
kdar numarah makbuz mukabilinde inşaat 
artırma, eksiltme ve ihale komiıyonu baı
kanhfına verm!ıı olmaları ll:ı:ımdır. 

(4662) 14751 

Senevi üç bin lira irat ıetirmiye mÜ98İt 
ve c;arımın en ıerefli yerinde bulunan lı
bu akaratın mlilkiyeti kapalı zarf usuliy
le satılığa çıkarılmııtır. 

-5-

Ekmek ah nacak 
Silifke ]. Okul Taburu Komutanlığından : 

Bedeli 

Kuruş 

11 

Muhamen 

Santim 

50 

Miktarı 

Kilo 

210,000 

Yüzde yedi 

Tutarı buçuk teminatı Erzakın cinsi 

Lira Kuruıu Lira Kuruı 
24150:00 1811:25 Has ekmek 

Silifke J. Okul Taburu Eratının 1. 9. 1940 tarihinden 31. 8. 1941 tarihine 

kadar bir senelik ihtiyacı olan yukarda miktarı yazılı has ekmek 13. 8. 1940 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye Jco
nulmuş ve 27. 8. 1940 tarihinde salı günü saat 16 da ihalei katiyesi yapılaca
ğından taliplerin mezkur günde Silifke J. Okul Taburu satın alma komis-

yonuna müracaat etmeleri. (7214-4608) 14591 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Ankara Okulları Satın Alma Komisyonundan: 

Er:ı:akın adı 

Hıyar 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Ispanak 
Semizotu 
Domates 
Patlıcan 
A. K. Faaulye 
Çalı fasulye 
Dolmalık kabak 
Taze bamya 
Lnhna 
Pırasa 
Taze bakla 
Y c11ıı salata 
Manıl 
Taze yaprak 
Limon 
Havuç 
Taze rzoğan 
;r.ıaydanoz 

Dcreotou 
Nane 
Kereviz 
Bal kabağı 
Pancar 
Karnıbahs.r 
Yf'r elması 
Taze bezelye 
Enginar 
Taze sanmsak 
Kırmızı turp 

Pirinç "Beypazarı,, 
Tereyağı 

Tahmin! 
Mlkdan tutan 

15650 ta 
6640 kg 
1200 .. 
19350 H 

5750 .. 
80000 .. 
27400 .. 
21450 .. 
1650 .. 
9850 .. 
3(90 .. 

14500 .. 
21400 .. 

SiOO .. 
7500 ta 

12580 ta 
1000 kg 
76000 ta 
'52:50 kg 
3660 .. 

29500 dem 
12460 .. 

5066 .. 
8440 kg 

6100 .. 
760 " 

6600 .. 
l:S50 " 
800 .. 

fi5:50 ta 
1'40 dem 

2050 " 

33750 kg 
2020 kg 

' ıs 
10 
12 
12 
12 
H 
H 
10 
12 
20 
8 
8 

12 

' 5 
15 

:ı 
7 
8 
2 
2 
2 
ıs 

7 
5 

16 

' 10 
8 
1 
ı 

so 
160 8232 

ilk teml
ıı&b 

626 
868 20 
120 

2322 
690 

8600 
3836 
3003 

16S 
1182 

693 
1160 
1712 
1044 

300 
629 

İhale gUD 
ve sa.atl 

150 
3800 
367 

22S9 28 {0 S.9.1940 11 
l50 

292 80 
696 
249 20 
101 32 
,47 20 
357 

38 
896 

62 
80 

444 
lı 40 
20 60 

29557 12 
1012S 00 7~9 87 l50 3.9.1940 11 
oo 242 40 a. s. 1940 ıı.so 

ı - Yukarıda adları yazılı yiyecek Ih tlyaç mlkdan ekautme §artnameslne göre 
komlsyoumur.a bağlı okullar adına parti p artı kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle 
mUn!lkasaya konulmuıı ve her birinin teminat ınlk<lan ne ihale tarih ve saaUeri kar
gıılarma yazılmıgtır. 

2 - Muhammen bedeli be§ bl.n liradan agagı olanlar açık eksiltme ınıretlyle ihale 
edilecektir. • 

3 - 1steklller partiyi tegkll eden erıı:alc ın her birine ayn ayn fiyat teklif edecelı 
!erdir. Heyeti umumiyesl Uz.erinden yapılacak tenzllAUı teklifler kabul edllmlyecck· 
Ur. 

4 - Her madde için teklif edilecek fiyat behemehal muhammen bedelden !azla ol-
m1•·acaktır. ~ 

, - Eksiltme Ankarıida btilge ııanat okulunda toplanacak komisyon huzurunda bel
li gün ve flaatlerde yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 1940 yıh ticaret ôdUı ve 2490 uyıh kanunun 2 ve 
a Uncu maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle, ticarethane adına l§e girecek • 
ıerln işbu kanunda yazılı §artlar içinde noterlikten alınan vek!letname lle komisyo
na baş vurmaları. 

