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:Müd&foayi Hukuk Caddesinde yeni ya
pılan Te ~1940 pazarteel giinü akfamı 
a,çrlacak olan (YENİ BAR) yenilikleriyle 
takdirlerinizi kazanacaktır. 3356 
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Başvekilimiz bugün Ankara'ya dönüyor ! Ticaret Vekilinin gazetemize beyanatı : 
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Müstahsillerimiz bu sene 
-= ~--· __ ·":..:.. ... -- .. ~ . ...:..·. ~· . . -;- -.. :-- - -· .. - . -

aenis bir kazan<a namzettir 
Avrupa'nın 

müşteri bulmak 
bugünkü vaziyetinde 

için hiç bir güçlük 
Aydın, 23 (Hususi muhabirimizden) - Ticaret Veki

limiz Nazmi Topçuoğlu gazetemize §U beyanatta bu
lunmuşlardır: 

mahmıza 

çekmiyoru% 

. , 

rl ı.ıı: Karabük'tcki tesisattan bir görünüı 

'!::~ t_ta.bük. 23 a.a. - Başvekil Doktor Refik Say· Baıvekil ve refakatindeki zevat fabrikayı ve diğer 

"- Gerek Çine'de gerek Aydın'da mUstahsillerle te
mas ederek idrak edilmek üzere olan ve vilayetin ba~ 
mahsulü bulunan pamuk, incir, zeytinyağı, tütün ve scıi
renin satışında hiç bir zorluğumuz olmadığını ve mal
larımızın en müsait fiyatlarla sarf ve istihlak edilebi
leceğini delailiyle çiftçi ve glÜstahsillerimize izah et
tim. Yalnız dünya nakil ve tediye §artlarının bugünkü 
zorlukları içerisinde, normal zamanlarda olduğu gibi, 
mahsulümlizü günil gününe satmak imkanı olmadığını 
göz önünden uzak tutmamak Iazımgelir. Bilhassa, ihti· 
yaç içinde bulunmıyan müstahsillerimizin fevkaladeli
ği nazarı itibare alarak piyasayı tazyık altında bulun
durmaması, yani fazla mal arıetmemcsi, hem kendile
rinin ve hem de memleketin menfaati icabı olduğunu 
takdir etmeleri Jazımdır. 

eçe' l'efakatinde Hariciye Vekili Şükrii Saraçoğlu, tesisatı gezmiılerdir. 
a•1 

9 t Vekili Hüsnü Çakır olduğu halde bu •abah Baıvekil teaisatm i§lemesi hakkmda müdür ve mü-
ı..sl )._ gelmiıler ve fabrika istaayonunda fabrika hendislerden izahat aldıktan ve yeni yapılan inıaatı 

İi!'\i ve mühendisleri tarafmdan karıılanmıılar· gördükten aonra ıaat 17 de Ankare!ya müteveccihen 
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s•tıf Falih Rıfkı "r Ay 
~z•ia havaamda •• •ula· 
~.''-.ı-.;,u•-1 ...... lut~ crfttnileri 
~ kovalarken, türk b11.yrağı 
, tıl'dan lz:mir•e fuar ziyaretçi· 
,t._ııyor; Afrika ve Avrupa sa· 
l\iıı pasif müdafaa karanlığı 

., reç vakte kadar. güzel ve 
~llrin bağrında bir ışık alemi 

• Fuar miJJi bir tesia ve Tür
lliıı iktıııadi ve ticari faaliyetle

ti..~ıı_ rejimin beynelmilel iktısadi 
·~ collaboration fikrinin ha· 
lı.:1r timsali olmuıtur. 
. ""be rağmen birçok devletlerin 

lci pavyonlarını açmıı olduk-
• töı-üyoruz. Nakliyat zorluiu, 
~hesiz dııarıdan gelecek ziya
lttiıı sayısını azaltmıştır. Fa· 
tırıir'in zengin ve kalabalık 
la.ııdı ile memleketirt diğer 
da.n fuara gene vapurlar ve 
~ dolusu halk akıyor. Halka, 
bir itimat hiaai hakimdir. Ken· 
"e nıilli müdafaa daviı.ıınm 
• 1iıııa o kadar inanryor ki her 

hir tehlike ihtimalini kabul 
ve mantıksız 

tnübadele münasebetleri 
. olınuııa da, hükümet türk ik

a.tl'!lm bu buhranlardan aaga
tt ıönneıi için elinden geleni 

,,- ,lrta.dır. Bazı ecnebi ıazete-
S• iddia etmekten ho§landıkları 

\ ,l'iirkiye•de bir felç manzara· 
~1,;. lıı, bilakiı bir hareket manza-

ri ~trdır. Devlet müdahalesi ve 
)"ardnnı, çetin mÜ§külat ve 

~iidaf aa hazırlıkları ortasm
lc tnilletinin sulh eserine de-

1 leınin etmeie çalı§ıyor. Fu· 
lb~affakiyeti. bu gayretlerin 

rılt 1,,. • •d ir. 

Karabük•ten hareket etmiılerdir. 

Orta tedrisat öğretmenlerinden 
450 kişinin terfileri yapıldı 

Maarif Vekili öğretmenleri tebrik elli 
Maarif Vekaletince kıdem mUddetlerini bitiren ve vazifelerinde muvaf

fa.k olan 450 orta tedrisat öğretmeninin terfileri yapılmııtır. 

Yüksek derecelerdeki maaglara ge •fi 
~·nler .aruında 37 v~ 40 sen~ öğret

menlik ctmlt öğretmenler mevcuttur. 
Maarif Vekili terfileri münasebe· 

tiyle bu öğretmenelcre gu tamimi yap
mıştır: 

"Müdürlerinizin verdiği siciller ve 
Vekillik milfettişlerinin raporlarına 
nazaran bulunduğunuz maaş derece
sinden yukarı dereceye terfiiniz 1702 
numaralı kanun hükümlerine göre ve 
müdürler encümenimizin kararından 
sonra vekillikçe icra olunmuştur. Ba
farılarınızı candan tebrik ederim • 

Terfii, fazla bir miktar para almayı 
temin manasına telakki etmeyip, 
memleket evlatlarının önce terbiye, 
sonra 'öğretim bakımlarından yetişti
rilmekte gösterilmi§ muvaffakiyetin 
manevi bir mükafatı addetmekte bu
lunduğumu aarih olarak ıizlere bil
dirmek isterim. 

Önümüzdeki senelerde ıicil ve tef
ti§ iılerini daha muntazam ve daha 
ııkı tutmak kararında olduğum için 
arkadaşlarımın vazifelerinde daha 
fazla ikdam ve gayret aarfetmeleri 
lüzumunu da timdiden hatırlatırım . ., 

Harbin başından 

beri ilk defa olarak 

Alman tayyareleri 
Londra civarına 
bomba attılar 

8 haziranda.nbeTi 1002 tane 
alman tayyaresi dütüriil dü 

Müstahsilin, malını piyasaya arzettiği zaman fiyat 

sukutlarına meydan vermemek için icabeden tedbirler 
alınmakta ise de piyasaya vaki olacak mal arzı, imkan
ların fevkine çıktığı takdirde fiyatları tutmamızın zor 
olacağı üzerine tekrar dikkat nazarlarını ehemiyetle 
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çekmek isterim. Abluka altındaki Avrupa'nın tek kapı
ıı olan memleketimizin ma11arına müşteri bulmakta 
:zorluk yok, bilha~sa kapıaında bekliyen mU~terilerini 

bir aıraya koymak mecburiyeti vardır. Coğrafi vaziye
timizin bize bah§ettiği bu güzel fırsattan azami istifade 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Ticaret Vekilimiz lzmir Fuarında bir pavfoı· 
ziyaret edeı ken 

111111111111111111 

İzmir Enternasyonal 
Fuarının açtlışı dofayısile 

Türk- Yunan ticaret 

of isi reisinin 

Belediyesine telgrafı --=----=:_: !._ ______ _ 

İzmir 

l 
İzmir, 23 a.a. - Fuarın açılma.n 

milnasebetiyle eski Yunan iktısat na· 
zırı ve Türk - Yunan ticaret ofisi 
reisi Pesmazoğlu ile belediye ve fuar 
komitesi reisi Dr. Behçet Uz arasın· 

1 
d.a aşağıdaki telgraflar teati edilmit
tır: , 

Belediye Reisi Sayın Behçet Us 
lzmir 

Kahraman türk milJetinin medeni• 
yet ve sulh işlerini müdafaa için sar
fettiği büyük gayretleri sevinç vı 
gururla müşahede eden Türk - Yu· 
nan ofisi İzmir enternasyonal fuarı• 
nın açılışı münasebetiyle en samimi 
temenni ve tebriklerinin kabulünü ri
ca eder ve umumi vaziyet dolayısiyle 
Yunanistan'ın geniş ve arzu edildiği 
şekilde fuara iştirakine imkan bula-

1 madığından derin teessürlerini arzo
der. 

B. Pesmazoğlu 
Türk - Yunan Ticaret ofisi reisi 

Atina 

ıc• ~~ ınünaaebetiyle lzmir'e gi-
c>f'" 1caret Vekilimiz, orada dahi, 

ili'" t ticaret alemine mensup va-

Londra, 23 a.a. - Royter: Harbin 
bidayetindenberi ilk defa olarak Lo?· 
dralılar, gece hava dafi toplarının ftd 
detli ateşi, bombaların uzaktan gelen 
infilakleri ve sirenlerin gürültüleri 
ile uyanmışlardır. Londra etrafında 
üç mıntaka küçük mikyasta bir bom· 
bardımana tabi tutulmuştur. Az 
bomba atılmıştır. Ölü olduğu haber 
verilmemektedir. Hususi bir evde ha
sar vardır. İki sinema, bir banka fU• 
besi ve danı 1alonu kuvetli hasarı 

uğramıgtır. Münferit bir tayyare, 
Londra müdafaasını yarmak için bir
çok teşebbüsler yapmış iee de prap
nel yağmuru altında ve projektörle
rin ziyası içinde geri çekilm~ğe mec
bur kalmıştır. Bir tayyare, altında bu
lunan gayri askeri bir hedefi aydın
latmak için aydınlatıcı fiıenkler at
mıştır. Hücum, heyeti umumiyeıi iti
bariyle, asgart neticelere varmak için 
çok gürültüden ibaret kalmıttır. Ha
va dafi bataryaları ve avcıların faa· 

/ngiltere'yi ve Manı denizini gösterir harta 

Onuncu İzmir Ent,.rnasyonal 'Fu • 
arı'nın açıiması munasebetiyle izhar 
edilen samimi hislerden dolayı hara -
retle teşekkür ederim. Dost Elen dev
letinin bu sene de Fuarımıza i§tiralc 
etmiş olmasını iki millet arasındaki u
mimi rabıtanın canlı bir tezahürü ol~ 
rak telakki etmekteyiz. Bu müna~e 
betle en derin sevgi ve saygılarımızı 
tekrarlarım muhterem reıs. 

~ •~arın bu anlardaki nllzik va
~!te tenıaa etmi~tir. Devletin, 

lbenfaatini hedef edinen mü-
~ t "e yardımlan ile, serbest 
t faaliyetlerinin fevkalade 

~~tlı bir ahenk ve tesanüt için
~ .lltınıası liı.zımgelir. Tüccarlar 
'1tırne menfaati ahlakına heı
dan fazla ve devlet kadar ri· 

~bııek mevkiindedirler. Bin 
"~~t içinde elde ~dilen imkan-
1\h aı rnenfaat inhııarlarına de

•i gayretlerle halk istifadesi 
~~l ıamimi bir muvazene tesi
~:tnıet etmelidirler. Bu harp· 

"•ki ağıt buhranlar, devletle 
b~ faaliyetler arasındaki bu e
~rlitinin daha çok takviye e
ıti, disiplin amilinin her tür

l'ti temayÜtlerini ortadan kal
llıı zaruri kılacaktır. Açık 

(loııa 5, iaci uy/ada) (Sonıı. S. iaci M7/a4a) 

Uzun menzilli 

toplarla 
Almanlar 

İNGİLTERE 

SAHİLLERİNİ 

DÖVÜYORLAR 
Lon.dr&, 23 a.a. - Reuter: 
Dün franaız ıahllinden muvaffalı:i:vetıis 

bir aurette :yüz kadar obUa &tırak bir se
(S<>nu S. iaci MJ'iad•) 

Fransız hariciye nazırı B. Baudoin rad
yoda konuprak B. Çör~il'in son nutkuna 
ce9ap vonniıtir. (Haberlerimiz S inci aay
fadadn.) 

ı Büyük Britanya'da 

Her saat bir 
İSTİLA 
teşebbüsü 

bekleniyor 
lngiliz hükümeti 

müdafaa tedbirleri aldı 
(Yum 5. mel 1Mylada) 

Meclis reisiyle Adl!ye, 

Sıhiye ve Maliye 

Vekilleri İstonbul'da 
İstanbul, 23 (Telefonla) - BUyilk M ı ! • 

let Meclıııi Reisi Bay Abdülhalik Re.,~a. 
Adliye Vekili Bay Fethi Okyar, Sıhat ·e 
İçtimai Muıvcnet Vekili Bay Hulusi "- ' :oı
taş, Mal iye Vekilı B. Fuat Ağrah bugün 
lstanbula geldiler. 