7 - Kapalı zarf ekslltmelerlnde lııtekll lerln yukarıda adı ya%llı kanuna uygun o)• 
mak Uzcrc kııpalı zart mektuplarına iste nllen belgeler ve temlna.t makbuz.unu veya 
banka mektuplarını koymak suretiyle mUhUr mumu ile kapamak gartlyle ve zarfla
rın üzerine tekliflerinin hangi i§e alt olduğunu ve kanuni lkametgAhlarını yazarak 
belll gün ve saatlerden eve! makbuz mukabilinde komisyon b8§ka.nlığına vermeleri l& 
zımdır. Belll gUn ve l!aatten sonra.ki teklifler kabul edilmez. Teıninatlann ekslltma 
saatıerlnd"n dıı.ha eve! Ankara okullar muhasebeclllğlne yatırılmB.!lı lhımdır. 

8 - Eksiltme ııartnamelcrfni görmek lstıyenler Anka.rada okullar muhasebecm-
ğ!nde komisyon kAtlblne baavurabHirlcr. "4706,. 14709 

Muhtelif inşaat 
lstanbul Belediytsinden : 

Keşif bedeli 
16222,57 

15133,85 

25203,20 

23616,50 
25129,25 

14157,60 

İlk teminatı 
1216, 69 

1135,04 

1890,24 

1771.24 
1885,69 

1061,82 

Şartname 

Bedeli 
81 ( Takaimde Mtte caddesi imtidad!nda 

.(yapılacak katran kaplama, Bordur; 
( divar ve aaire iO§&atı. 

76 ( Ramis, Topkapı, Gümüısuyu iltisakı 
"( toseıinde yapılacak blokajkırma tat 
f tesviye ve aaire. 

126 '{ Lalelide Koca Rağıp, Ağaçe§mcsi ve 
( Şair Fitnat caddesi kaldınm, bordur, 
( tretuar ve gc;ire inşaatı. 

118 ( Acıbadem-Çamlıca yolu fOIC inf8atl 
126 ( Nişantaıında Emlik caddcainde par· 

( ke kaldırım ve teferrüatı inşaatı. 
71 ( Kadıköy ve Yeşi!köy mıntakaların· 

( daki ıoselerin iki kat katranlanması. 

Keşif bedelleri ile ilk teminat miktaları yukarda yazılı inşaat işleri ayn 

ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. Mukavele eksiltme Ba
yındırlık işleri genel, husust ve f ennl şartnameleri, proje keşif bulasasiyle 

buna müteferri diğer evrak hizalarında gösterilen bedelleri üzerinden fen 

işleri müdürlüğünden verilecektir. İhale 3. 9. 940 eah ;iÜnil aat 15 de daim! 

encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbu~ veya mektupları 

ihale tarihinden 8 gün evel fen işleri müdürlüğüne mliracaatla alacakları fen 

ni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikaları ve imzalı ıartname ve sa

ire ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çerçevesinde hazırhyacaklan teklif 

mektuplarını ihale günil saat 14 de kadar daimt encümene vermeleri lbım-
dır. (7360-47 51 147 59 

Matbaacılara 
"Aydın Vil~yet Daimi Encümeninden : 

Muhammen kıymeti Tabettirilecek 

Lira Ku. matbu evrakın dedi 

2181 30 59 
183 
288 

20 
299 

39il 30 

18 
8 
2 

26 

dalrel af desi 

Hususi idare 

Nafıa idaresi 

Maarif idaresi 

V cteriner idaresi 

Hastahane idaresi 

Muhtelif dairelerin ihtiyacı bulunan 2971 lira 30 kuruş muhammen kıy. 
metli evrak tabettrilecektir. 

Taliplerin 29. 8. 1940 tarihli perıembe günü saat onbeşte % 7,S muvakkat 

teminat akçeliriyle Vilayet Daimi Encümenine ve fazlamalCtmat almak iı • 
tiyenlerin her gün Encümen kalemine müracatları ilan olunur. (4485) 

14478 

1 
(~ ~lbisesi diktirilecek 
ı50 e~ileti Hava Satın Alma Ko.: 
lıl O ış elbisesi pazarhkla diktirile-

Tahmin edill'n bedeli (110.GOO) lira olan 
170 ton elektrolit tutya askert fabrikalar 
umum mlldUrlUğU merkez satın alma ko
misyonunca 1. 10. 940 pazartesi gllnü sa
at 15 te kapalı zartla ihale edilecektir. 
Şartname (5) Ura (53) kuruı mukabilinde 
komleyondıın verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (6775) lirayı havi teklif mı?k· 
tuplarını mezk\lr günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2(90 numaralı kanunun 2 ve S maddelerin
deki vesalkle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu lıle alAkadar tUccardan olduklarına 
dı:lr ticaret odaaı vesika.siyle mcz.kQr gün 
ve saatte komisyona mU,acaatıan. 