Meclis Reisi ve Maliye Vekili Ercnıcö. 
yündeki kö$klcrine gittiler. Adliye Vekili 
Büyiikadaya, Sihat ve İçtimai Muaverıcıt 
Vekili de Yalovaya hareket ettiler. 
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İf ;füadi bahisler ı 

Milli Korunma kanununun 
alh ayhk tatbikah 

O I 

Hazım Ahi KUYUCAK 
M;ıJi Korunma Kanunu meriyete 1 ebnit bulunmaktadır. 

rireli altı ay oldu. F evkali.de hal- Mübadelenin tanzimine mütedair 
)erde devletin bün:reaini iktısılt ve olmak üzere alınan tedbirl.-ia M• 
milli müdafaa bakımından takviye ımda fiyat makaaiamaamm anı ta• 
makaadiyle icra Vekilleri Heyetine rafına tesir edecek olan kararlar 
bazı vazife ve seli.hiyetler veren ve l'elir. Hariçten kalıt retirmek için 
memleketimizde ilk defa tatbik sa- sermaye tahsisine, gümrüklere ge
basma konulan bu mühim kanuna lip de sahipleri tarafından çeki ... i
müstenicl. neler yapıldığını göz- yen eşyanın Ticaret Veklleti tara
den geçirmek faydalıdır. fından mal aahipleri h•alnna fe• 

Geçen altı ay zarfında icra Ve- kilip piyasaya arzeclilmeelne dair 
killeri Heyetince Milli Korunma olan kararalar bu meyanda aayıla
Kanununa müateniden elliyi müte- bilir. 
caviz karar meriyete konmuştur. Muhtelif maddelerin dahili ve 
Bu kararlar, luamen İstihsalin artı- harici satııtannı tanzim için el• ted
nlmasma, kısmen istihli.kin lahdi- birler almmııtır. Ereili havzasında 
dine ve kısmen de mübadelenin tan- Kömür Satıf Birliği karul .. af, kok 
simine matuf tedbirleri ihtiva eyle- müstahsali.tının dahilde satışı ışı 
mektedir. Esas itibariyle iktısadi ile harice yapılacak krom satıılan 
büayenin takviyeai de ancak bu üç Etibank'a verilmiş ve bundan batka 
ceplıeden hareketle mümkün ola- da ihracat Birlikleri hakkındaki 
Wlir. kanun hükümleri ithali.ta da tet

latihsali artırmaia matuf karar- mit olanarak sekiz yeni Birlik ka
ann baımda İKİ adedini çoialt- ralmuttur. 
ak için konulan ücretli it mükel- Geçen umumi harpte görülen ih-

efiyeti relir. MalW.dur ki it mü- tikar hareketlerinin tekerrürüne 
kellefiyeti ilk defa Zonsaldak kö- mani olmak üzere alınan kararlar 
mir havsuı için konulmaf, aonra- da, me•cut mütküli.ta raimen, mu
daa bası inıaat it1erine de teşmil vaffakiyetle tatbik olunmaktadır. 
ol-uttur. Amelenin sirai faali· Evela; satıcıların fatura vermeleri 
791Jeriyle telifi icabeden bu mükel- mecburiyeti konulmuttur. Sonradan 
hR7et, mevcut bütün mütküllere fiyat mürakabe tetkilatı kuruldu. r.,__, havzada iyi neticeler ver- Teknik elemanlarla tak•iye olunan 
mı6tedir. ve ıenitletilen bu teıkilit ıayri 

U.18 k&nür istihsali temmus a• metri fiyat yükaelitlerini öalemeie 
(282) bin tona çıkmıı bulun- baılamıthr. 

~il'. Halbuki ıeçen aenenin Halkın ihtiyaçlariyle alakalı di
l ı u a,...ıa (195) bin, evelki ier mühim bir karar da l'ayri men
... ele •JIU ayda (211) bin ton kul kiralannın 1939 senesi kirala
• Diler a1lar da böyledir. rmdan fazlaya çı~lamıyacaima 

M1aJi utmnak için bazı haller- mütedairdir. Bu hüküm yalnız vila
M it eaathflnin tezyidi icabetmek· yet merkezlerinde tatbik olunmak

fl'lımııllliil'. Elaı• Mitün dünyada it aaat- ta idi. Yalımda kaza merkezlerine 
' lelftllllll Mbl'lhaauna dofra bir te- de teımil olunacaktır. 
•ntıı, -•mttur. Bu temayül de Nakil vasıtalannm tanzimine mfl-

........ iatihulde ıit-ıide teallik kararlar da makineli deniz 
Wİ' aevk1 itral eylemesin• vuıtalannm ecnebi Umanlata ae-
• ıelmektedir. Bizde de bazı fer yapmalannın Münakallt Veka
it yerlerinde ıünlük it ıa- Jetinin müaaadeaine batlanmaamı 

• iç aaate kadar artırılmıt ve ve bazı türle limanlan arumda kö. 
it 1erleri de buna ilaveten haf- mür nakil ÜCl'etlerinin teabitini 

ab1inden iatisna olunmuıtur. muhtevidir. 
Lt,ilMali, JeDİden sermaye tahsisi Görülüyorki milli iktrsadi büa-

-.tiyle artırma yolunda almaa J'87İ bvetlelMll ... k için f.ftal.._ 
teclblrltrr ele vardır. Bunların batın· mahiyette olmak üzere epeyce mü
lk Ziraat Vekaletine ziraat maki- him kararlar almmıı bulunmakta

eri Te allh temin ebnek üzere dır. Fakat ıurası da muhakkaktır ki 
mDyoD ört yüz bin lira veren her kararm tatbiki bir takım mlt-

1r'arar setir. Vekaletin ba para ile külatla karıılaıabilir. Eier bu mlt
ptlıttiii makbaeler 1na hasat meval- ldili.t itin mahiyetinclen ileri ıela 
~çok faydalı olmuttar. ileride tabii müıkGllt iıe vaziyeti tetkik a.a.. faydalı olacaktan muhakkak· ve neticesi meydana çıkacak taltii 
W• B~an baıka ıene zirai iatih- esulara atmakla meeele hallolu
-.Ha artmlmaaı makaadiyle Ziraat nur. Fakat •l•r m6tküli.t, razete 
ltletmeleri Kurumana da dört yüz sayfalannm tahdidinde olduiu ail»l, 
Wa liralık reni bir kredi veritmit- karardan menfaatleri haleldar o
.a,. laalann ihdaa ettikleri suni mütldl

Smai abada iatilısal vasıtalan- lit ise mukabil tedbir almak llzım
artmlması için alınan tedbirler- gelir ve bu tedbirler de icabında &• 

Yalvaç Deri Fabrikasmm yeni- hnmaktadır. 
ifletı1meai bazırlıklanna bat· Milli Korunma Kanunu alb ay-

1'nmııtır. Bundan baıka muattal lık tatbikatmda ıa1•i •• mabadı 
Wr halde bulunan diler bir iki fal>- balumnulaa .....ıeket için f ayclab 
lfka için kredi tahaia editdiii gibi olmuttur. Ger8lı halkm Ye ı..P a
dllrit iplitl yapacak t•isat kurmak lakaclarlarm tenvir ve lrtadlrl• lna 

de aynca 600 bin liralık bir ser- faydalarm artacatmda fiplte ,ok· 
... ye tefrik olunmaıtar. tar. 

latibaalin tanzimi aahasmda ab
an tedbirler arasında kömGr hav

.ııtasmda iatihıa1 progranılannm tan-
1i6ıi ve iatihsal malzem•inin tevzii 
lallün lktıaat Veklletine tevdii zik-
l"Olunabilir. 

lstihlaldn tahdidine müteattik -*ti Korunma Kanunu kararlan da 
-umiyetle iyi neticeler vermekte-

Antalya'da bir asfalt 
madeni bulundu 

Antakya, 21 LL - AntaJQra'IUD laJı8:r 
mmtakuında bir Ufalt madeni buluamut
tur. Yapıluı tahlil utlcutnde bu uraıtm 
kalite lttbartyte Lbktye Ufalbııda bir 
derece Uatlln otdutu anı.,ıtmııbr. 

Zengin otdutu tahmin edilen ufalt 
mıntakuında tetkikat yapllmaktadır. Vl • 
llyetln asfalt yollarıma tamir n tehiri• 
içindeki fOllelerln Ufaltluımua mtltlübl
de ihale edllmlıttr. Bu uraıt :ren- 718 
blD Ur&)'& mal olacübr. 

ULUS 

SPOR 

ist1811' dl 1 bölgeye IRlllSllp 

blsiklet~ilerln lıttrn~le 

Zafer koıusu yapıhyoı 
B. T. O. D. bisiklet federu:ronu, genel 

dlrütarllltiln aenelik pllflll& programını 
t9Yflkan, b871k saferlmiıln :rıldönlimüne 
natlınn IO Atuatoa ıtlnll lstanbulda bir 
bisiklet koıuau tertip etmlıtir. 

(Zafer kotun) adım alacak olan bu mU
sabalı:a 75 kilometreden •talı olmayacak 
n J'Olu İatanbul balıe.i ajanhlı tarafın
dan teablt edilecektir. 

KotQ& Eskiıtlıirden •e Bablrftirden 
dlSrder, Barsıdan S, Kırklareli, Kocaeli -
den üçer, Ankara n Edirneden ikiıer bi • 
ıikletçl sijnderllec:ektir. İstanbul •• diier 
bölce koıuculırından isteyenler kendi he
aaplarına bu :rarıılara, ıir.t>ileceklerdir. 

Bükreıte icra editen mtisabakslara ıö • 
tlrülen mtiaabılrlar da zafer koıuıuna dl -
•et edihnemltlerdir, Bunlar da arsa eder -
lene kendi hesaplarına yarııları iıtirak e
deceılderdir. 

Kotııda birinci ıelene bir kupa, ikinci 
ve üçüncüye birer madalye verilecektir. 
Feder11yon, koşucuların bu müsabakalarda 
ve bundan ıoara J'apılancalr olanlarda ıi
yah ma70, beyaz çorap, biıiklet ayakka -
b111 ve formuı ıiymelerini meoburt kıl -
mıttır. 

Ankaragücü'nün yıldönümü 
AnkaragUcU önümüzdeki 31 afua

toıta 27 taşını doldurmakta ve 28 in
ci yıhna girmektedir. 

Ma16m oldufu üzere AnkaragUcU 
ilk önce Turan aanatklran gUcU na
miyle 1913 aenetıi İıtanbul'da İmall
tıharbiye aanayi mektebi talebeai ta· 
rafından kurulmuı. 1920 de ubımn 
ekaeriyetinin milli mücadeleye iıti
rakleri hasebiyle Anadolu - Sanatka
ran gücü namiyle Anadolu'da faali
yete gcçmİ§tİr . 

1925 de muvakkat bir inkıtaa ui· 
rıyan bu faaliyet üzerine 926 da İma
latıharbiye apor kutilıbU adiyle tek
rar tesiı olunmU! ve 933 de adını 
"AnkaragUcU., ne tahvil etmlttir. 
Anlrarımmn bu etki kulUbU 28 in

ci yıla girerken fevkatlde meraalm 
yapacak ve o veıile lle Anlrara'nın 
en ealrl bir takımı olan Oençlerbirlf
li ile de blr maç icra edecektir. 
Gençlerbirlifi bu maçı kabul edene 
mıç ıtıcUn yıld8nümüne rasthyan 31 
atuıto. cumartesi cUnU yapılacaktır. 

Aakarasticü • Deminpor 
Şehrimizin tanınmıt kulüplerinden 

Demlreopr - AnkaraıtıcU takımları 
bqUn 11&t on yedide Ankaraıtıetı 
ubalında huauıt bir karıılapna ya
pıc:alrlardır. 

Bu iki takımın aralannda yaptıkta
n maçlar muhitte çok allkı uyandır
maktadır. Ankarupor mecmuuının 
koydulu kupa dolayıılyle yapılan 

90n Demil'IOpr - Ankar.,UCU maçını 
ıtıçlUJer 2 • 1 kuanmıtlardı. Bu maç· 
taıı eonra Deminopr takımında buı 
deiiıikllkler olmuttur. Mıtell kaleci 
Hilmi kulüpten ayrılmıttır. BucUn 
çıkacak takım DemiHporun lllr maç
larına ittlrtk edecell kadroyu tafıya
caktır. 

AnkaragUcU lae kadroeunu bu yıl 
en çok takviyeye muvaffak olan blr 
takımdır. Her iki takllDln alacaklan 
netice merakla beklenmektedir. 

BıqGn 17 de Hallcmnde bola 
maçlan yapdacak 

Bötıı boka aJanlılının pllnlı .,. 
muntuam pbtmaJan ıayeelndı flb
rlmisde birçok pnç bob ıporuna 1111 

rak etmlt ve ~alıwmatanna bundan 
takriben on ay kadar evet bqlamıt
lardır. Eekldenberl bu 9P0rla meyul 

Muhtelif yerlerde 
zelzeleler oldu 

Hiç bir hasar yok 
Eraurum vil&yetlnlıı Gökotıan ııahlye

ılııde ıs &ltıatoa puar &11DU saat 1.80da 3 
saniye ıüren ıtddeW blr zelzele olmU§bır, 
hasar yoktur. 

Konya da 
Konya vtltyetlntn BeY1ehlr kazasında 

16 atu1t<>11 cuma alqamı aut 20 de 3 aa -
nlye süren hatif bir zelztlı olmU1tur. 'H ... 
sar yoktur. 

Karıelıir' de 
19 atuatoı puarten gtıııU saat 9.09 da 

Kırtehlr vll&yetiDln Kö,ker nahlyealnde 
16 aantye süren haflf zelz.,.le olmuıtur, ha
sar yoktur. 

Tercan'da 
Enılncuı vtllyetlnlıı Tercan kaazaında 

19 atuat<>11 pazarte11I gımu aaat 18.19 da 2 
ıanlye ıüren hatif bir zelzele olm111tur, 
tıuar yoktur. 

Zara' da 
Sıvu vlllyettntn Zara kazı. merkezin

de 21 quatoıı çarıamba günü saat 3 te 10 
1&Dlye ııüren ılddetll ve ııaat ::.ao da 8 aant
ye süren orta ılddette iki zelzele kayde -
dllmlıtlr, hasar yoktur. 

Me•udiye'Je 
16 atuatos cuma geeeııl Ordu vlllyettııln 

Mesudiye kaza.ııında 1/2 ıant;,ra ııUren lıatlf 
bir aelzele olmuıtur. Hasar yoktur. 

Karakulak' ta 
1IS atuııtoı ~rıembe 1teceal Erzincan m 

Karakulak nahiyesinde 11aat 18 de hafif 
ılddette bir aelzele olm•.etur, h&aar yok
tur. 

Antalya' da 
18 atuatOll cuma alqamı Nal 19 da An

talya ve mUllıakatında iki y~r ~ııntısı 
hlsııedllmlıtır. HMar yoktur. 

Fethiye' de 
Mutia vllAy.,.tlnln Fethiye kazasında 

14 atuıtoa cuma aktamı saat 19 0:5 te 8 sa
niye suren bir zelzele hlssedllmiııtır. hasar 
yoktur. 

lzmir mebusları halkla 
temaslara başladılar 
İzmir, 23 a.L - Şehrimizde bulu

nan mebuılarnnıs halkla teman bat
hımııtar ve dUn fzmfr'ln Bornova na
hiyesine ıiderek oradaki zirai mUes
ıeaeleri rHrdttkten ıonra halkın di
leklerini dinlemitlerdir. Mebusları

mız, bugün de Kuıadaaına ve ondan 
eonra 11r11iylı diier kazalara giderek 
halkla temaalanna devam edecekler
dir. 

Ank•ı Hukuk Fıkülteslnde 

ım11 1mt1 """ Ankara Hukuk F&kUlteslnde lkm!l lm
tuıanıan T llkttfrlnde bqlıyacak. en fu
l& 20 sün .urecektir. 

yapılan dentme mluıbakaaının lyl blr 
tekilde netlcelendlfinl daha önce 
yumııtık. 

Bu mUAbakanın bfJylece neticelen
ıaeel lberlnı ajanlıkça federasyonun 
mu-nfakatl alınmak ıuretiyle bir tet
vik mllubakaıı tertip edilmiıtir. 
lehrlmlsdı ilk defa reamt bl r te

kilde yapılacak otan bu bokı hareke
tine Halkevlmls ıpor tuıbeıi de Halk
eri ulonunu temin etmek ıuretiyle 
yardımda bulunmuıtur. 

SO aiuatoe saf er bayramında Anka· 
rada bir maç yapmak Uze're ıehrimize 
ıelmelerl lhthnall olan lıtan.bul bokı 
ekibine çıkarılacak takımın teebltlne 
de yırıyacak olan bu mUnbakanın 
~k muntumı olacalını kuvetle u
muyorus. 

Bugiln 1Ut tam US da yapılacak o
lan terilr mU•balralarının mtlktfat
ları federu1'0ft tarafından verilecek
tir. 
MUubüanın netlcealnl yarınki ntıa 

hamdda lrıaaca vermlye çalıpcafuı. 

Ku.clenlz birincililderl 
olmut ıporcular da bu hareketin te- Rlse, 2S LL - On&nlısdeld cumu
tlrlnden kurtulamamıılar ve yeniden tnl w puu ,unıert Trabson'da ya
çallfll'&lara ldripiıler blldllrterlnl pılacak olan Karadenl.1 blrlncilllderl-
81retmlfler aynı samada tecrilbele· ne lftbtlr ıtmelr tlHN ıporcutarımıs
rlnl de artınnıılardır. dan on kltilllr bir ıruP Trabson'a ıit-

Banclan bir ay kadar hc:e ajantılrça mitlerdir. 

Bu yıl öğretmen okullarınd 
diploma alan gençlerim· 

Muhtelif vilayetler maarif 
emrine verildiler 

Maarif Vek8.leti bu yıl erkek ve kız Öğ- Leman över, İffet GUnııen. LAtıfe 
retmen okullarından mezun olan gençleri- Leman Dinçer Hataya; Hava 'f 
mızı muhtelit vlllyetlere takalm eylemlı- Sabriye Oruk, Feriha B~ ıal, İffet 
tir. Bu mekteplerden yalnız Adana ve Sı- oğlu, Sabahat Çelebi, Mlhrlıah 
va.s öğretmen okulları bu yıl mezun verme- Ş8.lıinde SevlntUmer, Hayriye 
mlıılerdir. Atalay ZÖn~ldak a; Sulhiye Akpl 

l!a.arit mealeğlne kanıan gençlerimiz zeyyen Alıngan, Remziye Benal, 
ve verildikleri vlltı.yetıerin adlarını yazı - tınok Sıvaa'a; Memnune Arda. 
yoruz: Uysal, Adviye İlgUn, Emruye 
Balıkeıir erkek öğretmenden dlrne'ye; Sabahat Güven, Didar 

Tahaln Giray Slnoba; Niyazi Şarman, ı Tokat'a; M_elAhat Tekin, Huriye 
Oaman Aydemir, Ahmet Muhlis Kuanıan, Meliha ~uöz, Btı.klye Yaııpala, R 
Ahmet Reııt Atalay, Veysel Öz, İbrahim 1 nerl, Münire Pınarbqı, MUzeyyell 
Kazan Zeki Öztürk Naci Kahraman Necmiye Sevin, Mürüvvet Zanta 
Baart Bzgen :Mustafa • Yuı·derl Muzafte; n'a; Samime ErgUndUz İçel'e; 
Koiıaklı, Cahlt tllkey Tokat'a; Ferit DUn- Ayla Kı,rkl.arell'ne; Seniha Ku 
dar, Nail Akbulut, Ali Gül, Tlmur Remzi nakkal~ y~, Ferihan Barlaıı, sam::
Dlncol, SUleymnn Özta.,, İbrahim Bardo. Manlıı~ :a, Ayıe Kani fer, Şeri U 
lan Niğde ye· Ahmet Nihat Sabancı ı.ıus- Aydına, Samiye Kiremitçi K 
lata Ergin, Ahm t Ertaş, Ahmet Ôzkan, Nazmiye Oktay Kocaell'ne,; • 8 
HArnit AtabUke, Faik Tırpan Kara·a; HU. men, Fı~~ ÖzA"ll Mardin~· s: 
aeyln GUrcan, Kayahe.n B zkurt, Remzi MalA.tya ya, Belkia Kınzoğ u 8 
Borhan, Orhan Ülklılil, AbdUlkadlr Şen- Erzurum erkek öğretınentl 
bayram, Enver Pınarbaşı Urfa"ya; Halit 
Öney Mardin e: tımınll Topcan Trabzon'&; Balkan, Öner, Kaya, Güney, C 
Ahmet Şaban Coııkun, Burhaneddin Yıldır- kut GUmllfane'ye; YUkael Ç

0
oruh'&; 

sen Ma!A.tya ya; Abdillklldlr Gençsoy, İh· Köksal, Şlmıek, Okay Vana; 
An Tevtık Alpman, İhsan Akaay, Mehmet rum'a; Şahin, Baykurt, .Akyüz, 
Kulları, Mılnlr Ergincan, Muatata üste, ruban HakA.rl're: Semerci, Hoc: 
Ahmet Remzi Dalkır, Hamdi Bayıal, Ke- nıçotlu Siirt e; Erkoçak Dt, • 
mal Yılmaz Zonguldak'a; İhsan Tutrul, Çelenk, Dlkbq, Öznll Erzurum 
Emin Gezginci, DUA.ver Deniz, Burhanettln Özkan, Şeııaoy, İnanç, Salt Kan' 
Canatan, Bedii .Erdem Samaun'a; K&- rakaıı, Yalın, GönWt&t MUl'a; 
mil Açan, Muhiddin Özgen, Fuat btcll, GUlan AjTı'ya; Altut. Alyanak 
İbrahim Uıkunkaya, Hayati Sezgin Tun - Özdemlr Urta'ya; Dedevell otıu 
c 1l ne; Metıınet Irmak KUtaııya•ya; Ali Ertem Antalya'ya; 
Altıok, BUreyya Gültekin Muğla ya; HUanU l•tanbul erlıelı ÖğrefmenJ 
T~dcmlr, Emin Sağlamer A!yon'a; Mu
ammer Sanrı. Muslıüa önsay, Münir Dur
maz, Abdullith Budur Hatay'ıı; Mahmut 
Er, Hllseyln Pckmczcloğlu, Cemal Altay, 
Kl'mal Koycr Seylıan'a; Hilmi GUler, Na· 
zif Sayın mze"ye; Kenan Akalın. Celft.led
dln Zıüer Orcıu·ya; Ahmet Gtıleç, ŞUkrU 
Teltsoy, Tnyyllr Türkmeıı Gtresun'a; Ab
dUlkcrlın Birol, Suplıl Altlll Antalya"ya; 
Hecrp t'i:ı:cenglı, Adnan Erdir Çoruh'a; Hil
mi Karatan, Hamdi Arda Muııtafa Temel 
Sıv-5'a; Oanıan GUlay tçel"e; Abdull~h 
Bilse!, Hamdi Öztlirk Silrt"e; Osman Tek
çe, Haydar Öz11:lir, Osman Yıldırun Bin -
göl'e; Mehmet Gılven, Osman DemirYllrek 
Erzurum'a; Feyzi YUzknt, Avni GUndUz, 
Hüseyin Günaydın Dlyıırbakır'a; Ali Te -
rlmç<>k Aydın'a; Asım Nohut, Şun~ ip Tor
Ul, H~ln Gezer, Nurettin Çankaya At
n'ya; 

Bur•a kız ögretmenden 
Neriman Karaca, Penbe Yfu:eay, Nahi

de İler, Sevim YUce~Un Atyon'a; MUker
teni Demirel, Mulraddes Özdiker Bileelk'e; 
lleJ&hat Öser, N.,lde Özbatu Aııtalya'ya; 
Sevinç ÖzUlrk. Cemile özel, Naciye GU
llrkln, Feride AkyUrek, Scnthe Gl\ngör To
kat'a; Türklıı Gökçen, Mela.hat Üçkardeş
ler, Meliha Kutay Esklşehlr'e; .Meliha Kır
gız, Ziynet SUlekll, Slnlye Ukav Hatay'&; 
Periha Uzlam, Semiha Olcay, Htı.diye Sır
dq, Nezahet Kırca, Muazzez Erkal Glre
ıun"l!L.Ha&met Sözenı Feriha lzmen, Miltlt 
~ım~ maıat,.-u. ya, r'alırr.,e- .a.2'&t """""" ...... .,. 