DEVLET DEM1RYOLLARI 

Muhtelif 9 kalem motör ve 
yedekleri alınacak 

2 - Şarkan tabakhane caddesi, rar'ben 
Hacı baıı caddesi, arkası pazar yeri, önü 
yemlı pazarı caddesi hududiyle mahdut ve 
tapunun 110 parsel, nisan 1936 tarih ve 
706 sırı numaruında mukayyet ada halin
deki işbu klrgir akarata (33.000) otu:ıı üç 
bin lira kıymet tahmin edilmi§tİr. 

3 - İhalesi 4 eylül 940 çarıamba ıünü krflar memurluğunda mevcut olup ıuu e-ı kıflar memurluiuna teslim edecekler. Ge
aaat on beşte Bafra vakıflar memurluğu dcnler şartlarımızı görmek ve daha ziyade tek dahilden ve gerek hariçten gönderile
oda.aında müteşekkil satıı komisyonunda ma1Umat almak lııtiyenler her gün Ba.fra cek mektuplar saat on dörtten sonra kabul 
yapılacaktır. vakıflar memurluğuna milracaat edebilir- edilmeı. 

Uhaınmen bedeli 750 lira olup 
~il.at nıiktarı 113 liradır. Pazarlığı 
,~unıa günü saat 10 da hava satın 

t 11Yonunda yapılacaktır. İdari 
CVsaf ve nlimunesi her rün öğle· (4658) U69t5 

D. D. Yolları Satm Alma Komisyonun
dan: 

Muhammen bedeli (4976,45) dört bin do. 
kuıı yüı yeuniı ıltı lira kırk beı kur\ll o-

4 - İstekliler (2475) lira teminatı mu- ler. 
vakkate verecekler ihaleyi müteakip bu 
teminatm bir mislini de kati teminat ola

6 - Teklif mektuplarının zarfları mü
hür mumiyle mühlirlenmiı oldufu halde 
üçüncU maddede yazılı ihale günü saat on 
dörde kadar makbıu mukabili Bafra va-

rak verecekler. 
5 - Bu .akarata ait prtname Bıı.fra va-

Taşra isteklilerinin mensup olduktan 
vakıflar memur veya müdürlüklerine ve 
doğruda.n dofruya Bafra vakıflar memur
lufuna müracaatları ilin olunur. 

(4176) 14364 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 17-8-940vaziyeti 
AKTI F 
KASA: 

Altın : Saf! kilogram ""l"' 11.721,480 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER : 
Türk Liraaı 

HARİCTEKİ MUHABİRLER : .-

Albn : Sa!! kilogram 5.005,913 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Dlğ r dövizler ve borclu kllring 
bakiyeleri 

HAZİNE TAHVİLLERİ : 
Deruhte edl. evrakı nakdiye ka.r§llığı 
Kanunun 6 - S lııcl maddelPr:lne tev
fikan ha%1ne tara!mdan vaki ted!yat 

SENEDAT CUZDANI : 
Tlcart senetler 

ESHAM ve TAHVİLAT ct!'ZDA.."'IT : 
A - Deruhte edilen evrakı nakd!yeı:ılı:ı 

karoılıt;'l e!ham ve tahvtlAt (iti
barl kıymetle) 

B Serbest esham ve tahvilA.t 
:A. V ANSLAR : 
Altın ve d!lvlz üzerine ava.na 
Tahviltıt üzerine avaıııı 

Hazineye kıaa vadeli avamı 
Hazineye 3850 No. lu kanuna &"Öre a.çı
laıı altın kBl'Jllıklı avana. 

HİSSEDARLAR : 
:MUHTELİF: 

Lira Lira 
. 

100.881.998,85 
12.460.824,50 
1.842.218,M 115.365.041,99 

2.882.580,97 2.882.580,97 

7.041.216,74 
SS.821,10 

18.611.2Ul,27 25.891.254,11 

158. 748.568.-

19.310.196,- 139.438.367.-

257.318.BM,86 257.318..854,36 

47.831.076,93 
8.277.057,57 M.108.lM,50 

9.125.615 
7.80S.T22,-
9.407.000,-

31.722.000,- 4S.946.S41,M 

4.500.000,-
20.870 .. 673,57 

YEKÔ'N 670.~21.75~,_05 

PASI F 
SERMAYE: -.... 
İHTİYAT AKÇESİ t 

.A.dl ve fevkalAde 
Hıı8U8l 

TEDA VULDEKİ BA?-.'KNOTLAR : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kıı..nunun 6 - 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tedlya.t 

Deruhte edl. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak llAve· 
teıı tedavoıe vazedilen 
Reel!kont mukablll ua.veten tedavüle 
vazedilen 

Hazineye yapılan altın ka?'§lhklı a
varuı mukııb!ll 8902 No. lu kanun mu
cibince na.veten tedavüle vazedil,.n 

MEVDUAT: 
Türk L1r8.81 

Altın : Safl Klg. 18.826,472 

3S50 No.Ju KANUNA GÖRE HAZTh"EYE 
AÇILAN AVANS MUKABİLİ TEVDİ 
OLU::-.AN ALTINLAR : 

Sat! Klg. 88.715,458 

DÖVİZ TAAHH'U'DATI : 
Altına tahvlll kabil dövizler 
Dlğer dövizler ve alacaklı kllring 
bakiyesi 

MUHTELİF: 

Lira 

6.188.666,15 
6.000.000,-

158.748.568,-

19.810.198,-

139.~88.887.-

17.000.000,-

203.~.ooo.-

.-.-
65.133.651,85 
26.4!'-0.939.68 

151.643.228,22 

3.3.59,77 

28.128.840.98 

YEK'Ü'N 

Lira 

15.000.000,-

12.188.668,115 

859.938.~67,-

91.614.591,53 

61.843.228,22 
·' 

28.132.200, 715 

112.104.700,40 

670.621.764 ,0~ 

l Temmw: 1938 tarihinden itibaren : tııkonto haddi ~ 4 Altın Ozerlne avans % 3 

··----------YATILI. YATISIZ. KlZ - ERKEK ANKARA BELEDiYESİ 

HAYRİYE LİSESİ Tuğla ve kiremit alınacak 
Ankara Bclediyesindcn: Saraçhanebaıında Horhor Caddeıinde Telefon : 20530 

ANA-ILK-ORTAMLISE 
1 - Belediye ihtiyacı için almacak 

50.000 adet tuğla ile 2.0-00 adet yerli alaf-

1 
ranga kiremit on beş gün müddetle açık 
ek•iltmeye konmuştur. Eskt talebenin eylülün be§lne kadar velileriyle beraber mUraraat ederek kayıtlarını yenllemelcrl lftznndır. Eskt ve 

yeni tnlcbentn kayıUan her glln sa.at 10 - 17 ye kadar yapılır. BUtUnlemelere 27 ağustosta baolanacaktır. Yabancı d111cre 
ilk mnıfla.rdan itibaren b~lanır. Son ııınıtta fen ıubui de vardır. 2 - Muhammen bedeli 8'\0 liradır. 

3 - Teminat 63 lira 75 kuru$tur. Talebeler mektebln huırnst otubtls ve otomoblllyle evlerine nakle dllir. 6218 

~==================================Eski Feyziati==================================~ 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 
her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 10. 9. 940 salı günü saat 10,30 da bele
diye encümenine müracu.tları. 

(4840) 

YATıu Boğaziçi Liseleri 14849 

YATISIZ • Satılık tenekeler 
Ankara Belcdiyesind~n: 

KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE 1 - Levazım deposunda. bulunan 894 a
det muhtelif cins boı benzin ve yağ tene
keleri puarlıkln ııatılacaktır. 

Ana, İlk, Orta ve Lise sınıflan eski talebenin kayıtlarını tecdide ve yeniden talebe kaydına başlanmıştır. 
Bütünleme imtihanları 27 Ağustostan itibaren başlıya caktır. İsti yenlere tarifname gönderilir. 

"'==========:====Telefon: 315 - 210 Arnavutköy - Çiftesaraylar 6220 ==========='!:/ 
2 - Muhammen bedeli 126 lira 57 ku

ruştur. 

Türk Maarif cemiyeti 
AnlCara Kız ve Erkek kol ejleriyle 

Bursa Kız Lisesi ve lxmir Ege Lisesi 

taleb~ kaydına başlamıştır 
Ücretler a~ağıda yazılmıştır 

ilk OJ'ta Lise 
Giindüz Yatılı Gündllz Yatılı Giindllz Yatılr 
lira lira lira lira lira lira 

AnJiara JCız ve erkek 70 240 110 275 130 
kollejleri 
Bursa kız lisesi 00 00 50 185 60 
İzmir Ege lisesi 00 00 60 200 85 220 

Fazla bilgi edinmek iıtiyenlerin Mektep müdürlükleri-
ne bat vurmaları. -4499- 14482 

• Hayvan yemı alınacak 
Karacabey !!Jerinos Yeti~tirme 

Miktarı 

CİNSİ kilo 

Yulaf 
Arpa 
Mısır 

Bakla 

950.000 
100.000 
43.0~· 

40.000 

' . 