Özbllsin, Edibe İldır Scyhan'a; Nermin 
Konuk, Saffet Kurul Samsun'a: Mellhat 
Tuna. Haydar özen Kırklarellne; MelA.hat 
Poyraz Bursa'ya; Sulhiye Altayhan Balı
keııir'e; Hurlııer Doğan, Fikret Altnıtq, 
Fatma Kemer, Macit Şenkal Teklrda.tı'na: 
Behzat Aksu Ispartaya; Muammer Özkan 
Mardln'e; Muzaffer Topçu Çoroh'a; Sa· 
mlye Çelebi Ordu'ya; Nadide Qellkkanat, 
EnlH Dura Kastamonu•ya; Bedriye Soyu
)-ilce Sıva.s'a; Nahide Kaya Denizli'ye; 
Edirne erkek öğretmende~ 

HulQsl GUven Dlyarbakır'a; Mehmet 
Kaynarca, Hakkı Polat Çoroh'a; Ahmet 
Akt.q, İbrahim İlhan Tokat'a; TahBln Pa
labıyık, Silleyman Coıkunçay. HUseyln 
Pehlivan, Mehmet ~zgen, Ethem GUrol, 
Fehmi Oyvat Teklrdağı'na; Fethi Tanac; 
Afyon'a; İı:ımall Eryılmuı, Bekir Utkan, 
Haydar Aydın, Cemal Alta.,, Hikmet Sa -
yın Karı'a; Recep Açıkalın Slnop'a; Nu
ml SanlıtUrk, Salih Dotnıer, Sadettin Ut
ku Şamaun'a; Ahmet Kökııal, Rlfat Öztllrk 
Urfa'ya; Nazmi Tuncel, Haydar Kuzuoğ -
ıu Reyhan"a; Recep Yönetııe\, Cemalettin 
PA.kel, Şerefeddln Sezer, Bekir Bqevlr
gen Erzurum'a; Kaaım Bayraktar, İhaaıı 
Erdoğan Zonguldak"a; Ferhat Tekcan, Er
tuğrul GUnerl, Behçet Alpçetlıı, İbrahim 
Oktay, Cihat Zorlu GUmUtane'ye; Fehml 
Er4.oğan Sıvaa'a; Yqar Göksoy Edlrne'ye; 
Aıım Kavaller Muıı"a; İhsan Uhrl, Nihat 
Taro~y Mardln"e; Vedi T&ndotan Trab • 
zon'a: Huan Ö7.türk, Sezai Alpula.n Or
du'ya; Mehmet Ali Altın Kırklarell'ne; 
Sabahattin Ö7.§en Rlze'ye; Mehmet Foça
hgil Tunceti"ne: 

Edirne kız nfretmend•n 
Feriha Öncel, Htııııılye Otuzkan Rhıe'

ye; Mebuae Ergtnea, GUzle Akınam)llu 
Dlyarbakır"a; Semiha Tosun. Sabahat 
Baştuğ, Fatma GUldat. Neriman Bağt.q, 
Nazmiye ttnaJ, Bemlhı Çit, Sabiha Özer, 
Nezihe Duruk, Nurlye YUkııel Seyhan"a; 
Rahime Ujur, E§ret Satır, Nafıa Erglir
ııel, Nimet Dellkllt.,, Vutlye Akalın. Ne
dime GUit.,y. MUzeyyen Erol. Şaziye YUk
ael Tü1rdaiı'U; ZU18.l ÖZ7Urt Trabzon'a; 

Nuri GUnay, Hayri UygUr, T 
radenlz, Sabahattin Gln, Sallh 
yılmaz Çoruh'a; Nldlr Polat, Hul 
ail Urla'ya; AbdUlhaklm Arval, 
GUndotdu, SArni Tufray, Etret 
kerlya Aykaç Hatay'a; Nezih 
Erozgan, All Attil& Kani'&; Refik 
ıu Yozgat'a; Mustafa Dlgll Trabz 
Kıroğlu, Ömer Aytaç, Otu• Böl 
ııop'a; Fevzi Vural, Mustafa BU 
cel Seyhan"a; Muzaffer Blk 
Nüzhet Kılıçay Zonguldak'&; B 
gıııızcr, SUrµrl Terlan .Ağn'ya; 1' 
Mıı~ ""l"e; Burhaneddin Karaelmd 
dağı'na; Zlllflkar Özkılıç, Necdet 
Rifat Sungurtekin Giresun'a; Se 
talpençe KırJdarell'ne; .Adnan 
Enis TUrker, Behzat Talçınkaya 
ya; Mlthat Erdem Van"a; Nurl 
oğlu Aydın'a: 

l ıtanbal iı: öfretill•nd.,. 
Semiha l{aracaovalı, Fazilet 

Avniye Yalçın, MUrüvvet GUr , 
Huriye Tanyeri, Fazıla Aka İçel 
hunde Şentürk, Emine 8olo1, Jl 
taşan Ordu'ya; ŞUkrlye Gll191WOf, 
Çelikkan, Münevver Tekt.qan, H 
gUn, Huriser Oydqık, Nezih• 
Samsun'a; HaUce Uyaıın, Huall& 
MUaerret Tuna, Mihriban Yılmaı. 
Uturlu, LAUfe Peker Aııtaıya·~ 
Kara.han. Feriha Erav. lıfüv:Ln G 1 

iM'"-i\.otln, .muanı.ı. ~. """Mll 
Zonguldak'a; Muzaffer Aycta, Al. 
vuzer, Mela.hat öztoprak, lkbal 
lüfer Sandal, MUcıerret Güriı, 
man. Beria Fırat, Mellhat Tan 
tı'na; Atiye Açıkgöa, GUlaQm 
Hikmet Dayla.n Kutaınonu'ya; 
gün, Fatma GWıılln Blleclk"e; 
GUıtunca, Hayriye Tfke Çoruh'a; 
Kılıçaslan, Perihan Çabuk Tokal' 
de Nayan, ŞUkran Özdemlr, Tevhl 
türk, Ruhiye Bilglll Trabzon'&; 
Kara Esklıehlr'e: Samime Tür 
le Hl~aanmaz, Fatma Tuna, Ne 
izoğlu Glreıun'a; LUtflye Erteö 
özerten, Fevziye Erk, Ruhat 
ntfe Ulyar Rlze"ye; Fatma Gö 
n'ya; Nezahet Ereuel Kırkl 
zihe KUçUkertaıı. 'Olker Çelen, P 
meli A!yon'a; Vecihe Atalzt, M 
bek, Muzaffer Metiner, lıluall& 
ria Kart&D lılanlaa'ya; GUlaUrn 
Kocaeli'ne; Cemile Kozlu Ma.rdbl 
berra Uraz, Meliha Oktay G 
Beria Erkmen. Nlhade Olga, 
rapklrllotlu Çorum'&; Febmlye 
rite Etua İatanbul'a; Ve•lle GUD 
dın'a; Sanavber Tlmu~ lılall 
bide KUçUkerıgin GlrMWl'a: K 
kurt GUm\lşane'ye; Sabahat 
Sayar Sıvaa'a: GUzin SaracoflU 
SRlldet Arat Kanı'&: K~!!~at1. 
Çanakkale'ye; Fikret Demac-. 
antep"e; 

lzmir kız cğretmenden 
Neriman öııtamr. Kusaffer 

Fatma GürbUzol, Sabiha Onat, 
kay, Lütfiye Bezen, MUllenerö 
ran, Huriye Ankara, Belki• 
mlr'e· H"'11lde Çemen, Zebra P• 
ye E;can. Servet Taner Aydın•a: 

6'. Şayanı dikkattir ki harple ge
~ bir aeneden aonra memleketi
.Uzde henllz ancak bir maddenin 
J'anİ kifıdın iıtihli.kini tahdit için 
Wbirler almak Jüzmnu duyulmuı
tar. Kliıt istihlakinin azaltılması 
~ ıazete aayfaları iki defa tahdit 
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Akglln Çonım'ıı.: MUnlre Alt~~ 
Dtıman 81lltha Özgölır:en, A. A_..,_~ 
ye. TürkAD Yılmaz. Semiha E 
man Alptekin, MeH\hat Dlrlk, 
reğll, Na<'lye Den,..t.z Beyhe'a:V 
h!l, Rikkat GUçtürk, Hikmet .ı . 
ıg, Sabiha YukAY, JWtidf Çitft:;_ 
Do~ıman Samıun'a: tfet n 
Ben111er. Fethiye Aykan, Llml~ 
Safiye ErJrUD, 8afiye Ze,Un, •" 
.-ıs:c Aııtaıya'ya; ,Nebip TankUl: 
TUztıntUrk, Hantfe Eren Hatay'a. 
Ottl~n Gtt'MUn'a; ~ ~ 
Hikmet Ö:r:gll. Leman Akman, .ıamnu" devlet daireıen1ıe devlete Asker ailelerine yardım 

t mÜeNesatta kırtasiye aarfiyatı 
jüzde kırk indirilmiı ve nihayet ka
iıtta tasarrufu kolaylattll"IDak üze
n devlet iılerinde kullanılan ka
lıtlar için aabit normlar teabit olun• 
muttm. 

Kltıt tahdidi sıraamda bir gaze
tenin batladıtı ve difer iki gazete
nin iltihak eyleclifi hareket fayanı 
dikkattir. Malum olduğu veçhile bu 
sazeteler altı aayf a çıkabilmek için 
katıtlannm bir luammı kesip atma
la batlamıtlardı. Sonradan qefro
lunan bir kararla gazetelerin, tahdit 
kararnamesinin netri tarihindeki 
ebadı deiiıtiremiyecekleri teebit e
dildijinden taaarruf ruhuna tama
miyle aykm olan bu hareket de 
önlenmit oldu. 

lstihlakle alakalı diier mühim 
bir karar da temmuzun baımdan 
itibaren memlekette yas saatinin 
tatbikine mütedair olandır. KömGr 

Eskiden •~kere gidecek olanlar• 
iki kısma ayırırlardı: 

1) Muinli, 2) muinsis. Bunlar•· 
ilesine bakacak lcimaesi olu vı ol
mıyanlar demekti. Bu talcslmı raf
men çolunun muini olmak da •ila
ha kalırdı. 
Şimdi hQklJmetln askere gidenle

rin ailelerine bakmayı allıyacd 
bir kanun llyibaıını Mecli• ptir
diğini ~freniyonıs. Bu prelıli •• 
yerinde kanunun tatblka baı!an -
masından sonra eslcl tasnii• ıasum 
lrslmıy.tc.tlrtır. 

Devin, hlJlrOlllflt .,,, milin prlde 
kalanların yardımcısı olacaktır.,, o 
takdirde asker olan ntaadaf, elin
deki silUı Ye ilıriılndekl aınrrı da
şünmelcten baıka bir if yapmıya -
calrtır. 

••• 
ve aair ıuni ziya vaaıtalanndan ta- Rtr mü-6cıh tlolayul,le 1 
aarrufu ve her rüa bir aaat dalla 
ta'hii si1acl&11 iatlf,.1971 temin eden 

'#AN l~l IL7'R 
,,. • bdlfn• lltnmlnll lııb ... 
lddw ..................... . 

·-·=ıı .......... , .... , .. 
..nı "" ,.,. NI' .. 8ltpt. 
de ,. yası: " Ba ruımtle 4 -··· 
..ıık yerdu, bulu.,,.. 
Oiıularduı bir WJHI f#J71• dl

,.,aı 

- B'71• bir mlabda71 • 1119 
,.. ....,, bl• oltarlar, IJ/r tam 
....,.alal• Hyl• bir mbdelrqe 
fldflltllh .ıy1.1 

Bh ......., da p llldrde ...,... 
4•: 

- •aa retılmtl• 4 mutıbıdık 
vartlu, balu,,,,.- demqlp de .. 
•tuvır-deltl ımlltm•lıilaı Ilı• 
1unas! denytll, o ••m•a alimallah 
40 t&IN bulurdum. 

••• 
Çö_e ttırili : 

•u ıataıı1n11 ....,_ ,_.._. 

• l.ıaabul bılediyesl ıemislilc lı
leri madarıaıa "çiJp"an tarif ini be
lediye reilllğiadın Utımlftir. Bu 
tarif T•pıldılcta• Hnra tımlslik Jı
lerl için yeni bir talimıtname ha -
zırlanacaktır. Ç'ptfn tarill mateah
hitle belediye arasında çıkan bir 
anlaflllaslıkten ileri 6elmelıtedlr." 

Şimtli79 hdar biç dO,aıımemiş
tim ama, balcarsanıs, gerçelcten çö
pan tlrili de lcolay delildir. Bu lce
limql ır., tirit yml' aç ıarıa 
menlda hllanıyorus. 

- ÇerçiJp! 
- ÇiJpatlamas I 
- Çfpçatu / 
- Çertlı11 çlpten! 
- ÇiJp tenekesi! 
- Ç~p •rabuıl . 
- Armudun apı, a.amln ç6pll 
Allall lnanllal hlıdlyesinı et'· 

pla tir/il ....., •• ~ıııu:ı ol-

Etveriıaiz 

Dil me.,lıleriade pek diüa.tll 
davr•n•n .Akpm gaseteıindı ge
çen giJn fÖyle bir baflılc gördiJm: 

"Elveriısi• bir araba beldeme ye
ri" 

"Lı"" .-e "siz" biri masbet, öteki 
menfi minası veren ilci ektir, ma
J(ıııı. Fakat her zaaıan bunların iki
siıaı"a de aynı kelimeye eklenmesi 
mDmkan olmaz. Baun mümkün o
lur da verdikleri mani biribirinden 
farklı çıkar. 

Meseli "uslu" deriz, labt "us
su'' diyemeyis. 

"Zavall,.. dıris, "uvalsıs" dlye
m.yis; "firaklı" deris, "firaksız11 

dememize ıive müsaade etmes. 

Sonra meseli "yakışıklı" baıka 
t6rlü bir mani taıır; lakin onun 
menfisi olan "yakıııksıs"dan tama
mlyle baıkı bir mani 'ı.br. 