Çiftliği MüdürlMünden: 

Beher kilosu 
Kurut S. 

6 
4.50 
4 
5 

Tutarı 

Lira kuruı 

57.000 00 
4.500 00 
1.935 00 
2.000 00 

Müessesemiz hayvanatı ihtiyacı için yukarda müfredatı yazılı dört ka
lem hayvan yemi kapalı ı:arf usuliyle eksiltmeye konmuıtur. Eksiltmesi 
11 eylül 1940 tarihine tesadüf eden çarıamba gUnU saat 15 te çiftlik merkez 
binasında yapılacaktır. Muvakkat teminat (4522) liradır. İsteklilere ~rtna
mesi (5) lira mukabilinde çiftlik muhasebesinden verilir. Teminat ve tekli~ 
zarfları eksiltme saatinden bir saat evvel komisyona verilmesi ve posta ile 
gönderilecek zarfların postada vaki gecikmesi kabul edilmiyeceği itan olu-
nur. (7514-4915) (14882) 

Ortakların nazarı dikkatine 
Küçük evler yapı kooperatifinden : 

T ediyat taahhüt eden ortakların nihayet 25 ağu&toa pa
zılr gününe kadar taahhütlerini ifa etmedikleri takdirde 
yerlerine diğer bir ortağın ikame edilec;eğini ehemiyet1e 
ilan edeı'iz. "3338,, 

KAYSERi 

TALAS AMERİKAN KOLEJİ 
11111111111111111111. ...11111111111111111111 -- -- ------ -- --- 4 Senelik - Erkek - Orta Okulu ---- -------İNGİLİZCE ---- -: Ocretler: LEYLi 195.00 YATI YURDU 100.00 LİRA : - -: Tedrisat Eylül 25 de ba~lar. (3342) : -.. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

ANKARA V ALlLIGl 

Kok kömürü alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

) 
Nalı• dairesiyle ara! _için 11lınacalc 90 

ton yerli ltol< om rti İlJFbıUbıtyııınıı ı~ 
2. sı. 940 pazartesi günü daimi enclime -
ninde ihalesi yapılmak üzere açık eksilt-

3 - Teminat 9 lira 49 kunıstur. 
4 - Şartnamesini rörmek iııtiyenlerin 

her giln encümen kalemine ve isteklil,rin 
de 27. 8. 9-40 1111r rünU aaat 10,30 da bele
diye encümenine müracaatları. 

(4841) 148SO 

Tel ve boru alınacak 
AnTiafa B'Fledıyesın rn: 
1 - Belediye ihtiyacı için 40 kilo ba

kır teli ile 100 kilo bakır boru ve 20 kilo meye konulmuştur. 
Maa nakliye kesif bedeli (2442) lira bakır çubuk pazarlıkla nlınacaktır. 

(60) kuruş muvakkat teıninatr (183) lira 2 - Muhammen bedeli 270 liradır. 
(18) kurustur. 3 - Teminat 40 lira 50 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mektup 
veya makbuzu ticaret odur vesikasiyle 
birlikte ıözü geçen gün ve saatte daimi 
enciimene gelmeleri. 

Buna ait ke$if ve $artnameyi her gün 
nafıa müt.lürlüğünde gcircbilecekleri. 

(4745) 14731 

Şosa in~aatı 
Ankara Valilil.inden : 
Ke$if bedeli (1SS4) lira (62) kuruştan 

ibaret bulunan Ankara - K. Yozgat yolu· 
nun 2 + 000 - 32 + 200 inci kilometre
leri arasında muhtelif yerlerdeki menfez 
ve büz işi 2. 9. 940 pazartesi ı:iinü ihale -
si daimi enciimende yapılmak üzere ac;ık 
eksiltmeye konıılmu&tur. Muvakkat temi:

4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 
her (Ün encümen kalemine ve iıteklilerin 
de 27. 8. 940 sair günü ıaat 10,30 da bele
diye enclimenine mtiracaatları, 

(4842) 14851 

Kazma, kürek ve sair malzeme 
alınacak 

Ankara Bt-ledlyf!<Sı·nd~n: 
1 - Belediye ihtiyacı için alınauk o

lan 11 kalemde kaı:ma, kürek ve sair mal
zeme on beş gün müddetle aı;ık eksiltme
ye konulmu tur. 

2 - Muhammen bedeli 70S lira 20 ku-
natı 141 lira 35 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat temin.at mektup rnştur. 
veya makbuzu ticaret odası vesika'r bu 3 - Teminat 53 lira 12 kuru$tur. 
he ait nafıa müdürlü;;ündcn alacakları 4 - Şartnamesini rörmeık istiyenlerin 
ve<1ikalariyle birlikte aö1ü rec;en rün ve her ıfin encilmen kalemine ve isteklilerin 
aaatte daimi encümene relmelerl. de ıo. o. 9-40 Mh rünil ıaat 10,30 da bele-

Buna ait keşif ve !jartnameyi her glin 
nafıa müdilrlügünde görebilecekleri. diye encümenine milracaatları. 