Bunlar gibi"elveriıli" pklini bol 
bol kullanırız ama, "elveriısiz'' de 
diı•mqj• cflJI ıell7.,0r bam. 

la. Muazzez Usuger. HUmtye T Jl 
ıtde önsatan, Nilüfer O.Hl' 
Neriman Akotuz Konyaya: Bal .... 
Mt\nlae UyKUJ' Tokat'a; Mnzaffet 
111ra bekll'mek llzenı İRtanbut'a: 
Özbek •• TAte Bıı.ltll. '1'AtmA A.Jper. 
tınoJlu f c:tt'e; Nazife Çatlar .... .t 
Meral TUker Antaıya•ya: M~ 
Melek Dilmen Yoz~t·a~ Sa -
ztln, Sabahat Şenel, Nalme Kılı, 
de Eti, Cemile LUbnan. .Ayfe u• 
n'a; Bahriye Muren, Naciye ösel 
ya; MetA.hat Bacak. Remziye JC• 
tahya'ya; Nurlye Karaer Aydnı'• 
Bozkurt Enıurum'a: Mellba 
Kırklarelt"ne; Perihan Yum Tokat 
ka Curna Mtı!tla'ya: '1'atma zre• 
dak'a; Mediha JCrdotaıı Bura&.,.. 
Kannca KUtahya'ya; 

Konya lıız öğretmenden 
Hürrem Öktem, illide İ.,...,.,,.19" 

ZAhlde Soybay~ DQrdane Kutl 
Unıu, Nezihe Ulcay, Nahide 
taıya'ya; Bfıhlce Maral Gazıant 
hat Atamla, Meliha Selçuk, V 
KUtahya'ya; Nezihe Um&,)' M 
sun Dereli İçel'e; Şerife ctveJei'o 
Gökbulut, Muammer Kaha Z 
Nbıra Uzuııkol A.dana'ya: 
Lemlye Önsel, Nimet §arlak 
Abide Aktay, Nimet Özteme&Y 
Lütfiye Tuou, Stlheyll Y 
l:ryetlılr, Medentye Kurum S 
1lbe Gtıaeı.. llatQ'a; Balme 
:reııa'a: ~ ...... Çalma' 
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iliz harp Trablus'ta 1 ngiltere' deki 
müttefik kuvetler 

için bir. kanun çıktı 

Generalde Gaulle'e göre 
Vichy hükümeti 

., ............................................ .. 
: D U N K U : 
.............................................. ,. 

• • 

Halyınl•ın iki denlıalfısı 
ve bir ana gemisi bahrıldı ISTA L 

rımı arttı Kahire, 23 LL - hıstıt• hava Jtuvetle
rl Trabhuıprp'ta Bomba'da ttaıyanlarm 
Ud dentsaltı11, bir torpido muhribini " bir 
denlaaltı 1.,. sem111n1 tmha etmtılmUr. 

Londrı, IS a.a. - İnclltere'deld mltte
fik ku-.etlerin Tuiyetlerlni teılbit eden Te 
lordlır kımarHmca tasdik edllmiı bulu
nan kanun llylhaarnı, avım kamarası lldncl 
kıraatinde el kaldırma suretiyle kabul et
miıtlr. Hırbi7e nezaretinin pırllmento 
miiatepn baıhca ıunlan aöylemiıtlr: 

- ~' 4 • ' • • • • ..... 

Almanların emrine 
800 tayyare verdi 
Londra, 2S L&. - General de Gaulle diln ;:;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.,_ ...... -.. __ _ 

akfam radyoda qalıdakıl hitabede bulıın- a. •· (Matbuat servzsı) 

giliz mühimmat 
1rının beyanatı 

muıtur: 
"- Menfur mUtareke tmsa edileli iki ay harrir, İngiliz baıvekilinin nutkundan 

oldu. İki aydanberi Fransa çok ihtiyar bir VATAN iktibaslar yaptıktan sonra, Amerika ua 

İngiltere liıerlnde 

Almınl•ın havı f illiyeti 

Prensip itibariyle bu kuvetler, mfittef11c
ler baıkumındanhtı ıtfatlyle, incilis 7ilk -
ıek kumanda heyetinin emrine nrilecek
tir. Mümlriln mertebe m~zlı:Or kuvetler, 
kendi zabitlerinin lnlmandHı attmda çalı
pcıklardır. 

marewalın emriyle, aillhlarını terketmlı vaziyetinden bahaettikten sonra makale. 
bulunuyor. Bu teveklrilllln lehine olarak ıini ıöyle bitiri.,.or : 
Vich7 adamlan frınını milletin• her ıe- Toprak hırsı f "Şu halde Biiviılt Britanya adaıı al • 
yin mahTolduiıanu inandırmrya lliraımakta ' 

23 LL - MWıimmat nuın 
diln akpm radyoda .ay-

dırlar. Düıman Te Vichy adamları, bizi AHMET EMİN YALMAN, bu bq- man taarruzlarına Jt,rıı kuvetli muda-

Londra, 2S a.a. - Hava ve anaTatan ne
saretlerinin teblltf: 

Zikredilen kanun ll7fbuında aıke.S ml
kellefiyet derpiı edilmemektedir. İncilte • 
re'de bulunan ecnebi mllletleri tebaalan
nm mecburi bismete tlbi olmalan için ay
n bir kanunun neıri icap etmektedir. 

mütevekkil olmakhiımız ve mutiane. Vi- lık altında, Roman;> nnı haline acıma- faaınıda daha iki ay devam ederse Ye 
chy'de denilditi cibi "diaiplinle" mücazata malt kabil olmadı nı sö~lUyor ve bu- yeni intihabat faaliyetleri nihayet bu a-nutukta. İngiliz fabrika a

n zaman relronı lrırdıklan
iı edilmiı olan randıman 

Gece sarfmda dlleman tanareleri İncil
tere üzerinde faaliyet ıöstermiılerdir. Al
man tanareleri münferiden veya lriiçlik 
rruplır halinde hareket etmiılerdir. İn
ciltere'nin •• cenubi Galles eyaletinin 
muhtelif noktalan •• ılmall hkoçyanm bir 

boyvn ejmekliiimia llzım ıeldiiine inan- gün dünyada yabancı topraklarda gözU rak yeni ctimhurreiıi katl olarak anla ı-
dırmaya uinflllaktadırlar. olmıyan Türkiye d n bll§ka devlet ve 

Vichy'deki ıözde hükümeti oynıyamın- millet olmadığını t b:ırf.lz ettirerek, aldı- lır .. Amerikanın açıktan açı a tnı l • 
cak baıka bir rolü de vardı. O da lmpa- tımız tecrübelerden istifade edip Ro- terenin yanında nziyet almam ihtimal 

il& nazaran ilerlemit bulun
beyan etmittir. 

General de Gaalle, emrinde bulunan ıer
beat PranH Jnııretlerine, Fransa'da cart o
lan ulı:erl kınunlan tad>ik edecektir. 

ratorluk dahilinde mllcadeleye denm et - nuuıya•ya evelce verd ımiz nulhaUer- haricinde delildir .• 
mek iıtlyenlerl de tnlimiyet cöıtermiye den bahsedl) or ve sözü bul ar ve ma-

1a memleketi iıtlll ile teh· 
lren ahalinin nuıl ıWl:tln i· 
•tmalrta oldutunu ve birçok 
e f&terdikten tonra M>zle-

le devam etmlıtlr: 
1 iyi ılllhlandmlmıt kıta
bulunmaktayı.s. Şimdi bir 
endU.triıine malikiz. Bu 

hali huırdaki randıma-
baldelri randıman kabiliye

bUyUlrtilr ki, Uç ay evet 
dereceye varabileceflnl il
e bile ceuret edemezdi. 
Uç aylık olması ve Hbumu 

ıeylerln mevzuu bulun• 
tlarından, alman tedbirler 
yük bir muvaf faklyet tet
dir. 

lllüdafaada blae teretttlp e
)'i, dUnyaya yapılan taarru
ın birçok lrıtalarındakl iki 

•6rebltecek vı belki mUddet 
rıyet edebilecek muhaıama

k olur1ak. timdiye kadar 
ldutumus ltlerl, ancak bat

lr telllrlri edebillris. 
ik ptermemellyiz ve g81-
Aynı minval U.ere devam 
Bizi korku ile fqırtmaya 

tttiii sunan yaptılımıs ıi· 
beprl uyutmak için çevi

elerl de bu ıuretle kartı-

ıehri ilzerine bir Jı:ıç bomba atmıılardır. 
Londra civarındaki buı mmtılı:alır llzeri
ne de bombalar ıtılmııtır. Evler ve bir ıi
nema batara utramııtır. İnaanca sayiat az
dır. Simılt İnriltere'nln iki tehrinde bir 
huıuıt ikametıth haaıra utramııtır. c .. 
nubl İnciltere'nin iki ıehrinde hafif haaa
rat olmuıtur. Sair mmtalı:alarda hafif ha
aarat n insanca zayiat ohnuıtur. Bir mik
tar ölil kaydedilmlıtir. 

Amerika 

İki İngiliz adasını 

muvakkaten kiraladı 
Nevyork, 2S a.a. - DNB. Auociate4 

Preaı'in Londra'dan bildirdiilne nauran 
birletik Amerika, cenubi Paaiflk denisin
de bulunan Canton n Bnderbury adaları
m 50 ıerıellk muvakkat bir müddet için ki· 
ralamıttır. Bu &dalara han üaleri kurula
caktır. 

Mesktr adalan milıterekea idare etmek 
n incili• n amerikan ıi•ll tayyarecilik 
kumpanyalannm bunlardan lıtlfade etme
leri ieln Londra Te v .. inıton bir ıen• 
nelinden mutabık kalmıı bulWUllakta lcli
ler. 

N"70rk San paet•i, 7eni itiWm u
kerl üsleri iatihdaf ettilini tahmin etmek
tedir. 

Çin kıtalarının 

muvaffakiyetleri 
Peiping; ıs. a.a. - Japon btlkUmett 

namına ıiSs Kiylemele Hlihiyıttar bir 
at, 20 atustostanberi bllyilk Çln ku • 
ntlerinln ltınham, Tungpu w Chen
aal demiryotllrına hile.um ederek bun
ıara buar vcrOlrC11klcrlnl ve telgraf 

ilerliyor hatlarını talırlp ettiklerini bt,a et. 
21 a.a. _ D. M. B. bildiriyor: mit ve hücumun mutattan daha lyl blr 

mtısüenlerl h•1r1nacta:r. ihtimamla huırlanmıt olduiunu ka • 
alldllbM sen dün delesu- bul etmittir. 

mu.terek lctlın& yapılma- f 1 H---1 _._ -JI 
iki bQ9t nı.ıert aruuıd& s6. Kınhan dem ryo u ..-.ınaw IU\&na -

'- buı kollılqonlanD toplantuıı bllt birkaç gUndenberi keallmf9tir. 
Dl rl Alınan diler maltlmat Chochou ile 

~ =Y::.= 1:1ıı Shuntefu araaındaki kıaımda btıyi11': 
bir ltUU amı.u silm17etıy- mikya9ta muharebeler cereyan ettlft. 

Ctn7U •ttllinl yaıpnak· ni teyit etmektedir. Birçok trenlet 
carPJDba sQDU ldg bir tahrip edilmittir. Tılnghac dereai Un

:ec:J::!:;e!ı:t:0:!.1'!i rinde bir kaprG halara utramıttır. 
1ıı1r Urar& varmak lGID bOtUD 

blr blok baliDde toplanarak 
lfant etmektedir. 
la edlldlttne sere arul 

•muııa ldJaal bir &DlafDU)'a va-
ltlı ınuel• artık Craljova'da be.
obm7U&1E dab& styade arul 

lk telmlk " .. kl. alt me-
9cektlr. 

ballD mtls&lcereleıiD lDldptmı 
etmeldedlr. Katbuat ~ 

VermekteD ve bu mnele etra,....llltla ...... *• 

ordusunun 
mDkemmel 

lnglllz Almın 
~arpıımılırı 

ve 
Sovyet gazeteleri 

Loadıra. 11 u. - Deyll Tt1ecraf si • 
seteai '°""' psetelerlnde cılran iki maka 
1•71 netretmektedir. "Btolle llaace. da 
cıkan ve Alba7 Yaravlei'n makalemi llt 

l 23. LL _ Royter muhabiri" hemen hemen mllsaTl otan iki taraf •1,71&-
bnl m1*a7•• ettikten sonra pr97aa edee 

bulunan Mı1ır'ın yilbek biyilk ha•ı muharebelerinde tecril»e • • 

Kanun llyhaaınm 7eni iltihak edecek her 
müttefike pmil olup olmadıtı 90rulmllt
tur. 

B. Grip, 111 cevabı vennlıtlr: 
$imdiden temin edeblllrlm ki bu hadım 

nihayetinden evel bir çok müttefiklerin 
7ardımım limit edebi1iris. Kanma ll)'ihaıı 
da arn eden her mtitteflke tatbik edile
bilir. 
Nasır alSzlerlni töyle bltlrmi,tir: 
İncili• hülrilmeti, kendi bayrakları altm

da uıtrenmınlarını yapan, kendi sabitleri 
lnımanckaı altında bulunan' ve kendi aıke
rl kanunlanna tlbi olan altı ecnebi ordusu
mm kanımen talı edilmesini dütllnmekte
dir Bu kanan lbibaaı ezcümle muhtelif 
e~ebl aakerl kanunlarının mevkii meri7e
te ıirmeaini de derpiı eylemektedir. 

Troçki'nin cesedi 
otopsi yapıldı 

Me:ıdco; 23. a.L - 'I roçki'nin öf le
den aonra yapılan cenaze meraıimin • 
den önce Menika kanunlanna tevfl • 
kan cesedin otopalıl yapılmııtır. 

Mütearns Jacbon hlll hastanede· 
dir ve intihar tehdidinde bulunduğun. 
dan 11kt bir muhafaza altındadır. Jack 
son poliı kararglhına nakledilerek aor 
guya çelrllecelrtlr. 

Arjantin Cümhurreisi 
istifa mı etti ? 

Bumos • Alr-. IS a.a. - DNB. Nlm 
remnl rad70, dlln akıaın Arjantin cilmhllr• 
reiıi B. Ortizin iıtifa ettllini bildirmit -
tir. h haıber henila rumen teyit edllnıe
mittir. Söylendiiine nazaran cümhurreiıl, 
iatlfaaım vermeden evel nasırlar •e sair 
aiyaıl plııiyetlerle bir kaç saat ıörllt • 
milıtür. Çok samandanberi climburreiıinin 
esbabı lıbi7e dolQnlyle istifa edeceiine 
dair ea71&1ar dolatmalrta 141. Haftalardaa
berl hHta bulunan B. Ortlse reia nklll B. 
Caatillo nkllet etmekte idi. Kanunu esaı:
aiye ıöre iıtlfanm parllmcnto ve ıenıto 
tanıllrtaa ......., ...,_. 1.....,,., 

Arnavut gazetelerinin 
meçhul bir Elen 

Albayına isnadlar1 
Atina, 23 a.a. - Atina aJanaı bildirl

J"Or: 
Eplr'de, eaa•en pyrl meftllt bir elen 

Jandarma alba)'UUD nH&retinde Ceteler 
t .. kiı olwııdv.iana n elen • ırnaTat ma-
kamlan tarafından bunlara ıillh tevsi e-
dildiilne dair amawt ıuıetelerl tarafın
dan ılttlkce daha fatla bir ıurette yayılan 
ve Btefani aJanaı tarafmdan lktlbaa ol•
DID pyialara 7enlden temas mecbui7e
tinde bııluu70nıs. Masala beuiyeıı b'll 
futesiat 111durmalan baıtanbata tekıibe 
ıalfıblyettans. Elen hükllmetlne bu sil>l 
harekltta bulundutunu isnat etmek Jaay. 

mecbur etmekti. Bil sureti Caublanca, car taleplerine naklederek dlvor ki: 
Tunuı, Çadgölll, Dakar, Cibuti ve Beyrut "- Bu iki mcml ket Trlanon ve 
üzerine B. Hitler'in kartalı n B. Muıoli- Neuyyt muahedel rinde uğr dıkları hak-
ni'nin akbabası kolayca konabilirdi. Tabii sızlığa yanmakla b rab r hiç bir zaman 
Vichy adamları, efendilerini memnun et • büıblltün gaflete dU memlşlerdlr. BU)'Uk 
mek için bu l•e tiddetle teveaılll ettiler. devletlerin ~ardımlyle gay lerlne erme-
Şa anda bile, franaıs Afrilı:atı mildafaaıı· nin ne demek olduğunu pek ıua. blllyor-
nm yeılne ümidi olan aoo tayyare düıma- lardı. İstıklAll bedel diye ödedikten son-
nın emrine verilmek üzere taterı'e citmek ra biraz faz)a toprafın ne hükmü vart 
için Faa, Cesaylr ve Tanuı'll terketmekte- B8§kaları tarafından yutulmak üzere 
dirler. semlzletllen bir kuzun n bu semlzleme-

İmpıratorlutun daha kolay dii1mana tes- den istifadesi nered dlr ! .. • 
llm edilebllmeai için, Vichy adamlan da- Muharrir devam ediyor: 
hi)"&De bir fikir buldular: bu dahiyane fi- "Bulgaristan da, Macaristan da eskl 
kir idare makanizma1Jnıa batına mailup gllnlerde bu h lkaU kavradıklarına gö-
bii f re Romanya, b n kabul etmeğe hazır 

yük askente leri getirmek oldu. Böyle- olduğu fedakA.rlı 1 0 zaman yapsaydı 
ce kendi hezimetleriyle maneviyatlın bo- Macaristan'dan başlı; ar k bUtUn Balkan 
ınılmuı b'll büyük ukerl tefler kendileri 
yıkıldıkları için dünyayı da yıkılmıı cör- ııahıun, lstikldl ve bitaraflık fikri eara-
mek istediler. Çok ihtiyar mıreıalı ıiper tında sıkı ve toplu bir kuvet manzar&111 
edinerek hecıleti baıkalarma da tahmil e- alabilir ve dünyanın en mükemmel bir 
decek kadar itibar aniı:ası ve niifua kırpın- emniyet sahası haline gelebilirdi.., 
tılan kalmııtı. 

Biri, kendine haav nasın lımlnl Ter -
mektedir. Bu sat ha•a ku•etlerimisi ne 
yapıyor? Bir diierl bahriye nazırı oldu
iuııu söylüyor. Don,nmımız nerededir? 
Bir bııkaaı, kendine 'harbiye nazırı llnva
nmı Tert70r? Harp nerededir! 

Hayretin tı0n derecesi olarak ela nihayet 
bir diğeri, dlltman komlıyonlarından eırıir 
alan kimse milli mlldafaa nazın tavnnı 
takmmaktadır. 

Diyorum iti, bunlar taYet vaktiyle Fran
aa'ya hizmet etmitlerae buclln ona ihanet 
etmektedirler. DITOnım ld, bunlar artık 
fraıws detlllerdir. Dl7onun ld, bu insan
lar artık insu detlllerdir. 

Di10rum ki, hareketleri teref•is olduiu 
kadar münHel>etıiMir de. Buıün siya -
•etleri lnıini verdikleri ıey dün ıtrateJl
leri iımini verdikleri ıey kadar fena he
aaplanmııtrr. 

Diyorum ki, çilnkU &tirllyonım ki müt
tefikimil İqiltere dllnden daha kuvetli ve 
bimklrdır. Diyorum ki, çilnkll hi11ediyo
rum ki mllkavemet edilemez bir cereyan 
Jeni diinyayı hati»e doins afirtıklemekte -
dir. Di10nun. cüMil biliyorum ki. franaız 
kuvetleri 7eniden dolnıaktadır. Son ıiin
lerde diltllrUlenler buna ıahadet etmek için 
iıte 7erdedirler. Aklıselim n hikmet ıe
ref olan taraftadır. 

Her saman ıörllldilitl cibi yakmda da 
ıtirWecektir ld Fransa icln miicadele et
mekten daha mak61 bir bareket olamas." 

&111,..• 1111111'• JM• IPI 
Amerlkı' dl bir cemiyet kuruldu 

N"7'0rk. 2S a.L - General de Galllle'a 
manevi Te mali yardımlarda bulwımak 
mabadi7te burada "Amerlkadald franııs
lann barl7etl srdba.. namı ile bir tewek -
Jdil 9tlcada s.UrUmiıtir. 

Bu t .. ekldllla tefi, harbi unum mil • 
hariplerinden olllp amerlbn tabli7etine 
~ı olan B. Paul Secuin'dlr. 

lleully'yı Ak giren Alman 
merleri• Bula•lır 

sigarı hediye eHller 

Yeni Sabah 
Korkutma poliıikası : 
HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, bu bq

hk altında, macarca 'bir gazetede çıkan 
ve eter yenl Avrupa nizamında yalnıs 
kalmak iatemlyoraak umumi cere7ana 
ayak uydurmamızı tavsiye eden bir ma
kaleyi bahis mevzuu ederek diyor ki: 

"Bu gazetenin lııml macar olmakla 
beraber kendisini harekete getiren ııtcim
lerin ucu ya Berlın de ya Roma'da ol
duuğna kuvetle ihtimal vermek zarure
tindeylz. ÇUnkU lstıkUU dairesinde dU
ıUnen ve muhakeme eden bir dimağdan 
bu kadar garip ve mantılaız MSzler sa
dır olabilmesi k bil de ildir ... 

Muharrir, yapılan ıhtar ve tekllfierl 
mevzuubahis ederek diyor ki: 

"Biz Almanya'dan hiç bir ııeY iste
miyoruz. Almanya'ya karoı hiç bir teca.
vUz fikri ~slemlyoruz. Dünyada aklı 
başında hiç bir kimse bunun aksine ih· 
ti mal veremez. Fakat Alman; a'nın buh· 
rarı bqlangıcından beri bütUn bareket-
1. :i bizi Almanya' dan 1Uphelendlrecek 
ve bu ıUpheleri dalma arttıracak bir ma
hiyet almıştır ... 

HUseytn Cahlt Yalçın makaleehdıl 
aon kısmında yalnız kalmak tehdidine 
cevap vererek diyor ki: 

,.Biz yalnızhtımıın hf119etmiyonuı Ye 
b6yleblr ıeyden korktutumus da yoktur. 
H,.r millet ve devletle dost yqamak ar
zusundayız. ÇUnkU hiç bir d vlete karşı 
te ... bir tUdr bealemiYOl'UL Blslml• 
dost olmıyan devletlerin mutlaka bizim 
aleyhimizde fena Diyetleri olmam icap 
eder . ., 

VAKİT 

Çörçil'in ümitleri ı 

1&lanm alamıyacaiı bir ıe)l'dlr. Sofya: 23. a.L- D. N. B. bildiriyor: 
Elen mahkemelerim allkıdır eden tel - Pl d' h i .a... !htl t b'tl · 

ASIM US, bu baehk altında, di10r lı:h 
"İnciliz Baeveklll Çörçilin ıon nutlnı 

Büyük Britanya ad11ına kartı bath:raa 
alman taarruzlarının en ziyade tiddet 
peyda ettlii n prkl A.frikada Somali 
mlistemlekesinin boıaltıldıiı bir sama
na tesadüf etmnine nimen bari• bir 
derecede ümitlidir. Hem bil imit sadece 
Bllyiik Britanya adaamda alman taar • 
nızlanna Somalinin terkinden sonra 
orta prkta Mmra beklenen ital:raa ta • 
arnızlarma kartı incili• mukavemetinin 
kifayeti meaelesine inhisar etml70r. Bir 
iki sene sonra taarruz nöbetinin incilis. 
tere ıeleceiini açıkça izah eden mil .. 

llllclada llDld Japmll olduktan •lJaret clt ov ıv ıe r nuıı; ya za ı erı 
tamamiyle uıl•u:dır. blrltftnden bir heyet, emekli alba; 

Elen mahkemelerini alllradar eden tel- Kuendıchfer'in riyaaetinde. Almany11 
mlhlert setince, bu tetmllı!er, eten mah- böylk elçiıl von Richthafen'i .ziyaret 
bmelerinin ıerel "'• itibanna ve yilkaek d .._ • 
.alet tellkldıla• dobnamular. e ere& 10.000 kutu Iilkı bulgar ııga • 

ruı vemılıler ve bunların Pranaa'nın 
NeulJly ıehrlne ilk giren alman uker. 

~merika'dan lngiltereye terine hedlJe edlldltftd bitcllnniııer -
dir. Bulprlana 1119 nnıllıecleel Neu-

ihraç edilen Sİl6hlar Wy"de lmnlandıfl ma16mdur. 

• 
lımlr' de incir ve üzüm 

piyasası ne zaman acllacak t 

ılmdl Mı1ır ordusu en biıbi oldutundaa. yıldırım !iminin hlslll• 
tcealnl buldupnu ve pyet müdafaasını yararak 7akmda manff&ol- V..ınıtıoa. 23 LL - Har.biye nen

lnunca, en modem harp ına•mı beklememek Jbım ıeldili netice.i- retfnln dtln ıeet netnttlll blr rapo
Ye lyl talim gl:Srmüt han ne nrmalrtadır. ra nuaran temmus ayında Amerika
İngiltere'ye yardım ~ "JPlotte Roup" m muhabiri de, alman dan İngiltereye 24.145.025 dolar kıy· 
bulundufunu MSylemit ve sayiatmın rbd• Is JUi lb4• 45 il& IO metinde eellha ihraç edilmittir. 

tml tir • bombardıma taJ'7&feılnde ayda 1500 ta~ Bu miktar nllha aon altı ay sarfın· 

lngiltere'nin 
ithalat ve ihracat. 

tamir, 23 a.L- İncir ve UzUm piya
aalarının ne uman açılacafı henUz 
katlyet kesbetmemiştir. Mamafih pi
JllUlln eylülün ilk haftasında açıla
cap zannedilmektedir. 