(4746) 14732 (4&43) 14852 

Şosa inşaatı Otomobil lastiği alınacak 
Ankara Valiliğindcn : Ankara Belediyesindtm: 
K. hamam yolunun 83 + 000 - 84+000 ı - Belediye ihtiyacı için alınacak o

inci kilometreleri arasında yapılacak moh lan muhtelif ebatta 24 adet ir ve 24 adet 
muz ve anroşma iısi 2. 9. 040 pazartesi gü- " 
nü ıaat on beş buçukta daimi encümen- dış otomobil llistiği ile 3 adet iç ve 3 adet 
de ihalesi yapılmak üzere o.çık eksiltme- dr:ı motosiklet llatiği on be, e-ün müddetle 
ye konulmuıtur. açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli (3609) lira (69) kuruı ve 2 _ Muhammen bedeli 4168 liradır. 

teminatı muvakkntesi (270) lira (73) Jru. 
ruı;tur. 3 - Teminat 312 lira 63 kuruştur. 

Isteklilerin teminat mektup veya mak- 4 - Şartnamesini römıek istlyenlerin 
buzu, ticaret odası veııikur bu işe ait na- her rün cncümen kalemine ve isteklilerin 
fıa müdürlüğünden alacakları fenni ehli- de 10. 9. 940 snlr giinü saat 10,30 da bele
yet vesikalariyle birlikte sözü reçen ıün diye encümenine mUracaatlarr. 
ve saatte daimi encümene gelmeleri 

Buna ait keşif ve şartııameyi her· gün (484-4) 14853 
nafıa müdürlüğünde görebilecekleri. Fren balatası alınaak 

(47~7 14733 
Ankara B~lediyesinden: 

Yol yaptırılacak 1 - Belediye ihtiyacı için alınacak o-
An.kara Valiliğinden : lan 390 metre fren balataııı on bet ~ 
Ke.,!f bedeli 142596} lira {62) kuruş o- müddetle ve lcapalr ı.arf uıuliyle tkliltme

lup bunun {27596) llrıı (62} kuruşu 940 ye konulmuıtur. 
mail yılı bUtçeslnden geriye kalan (tr.ıOOO) M 
llraaı da DO mali :rıh bUtçes!nden öden • 2 - uhammen bedeli 6270 liradır. 
mek aartlylo Ankara - K. Hamam yolunııu 3 - Teminat 470 lira 25 kuruştur. 
10<& + 200 inci kilometresinden ayrılan 4 - İhalesi 10. 9. 940 11ah günü ıaat 11 
Çamlıdere nahiye yolu tnşant fşi 9. 9. 940 de yapılacağından ıartnıımesini rörmek ioı.-
pu.ıırtesl gUn saat 15 buçukta daimi encü-· . nl · h .. ü k •- · · 
mende lhnlcsl yapılmak lizere l<apalı zar!- tıye erın er gun ene men atemıne ve 15-

Ja ekıılltmcye konulmuştur. teklilerin de ihale rünü olan 10. 9. 04-0 sa-
Muvakkat temlnntı (8194) lira (75) ku- 1ı aiinU nat ona kadar usulm teklif mek-

nı~t,tır.1111 rl t kllt A"tu tuplarını belediye encümenine vermeleri. 
le e < e n e m~ plannı ticaret 

odnsı vesika teminat mektup veya mak- (48-45) 14854 
buzu ve Uıale glintlnden en az sekiz gün M h · ,,.. " 
evel vllfıyete lstldn ile mUrscaat ed~rek U telıf alat ve e~evat 
bu işe alt alacıt'klnrı fenni ehliyet vesika- alınacak 
larlyle birllkte ııözU geçen günde aııat H 
bııı;uğa kadar daim! encümen relsllğlae 
vermeleri. 

Buna alt kr.1Jlt ve şartnameyi her gtln 
nafıa müdUrlUğUnde gi.ircbileccklerl. 

Terzi 

(4874) 14882 

Dikkat 

Safiye Kopsel 
Ycniısehir'den Knraoğlan'da Aydın so-

l 
kaiızıda Kanbay apartmanı 1 No. ya nak
lettiğini aaym müşterilerine ı;aygı ile bil-
dirir, ıll 

Ankara Belcdiye~lnden: 
1 - Belediye ihtiyacı için ılınacak o

lan muhtelif demir knynak teli ile alat ve 
edevat on beı gün mliclıletle açık eksiltme
.ye konulnıuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2078 lira 30 ku-
ruştur. 