İzmir Turistik yollırmın lnıası 
baskı bir müteahhide verildi 

ey • .!--. 1· tlll d İn- yare olduiımu tahmln ederek Almanyaıun da yapılan ihracatın hemen hemen 
wu- " ı e ene. böyle bir ka7bı yalnıs malzeme itl.barlyle mıfıdır 

Londra, 2S a.a. - TmunDS a'1'tllda yapı
lan ithallt 17.007.530 tterliqe 'ballt ol
muıtur. Bu yekb bir ay evelki 7eldlna na
saran 1.777.Sll lterllqllk bir azalma ıa.
termektedir. Gecen aenenla temmus ayı
na nuaran iae 8.756.221 aterlinclik bir 
fazlalık ine etmektedir. İhracat ise, s1 
milron 119.244 aterliDse balii olmattur ki, 
haslraa ayma nanran 5.022.214 ıterllns
lik bir azalma s&termektedlr. Geçen ae
nenia tenunus .,.. nuaran ela ualıı 9 
milYoD 165.781 dir, 

ll1aır, ml9terek dba ıçin delil bfthaan insan sa'1'1atmı 7erine ko7&- ' 
blrlblrine lrarıpcak kanla - mıyacatuu 7asmalrtadır. 

eJderdir... IOTTet psetecllerinin alman r•mı n- Baltık memleketlerinin 
kamlarına lnaıunas p)zlikmekte Ti keııdl· 

'dı Atlllt gGnl 
terine p)re bir hegp yilrlltmekte olduk • 
lanın kaydetmek faydalıdır. 

Denlsden l•tllba cellnce, ı~ psetecl. 
bun11D mUTaffak olabllmeai lcla IOllbahar
dul e-.el 7apıtmau lcabettiltni Ye bu ini· 
11 tewebbllıllnlln büyilk ıemilerln manev • 

vaziyeti ve lngiltere 
Londra; 2S. a.a. - Avam Kamara -

tında yan 11e nrdift blr cenpta hari
ciye mu.tepn B. ButJer, tlç Baltık 

İthal edilip de lhrac edl1en •reezporta
tıon• mallarm ~a 1.119.2154 aterllq 
olm111tur ki bulrana nuaran asalq 114 
bin SOS tterlinccllr. Gene bu uatq seçen 
senenin temmlU'llll& auaran 1.005.919 •ter· 
linı olmQlt'llr. 

ra yapmak tein mlltklllt cektiklerlni ilanı memlelretlnln 'Sovyetter ittihadına il · 
denizi sahillerine yapılabllecetfni fakat bakının ~tJer hUlrtlmetl tarafın • 
buna mnablt bil kmmela inslllslerhı MI - dan lngtUs hGldlmetlne bildirlldliinl 
:rtlk mikyuta Hlıerl krtaat talıtlt ettikleri· fakat bu haberin henUs tetkik edll 4 

ni, .batka blı aüile te-.cih edildill takdir- mekte bulundufunu, binaenaleyh tim-

•

-I L.-IJ de, dllpnan ıemilerinin incili• dona11111& - dilik muhteviyatının lfp edilemlye • 
._. llUJID ıma kartı koymalan l&snn ıeldillni ıu- celini beyan etmlttlr. 

Bir 1 ta iyon tekzibi 

• lelllls ıftl 
..._ - D.N.B.: perıembe· 
lılttıyan ıece, Bqve'11 B. 

... 0.nelkurmay erklnı a
k~ uun bir konferanı 
Bu toplantıya emniyet 
ıtk eylemittlr. Toplantı-

~-- ıtın41. B. Metak-
1811pede bulummıt-

maktadır. 
Kan7a cılnnalr lcln alman kuTetlednin 

100 ill 120 fırka raddelerinde ohuu ilam 
dır. Bu lnıntlerin nakli için icabedeıı se
mi lr.alabatıiı ise incili• fllcmınan hlcll -
mandan ka~mas. 
Bmıa lntbaren fnsllls hava lnlHtlerl, 

Bordeau'dan ltuenser'e kadar Abda -
yama elinde bul'llJWI topraklara ılddetl• 
htlaım etmiye deYUI tdi70rlar. Alman ba.
T& miidafaa tetkilltmda ~pılm 7eni it -
ltbat bu lılcumlarm teelrbat blr dtli1 da-• •a ....-...r. 

Dumlupınar merasimine 
lstınbul'dln llflrlk edecek heyet 

Roma, 2S a.L - ltefanl bildiriyor : 
Yan rnml lnslll• aJan11, İtalyanın Yu

naniıtana 24 saat sarfında seçen ıene ni • 
sanda A•am Kamar-.mda illa edilen la -
silis praatliindeıı vuıeçmetl hakkmda 
bir Wtlmatuıa nrdliini hayalinde &tir -

1.tubul; 23. ( Telefonla ) - 30 A- mektedir : 
"'af B U beti 1 Bil bayati haberi ~aranlar, bu prutf-fuıtos ~. e; ayramı m nue Y e Din aalr incili• praatllerl sibi lüç bir lııJı'-

Dumlupınar da yapılacak meraaimde metl haia olmadılı n blnaenalQb bir ill-
1.taııbul belediyesi bir mtımenllle tlmat'llm tevdiine ••il• olamıyacatı bak -
temail edilecek ft villyet blly(lk blr lrmcla kanaatin farkmda olmadıklarma Ro-
~ ereoektlr. ..ıa lllflt tdlllDüttdlr. 

İzmir, 23 a.a. - Viliyet daim! en
cümeni turistik yolların. inşası itini 
yeniden deruhte etmek iıtiyen Reji 
Jeneral ıirketinin bu müracaatını 
reddetmiş ve mukavelenin feshi hak
kında verdiği kararın tadiline lüzum 
görmemiştir. Villyet, bu yoltardan 
inpıı yarım kalan ilk kıımı Alaan
cak • Paralıköprü yolunu başka bir 
müteahhide ihale etmiştir. Yoltarın 

yatmur mevsimi başlamadan evet ta
mamlanması için azami gayret aarf o
lunacaktır. 

Yeni Siirt Yalisi Ankara' da 
Siirt valllltlne tayin edilen htaııbul 

valf muavini HalQk Nihat Pepeyi bugün 
tırtanbul'dan gelmlttlr. VekAletlerle vUA
yetlne alt itler hakkında temu ettikten 
ıonra vazifesi bqına hareket edecektir. 

BeyoiJu'nda latikli.l caddesinin 
ıenitletilmeai dütünülüyor 

lıtanbut; 23. ( Telefonla ) - Bey -
oclunda lstiklil caddesinde binaların 
alt katlarını kaldırmak ve ikinci ka~
Wım ıtltunlara oturtmak ıuretiyle ıe
Dltle~ mnnubU.latir. 

Tasviriefkir 
lngiltere'ye taarruz edilmezae 
hatka yer!er tehlikede 
demektir ı 
EBUZZİYA ZADE VELİD, bu .... 

bk altmda di7or ld : 
"Almanların İncilter97e taarru ih • 

timalleri ciinden cün• ualıyor cibi li
rünüyor. Hattl aon cllnlerde hidıut tot.
kik edil.dili Takit bu ihtimalin buı • 
tün ortadan kalktıima bile biikmol_.,. 
bilir . ., 
Almanların han taarnızlannın teldi

ne nazaran İncilter97e bir ihraç ban
keti detti, 7&1mz abluka beklemek d • 
ru olacatmı aöJ'liy• marrlr diJW 
ki ı 

"Almanlar hakikat• iQCilis limanlaı
mı tahribe karar vermltl•ru bu btiıo 
yük baskın ve istill hareketi yapma • 
tan vazceçmiı olınalarmcfan b&ilı:& b'r 
mlna ifade edemez. Çiinkfi bu ba a 
hareketinden vazceçmemlı olaalard~ 
ıimdiden biitfin incili• llmanlarmı t ha 
ribe lüzum eönnezler 98 b'll Dturela da 
S00-500 ıanare ai)'UIU da &tise almuo 
tardı ... 

Muharrir, ılmaalana 'lııllJik frantaı 
taarnmmda harp llmulanm deiil, or
dulan hedef ittiilu ettitinl mtıdataıü 
di7or ki : 

"İtte ılmınlan ild haftüıt ı..u-. 
üzerine yapmakta olduklan baw _.... 
rebeleri bu noktai nazardan dalea .. 
dilince lıter istemez artılr ant W... 
ve istill ihtimatlerinin lralmdıtmi' 
hllkmetmek icabedi70r." 

Kbauiya Zade Velid, ecal1ıl matlılliilıi 
tm tahminlerini kaydettikt• IOlll'& &.4 

..... 
TAi -
Altmcı kol uyanık Ye 
faaliyettedir : 

M. ZllKJllRh'A. BRTSL. .......... 
&6ıterllea Jı111U17tttlla ~ eı:vor 
ki: 

"Betbıd kola lmp a,amk .,. taaı oı. 
maaı lAmmcela nt•""&flar dmresl, 
münevverler ve)'WJll1 mllDevverlerdlr. 
Blllwıaa. PDthr propqanda Defriyatı
D& kartı altmca kolua lideri Olacak 1111-
rette .mUcelıbes n 1J7Ullk bulumnalıdıl'o 
tar . ., 

Amerika' dan 1 ngiltereye 

vereceği destroyerler 

içinde çikan güçlükler 
Vqington. 23 LL - Hlsmetten ç .. 

kilmit olan Amerikan deatroyerJerl· 

nln lngiltereye nrilmeat itlndeki zu
hur eden uıUtkUllt. B. Ruzvelt'in B. 
Stimaon, Knox, Sumner Wellea ve 
müddeiumumi lle yapmtf oldufu 18-
rüpelerden aonra da tamamen ber
taraf edilmit delildir. B. Ruzvelt g• 
milerin verilmesine taraftar ite de, 
kengrenin atmıı olduiu vaziyet bir 
mania tetkil etmektedir. Konırenin 
taıvibine müracaat etmeli iıtilzam 
ettirmiyecek henüz hiç bir formül bu 
lunamamııtır. Senato ve mebuaan 
meclisinin bahriye lromlıyonlan rei
ıi bulunan B. Vat.ıı ile B. Winıon. 
gemilerin verllmeıine mtni tqkil et• 
mekte olan kanunlar f eıhedilmedl~e. 
remilerin verilmesi hakkında yapıla
cak her teıeıbbüıü gayri kanuni te
likld ettiklerini beyan etmiıterdir. 

Bir amerilıalı gaefecinin lilrri 
Nevyork, 2S LL - Amerlka'mn eskl 

torpido mubriplertnden elll•iDID yakında 
lııglliz mUrettebatı tarafından idare edlle
cettnl ve lııgili• ba7l'Slı tap:yacaldannın 
muhtemel olc:tutwıu mtfhur amertkalı ga
aetect Villiam .Allen Vhlte dün a1cpm rad
yoda bir nutukla bildlrmlt \'e IUDlan Ulve 
•tmifUr: 

.. _ KUmtu avukatlar relalcUmhura 
noktal nuarlanm blldlrerek bu sem ıert 
lıagtlis douamuma devretmek buku1d aa
llhiyetıııe Ahlp oldutuDu aöylemillerdlr. 
İngiltere harbi kuamna bUtUD endlfeleri
mla laal• edllınlf ol•etılWI'. İqllt... llar. 
bl kannınca ela RblD ~n prbmda ,... 
Baltık'ıa llm&Hade '"11anU llllttlll medml 
.,_.llHtlW 
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( ............................................................................................. 1 
HAYAT VE SIHAT 

'-. ................................................................................................ .) 

İztirap asıl mıdır? 
Mukaddes tutulan kitaplardan 1 üzerinde ameliyat yapılırken uyu-

en eskisi, insan oğluna: tulmıya hiç lüzum göstermiyen a-
- Ağlıyarak doğacaksın ve ıstı- damlar vardır. 

rap çekerek gideceksin... Hayatta ıstırap daima bir hasta-
Dedikten sonra o kitabı inkar e- hk neticesi olduktan başka vücutta 

den filozof Şopenhauer de: her hastalığın ıstırap vermesi de 
- Dünyada asıl olan yalnız ıstı- asıl değildir. Müzmin hatta had ni-

raptır... ce hastalıklar vardır ki uzun müd-
Diye yazdığı için, herkes insanın det hiç bir ıstırap vermezler. Her· 

bu dünyada keyften ziyade acı duy- kesin korktuğu tansiyon fazlalığını 
duğunu iddia eder. Hayat ilmi ba- tesadüf eseri olarak bir hekimden 
kımından, acaba, bu iddia doğru ve haber alanlar pek de az değildir. 
İnsanın daha ziyade ıstırap çekmek Tifo hastalığını hiç bir ıstırap duy
için yaşamuı tabiat kanununa uy- madan ayakta geçirenler bile bulu-
gun mudur? nur. 