3 - Teminat 155 lira 88 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün encUmcn kalemine ve isteklilerin 
de 10. 9. 940 sah günU saat 10,30 da bele
diye encümenine müracaatları. 

(4846) 148S.S 

Zafer 30 Ağustostadrr. 
Milli Piyango da İzmir Fu
arında çekilmek üzere bir 
Zafer Piyangosu tertip et
miştir. Türkiyenin her tara
fında satılığa çıkarılmış o
olan bu fevkalade piyango-

' da mevcut 300.000 biletten 
· 63.345 tanesi mutlaka ikra

miye kazanacaktır. 
Tam biletler (2) liraya ve 

yarım biletler O) liraya sa
tılmaktadır. Zafer Piyango
suna siz de bir bilet alarak 
i~tirak ediniz. Vereceğiniz 
paralar ebedi Türk zaferini 
temin edecek vasıtalarda·n 
biri olan hava kuvetlerimi
ze sarfediJecektir. 

30 Ağ tos 
Zafer bayramına mahsus 

Fev ' e 
Piyangon~n .ı,"m 

• 
İkramıyc İkramiye 

İkramiye miktarı tutarı 

ndedi L ira Lıra --
1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
1 10.000 10.000 
2 5.000 10.000 

10 2.000 20.000 
30 l.000 30.000 

300 100 30.00(1) 
3.000 10 30.000 

30.000 3 90.000 
30.000 2 60.000 

63.345 Yekun 360.000 

" ANKARA DEFTERDARLICl 

Elektrik tesisatı tamir ettirilecek 
Ankara Defterdarlı/tından : 

l oJ,ir.ıı. 7.5 laınıstan 
ııı.re o ıı.ıı u u ufı gliifnosunun e-

lektrik teslsatının kcşlt ve ııartnamesi mu
cibince tamlr ve lslAhı fal pazarlıkla ek
siltmeye lwnulmu~tur. 

2 - İhale 23. 8. 940 tarihine müsadlf 
cuma gllııU sant 15 de Ankara Defterdar
lığında toplanacak eksiltme komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat S7 liradır. 
4 - Eltslltmeye .....-cceltler vlUıyet na

tıB mU<lUrlllğtlndc-rı funt ehliyet veslkRBı 
aınıaları l!zımdır. 

6 - tstelclilcrln bu lıse alt keşif evrnlu
nı ve tenııl §artnamcyl Defterdarlık .MJlll 
Emll\k mlldUrlllği!ndc g!lrcblllrler. 

6 - fsteldller!n muvakkat teminat mak
buzu, ehliyet vesikn:ıiyle birıtkte ndı geçen 
gtlııde koınisyonıı mUracaatlan. 

{4875) 14863 

Ray cıvataları alınacak 
Etibarık Umum !rfi:dürlüğünden : 

Divriği Demir işietmemiz için bir 
ton 12,5 X 60 m/ m 1ik ray civatası ;ı

lınacaktır. Talip olanların teklifleri
rini 1 Eylül rn40 tarihine kadar (Eti
bank, Ticaret Siparişler servisi, An
kara) adresine göndermeleri rica olu· 
nur. (4754) 14783 

Piyasaya çıktı 
Her eczanede satılır. 

r 

Yeni Sinema Ha ık 

Müzayede tehiri il 

Emniyet sandığı müd' 
ğünden : 

ı Beyoğlunda HU11eyinata m 'IS 
Topçekenler ııokağında kAln olup ;ç 
tarihinde açık artırma Ue eatııac • 
edilmiş olan eııkl 62.27 yeni 81 1'°' 
~lr evin satışının görillen ıuzurn 
g('ri bırnkılnıı,tı ol chı,(!'u llAn olunu;'~ 

{7578/ 4918) l• 

ENSTİTÜLER 

Yük~ek Ziraat Enstitii~ 
Veteriner Fakültesi At 

kı~mınm kayıt ve kabul 
1 - Ankara Yüksek Z iraat &: 

veteriner fakültesi askeri kısmıı:ıJ 
si\"il tam devreli liselerden iyi "e 
derecede me:ı:un 01111 ve olgunluk 1 

tarını vermiş olmak &artiyle ıateb' 
edilecektir. İsteklilerin aşağıdaki 
haiz olması l&zımdır. 

A) Türkiye Cümhuriyeti tebaıı5111 

lunmak, 
B) Yaşı 18 • 22 olmak. (22 dahi. 
C) Beden te~ekküllerl ve ıııhatW!, 

ve her iklimde faal hiv.mete miis!J· 
( dil rekaketi olanlor alınmaz.) 

D) Tavır ve hareketi, ahlikl 
ve seciyesi sağlam olmak. 

E) Ailesinin hiç bir fena hal \ff 

olmamak. (Hunun için de zabıta 
ibraz etmek.) 

2 - İsteklilerin müracaat lstidi" 
vesikaları baglamaları li:ı:ımdır: ~ 

A) Ntifus cüzdanı veya musı.dd•,, 
B) Srhati hııkkrndıı. tam tesekırlliJ 

ri hasta.ne raporu ve aşı kS.ğıdı, 
C) Lise mezuniyet ve olgunluk t 

namesi veya tasdikli sureti. 
D) Okula alındığı takdirde askeri 

nizam ve tıılimntları kabul ettili 
velisinin ve kendisinin noterliktell fi 
tcahlıüt senedi. Talebe okuldan ısı;D' 
mek isterse okulca taııhkkuk et 
ma<rafları birden \'erir ve bu d• 
senedine kaydedilir. 

1 E) Sar'alr, uyurken gezen, sidİ~ıi' 
ma ve çırpınmaya müptelS. oımad ti 
kında velilerinin noterlikten tasd1 

hütnamesi. ( Ru gibi hastalıklara~,. 
okula girmezdcn evci mnliil oldU~ ıf 
radan anlaşılanlar okuldan çıkarrlıf h 
mıu;rafları velilerine ödetilir.) ! • ."~ 

3 - İstekliler bulundukları mıblct" ~ı 
askerlik şubelerine istida ie mUr• JI 

cekler \•e şubelerince 2. inci maddt
dirilen evrakı ikmal ettikten sonr• 
rada Yüksek 7.irant Enstitüsü 
fakültesi askeri talebe S.mlrliğiııe~ ~ 
lecektir. Miiracaat müddeti eyt<ıl i 
kadardır. Bu tarihten sonra mür•' 
bul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul, ı 
derecelerine ve müracaat ııırasrtı-'ıtil 
İstekli adedi tamam olunca kayıt 

1 
panır ve kabul edilenlere müra~f" 
en :nn:nllı: cn"Tt t 

A. 

Yona almncak 
1 

Ankara Levarım .Amirliği sııt 
Komisyonundan : 

1 - 240-00 kilo yoncanın açıl< 11~ sinde tnllp çıkınndığındıın pe.%1!l'~'.:.ıf 
slltmcsl 26. S. lWl saat H de )ı.ıiJr-t. 
amirliği ııatın alma komlı:ıyonutıd' 
calıtır. ııJ 

2 - l.tuhamnıen hfldf'll 720 ur·~~ 
natı 54 llradır. Şnrtnamel!i kornlt~ 
rlHOr. (4804) 

Körele alınacak # 
Ankara Levazım Amir/ili Satı 

Komısyonundan : "1' 
ı - ıooo klln Ban sabunlu k6l!1l t' 

caktır . .Paznı·lığı 28. 8. 940 ga,at 
kara ı.v. Amirliği satın alma JcO ~ 
da yapılııcnlctır. lr' 

2 . Mnhnmm~n bedell 8900 l 
0
# 

lılnatı Ci 5 Uradır. Nlimunesi tırE 
gl:lrlllllr. ( 4898) 1 

..ııııırıııııııııııııııııııııııı• 
,,,, 

-= Bir villa aranıyor ı 
: 6 • 8 odalı bir villa (kalorifer Ol 
: 1:arajlı ttrcih olunur) uaıııYo1;: L ~ 
: Ukadarların •t•lıdaki adr~ebıl' ~ 
_ tupla müracaatları ve fiyat (,~ 
: meleri rica olunur. Morell. ~· \> t. -- palas oteli, Ankara. ti 1 
- ti ':iıııııııııııııııııııııııııııı••' t 

1 

l' 

Siner118J
1 ~i 

Sineması Sus ~-1 
İdı 

Ru gece 2J de Bugün bu ı:tf'Ce ıtc~ 
Bugün ve bU ,o.sD 

KADIN jHMAL Saat 16.30 VP 21 
F.:DJ L1Nl"1'': seansında Saat 12 - 16 \'e 

Saat. l 6.30 seansında Bir milletin lstlklı'l.11 MaD!llDd! 1d\el 
ı.uız BrodvaY ~ 1 r/"~6' 

::inat 14,SO ve 18,30 Saat 14,30 ve 11'.30 
Sa.nt l4 ve 1S 8~,.tı 

eeansındn s~a.neınds 

GUnnhkfır Kızlar KIRA ı.tÇENİN 
A lavın çocu ~ 

:::.:;.:_:..... fi' 
ELMASLARI HamamönU Açıl! 

Cebeci Yenldoğnn vnema111 ..: 
sineması Saat 12,115 te ucuz halk oft• 

TUCC.AR 8 Kırallçenln Elmasları matlnesi Türkçe eözlO Türkce sözlU PANAMALI KIZ 
\.. 

-.. 