Tabiatta asıl olan duygu- Maddi ıstırap normal bir duygu 
larımızın hepsi, vakıa, neti· olmadığından ve ona sebep olan 
cede beynimizde hasıl olur, hastalıklar daima az olduğundan 
fakat o duygularımızın her; onun da gittikçe azalmakta olduğu 
biri için vasıta olmak üzere tabiat 1 iddia edilebilir. manevi yahut ruhi 
bize bir uzuv venniıtir. Onlan aay- dediğimiz ıstıraba gelince ..• 
mama tabii lüzum görmezsiniz O Hayatta• ruh ile beden birbirin
uzuvların vasıta!İy)e aldığımız duy- den ayrı şeyler olmadığı için mıı
plardan bazdan da bize ıstırap nevı ıstırabın da teli\kkiye bağlı 
verirler. Fakat her duygunun keyf olduğu fÜphcsizdir. En iyj delili 
veya ıstırap vermesi beynimizin te- harp zamanlarında milyonlarca in
lakkisine bağlıdır. Tarifine göre san büyük ıstırap duydukları halde 
herkese keyf vermesi lazım gelen o zamandan istifade ederek zen .. in 
musiki bile itidenin telakkisine gö- oldukları İçin harbin devamına se· 
re bazılarına keyf, bazılarına ıstı- vinenler bulunması .•• 
rap verir. Mesela alaturka §arkı Istırap maddi olsun, manevi ol
aöylenilen bir yerde gerçekten ıstı- sun, hayatta asıl olan, normal bir 
rap duyarak kaçanlar olduğu gibi duygu değildir. O bizim kendi te· 
alafranga musiki çalınmasına ta- lakkimizin mahsulüdür. 
hammül edqniyenler de vardır. A- G.A. 
cı diye tavsif ettiğimiz lezzet duy-

":ı gusu da gene bazılanna keyf verir. ••••• Bugiin 
Bu duygunun da alıııklığa ve te
lakkiye bağlı olduğunu en iyi sigara 1 
ve içici kadehi isbat eder. Sigara da 1 

içki kadehi de ilkin herkese acı bir 
duygu verdiği halde bir çokları son-
ra onlardan büyük keyf duyarlar, 
kimisi de hiç bir vakit alııamaz ve 
onlardan daima acı bir duygu alır. 

Istırap tabiatta aaıl olsaydı onl\ 
vaaıta olacak bir de uzvumuz bulu
nurdu. Herkesin bildiği beı büyük 
duygudan baıka sıcaklık ve soğuk
luk duygulan için, elektrik duygu-

U 1 us Sinemasında 
2 Film birden 
14,30 - ı 7,30 da 

Tehlikeli aşk 
(Loretta Young - Donamece) 

16 - 19 da 

TAYFUN 
Gece saat 21 de 

Tehlikeli aşk ve MlKI au •· a. için ayrı ayn uzuvlar demek 
olan ayrı ayrı ainirler bulunduğu • 
anlatıldığı halde ıstırap duygusu ~-••••••••••••r 
için ayrı sinirler olduiu ıimdiye ka-

.• dar öğrenilememiıtir. 
Hayat ilminin timdiki haline gö-

re ıstırap normal yani hayatta asıl 
olan bir duygu değildir. Istırap an
cak bir hastalık neticesidir. Hasta· 
lık dedifimiz hal de insan için asıl 
defil, oaun aksinedir. lnaan bir ta· 
rafa çarpar acı duyar, kemiği kın
la' büyük ıstırap duyar, midesi gaz. 
lerden gerilir, sancı çeker, bir tara
fında iltihap olup, çıban çıkarır, de
rinden ağrı yahut tiddetli bir zonk
lama duyar. Fakat bunlann hiç bi
ri hayatta uıl yani normal bir hal 
sayılamaz. 

Zaten hastalık halinden gelen 

ln,aat ilanı 
Sümerbanlr. Umumi Müdiırlüğünden : 
1 - Karabükte kurutncak asit ıUHrikı 

ve ıliper fo fat fııbriknıı in a tt talip zu .. 
hur etmemesine binaen ikinci defa olarak 
vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarI usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

İşbu insaatın muhammen keşif bedeli 
494.508.07 liradan ibarettir. 

Z - Eksiltme evrakı 25 lira mukabilin
de Sumerbank muamelat ıubeainden alına -
bilir. 

3 - Eksiltme 9 eylül 1940 tarihine mü
sadlf pazartesi günü ıaat 16 da Ankarada 
Sümerbank umumi müdürlüğilnde yapıla.
caktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 
23.530.32 liradır. 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Amele aranıyor 
Ankara lnhısarlar Başrmidürlüğünden 
İzmirin Çamaltı tuzlasrııda eylül iptida

sından birincikinun ıonuna kadar tuz it • 
!erinde çalışacak ameleye ihtiyaç vardır. 

Amelenin kabiliyetine iÖre 125 • 225 
kuru$ yevmiye verilecek ve yatac:alı: yer
leri temin olunacaktır. 
Çalışmak isteyen amelenin doğru.dan İz

mir Çamnltı tuzlaeı müdürlUı;üne müracııat 
etmeleri ilan olunur. 

(4947) 14938 

DEVLET ORMAN lŞ. 

Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman lşlctmcsi Daday Re

vir Amirliğinden : 
1- Daday merkez Jeposunda istifa~ 

de mevcut 814 adet muadili 400 metre 
mikap 778 desimetre mikap çam tom • 
ı uğu açık arttırma ile satılacaktır. 

2- Tomrukların ayrıca ba~ kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmu~ 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze· 
rinden hesaplanmıştır. 

3- Tomruklara ait satış şartnamesı 
Ankara'da Orman Umum Müdürlüğün 
de, İstanbul ve Kastamon•J Orman Çe
virge müdürlükleriyle Daday devle! 
orman işletmesi revi:- amirliğinde gö
rülebilir. 
4- Tomrukların beher m3. bedeli 12 

liradır. 

5- İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey 
akçelerile 2. Q. 940 pazartesi günü saat 
14 de Daday Revir merkezine mi.ira • 
caatları. (7564/ 4873) 14842 

ASKERLiK lŞLERl 

Yoklamaya davet 
Ankııra Askerlik ~ubesinden ı 
1 - Ankara nüfusunda ve yerli askerlik 

şubesinde kayıtlı bulunan 336 doğumlu ve 
bunlarla muameleye tabi daha yaşlı eratın 
son yoklamalarına 1 - eylill • 1940 da baş
lanılarak 15 - eylül - 1940 da son verile -
cektir. 

1 
2 - Bu erattan mektepte tahsilde olan

ların oldukları mektepten alacakları fo • 
toğraflı tahsil vesikalarını nüfus cilzdan -

1 lariyle birlikte ya kendileri askerlik mec-
lisine getirmeleri veya ıöndermeleri. 

3 - Tahslllerine devam etıniyenlerln de 
askerliklerine karar Yerilmek üzere yııka
rıda yazılı mil.ddet ı:arfında nUfuı cüı -
danlariyle birlikte aakerlik mocliıine ıel
me!eri. 

(4951) 

Askere davet 

14945 

.Anlutra Yahanoı A•lı•rlilı $ubaiıulcııı 

l - İstanbul ve Çanakkale vilayetleri 
halkından olup Ankarada bulunan 329 do· 
ğumlu milslim ve gayri müslim erat mU • 
rctteplerine sevkedileceklerlnden hemen 
yabancı askerlik ıubesine müracaat etme· 
!eri. 

2 - Bu ilin Ankarada bulunan bu vill. • 
yetler •ubelerinden olan 129 doiumlıı ya -
hancılar için n11mına çıkırılmrş davetiyo 
mahiyetinde olup ıelmiyenler hakkında 

kanuni takibat yapılacağı ilin olunur. 
(-4-968) 1-4955 

muhaberat müdilrlilillne teslim edilecek -
-41uy8'lllarm da hepsi hastalığın ıid
detinclen değil duyguyu alan bey· 
nin telakkisine bağlıdır. Bir sancı
nm birine tiddetli, bir baıkasına ha
fif gelmesi telakki neticesidir. Çok 
kimselerin büyük ıstıraplar duy. 
duldan bir duyguya ehemiyet ver-

S - İstekliler teklif evrakı meyanına, tir. 

miyenler bile olur: mesela kafatası 

şimdiye kadar yapmış oldukları bu kabil 7 - Posta ile gönderilecek teklifler ni
işlere, bunların bedellerine, firmanın tek- hayet ihale saatından bir saat eveline ka
nik teşkilatının kimlerden tcşekkül ettiği- dar gelmiı ve za.rfm kanuni tekilde kapa· 
ne ve hangi bankalarla muamelede bulun • tılmış olması lazımdır. Postada vaki ola -
duklarına dair vesikaları koyacaklardır. bilecek gecikmeler nazarı itlhare alınını -

6 - Teklif mektuplarını havi :r.arllar yacaktır. 

kapalı olarak ihale günü saat 15 e kadar 8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. 
makbuz mukabilinde Ankarııda Sümerbank (4980) 14960 

Fırladı. Gizella'nın odasına koştu. Burası bir harp 
meydanına dönmüştü. Ortalık karma karışık, aletler 
işliyor, büyük tencerelerde sular kaynıyordu. Odada
kilerin hepsi kan ter içinde kalmışlardı. Yalnız, Ma
ria odanın ortasında bir kıraliçe haşmetiyle duruyor
du. Vilmoş'un içeri girdiğini görünce, hemen ilerle
di. Genç adamı, göğsünden iterek dışarı çıkardı. 

ANKARA BELEDiYESi 

Satılık yer 
Azıkara Beledıyesir.den : 
l -'- Sanayi caddesinde 858 ada 12 par

selinde bulunan 268 metre mtlrabbaı Bele
diye malı yer on beş glın müddetle ve ka
palı zarf uaullyle artırmıya konulmuştur. 

2 - Muhammen bcdell 9205 liradır. 
8 - Teminat 690,88 liradır. 
il - İhalesi 3. 9. 940 salı gUnU saat l1 

de yapılacagından ı;mrtnamo ve çapını gör
mek isteyenlerin lıer ı Un encllınen kale -
mine ve isteklilerin de ihale gllnll 3 . 9. 940 
!!alı gtınU saat ona kadar usulen teklif mek 
tuplarım Belediye encümenine verrnelerJ. 

C•5SS) 14631 
t 

Lastik çizme alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyarı için alınacak o -

lnn 181 çift muhtelif ltlstlk çizme ile 20 
çift kundura IAstlgi on beş gün milıldetle 
açılt eksiltmeye lrnııulmuııtur. 

2 - Muhammen bedeli l!l:!O liradır. 
8 - Teminat l44 liradır. ı 
4 - Şartnamesini gönnek lstlyenlerfn 

her gUn enclimeıı kalemine ve lsteldllerln 
de 6. ıı. 9 ıo cuma glinll sant 10,30 da Bele
diye encümenine müracaatları. 

(45!!0) 14633 

Lastik hortum saire alıAncak 
A nkıırıı Belediyesinden : 
ı - ootoblis idaresi için alınacak olan 

ltuıtık hortum ve kauçuk mnlzemesl on 
beş g{ln müddetle açılt ekslllmeye konul· 
mw~tur. 

2 - Muhammen bcdf.'11 1140 liradır. 
8 - Teminat 85, 50 liradır. 
4 - Şaı·tnnıne ve nllmunı>lcrlnl görmek 

ıstıycnlerln her giln Enelimen knlemlne 
ve lstcklllerlıı de G. 9 940 cıımn gllnli sant 
10.:lO da Ikledlyt? <'nc\lmen!mı mllracaat • 
!ar. (4591) ı.IG34 

Odun alınacak 
Ankara Belediyesınden : 
l - Belediye ve euabntı için alınncnk 

olan 79,(i ton kesilmiş gilrgrn odunu !iP 
260 kilo çıra on beş gün nılıcldrtlıı açık d. 
slltmryc konulmuştur. 

2 - :Muhammen bedeli (15~!'iJ lirrı (20 
kuruştur. 

3 - Teminat (119) lira (64) kunıştnr. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenlerin 

her gf.ln enC"llmen kıılenılnc ve isteklil erin 
de 6. 9. 940 cuma gllnli ıııuıt l0.30 da Bc
lrdiyc encllmt'nlne nıUrncaaUan. 

(4593) 14635 

iki otomobil alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye için alınacak olan iki adet 

ceııaze nakliye otomobili on beş gün müd
detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 9000 liradır. 
S - Teminatı 675 liradır. 

4 - İhalesi 6. 9. 940 cuma günü saat 11 
de yapılacağından şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gUn cnciimen kalemine ve 
iııteklilerin de ihale günü olan ti. 9. 940 cu
ma günü ıaat ona kadar usulen teklif mek· 
tuplarını belediye encümenine vermeleri. 

(4797) 14813 

Musluk ve saire alınacak 
Ankara Bl'lediyl!sindl'n : 
1~ladUt.a ~ht.L..••• ·..::-.-1.,_.,._.,.L -ta"' 

musluk ve pirinç rekorlar on beş gün miid
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 199-4 lira 75 ku
ruştur. 

3 - Teminat 149 lira 62 kuruştur. 
4 - Şartnamesini iÖrmek istiyenlerin 

her gün enciimcn kalemine ve isteklilerin 
de 10. 9. 940 salı günü saat 10,SO da bele
diye encümenine müracaatları. 

(-4834) 14828 

Kurıun, kalay ve saire alınacak 

Ani:arı Belediyesinden t 
ı - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

kurşun levha kalay ve sılre on be, gün 
mliddetle açık eksiltmeye konulmll$tur. 

2 - Muhammen bedeli 1229 liradır. 
S - Teminat 92 lira 18 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 10. 9. 940 salı günü saat 10,30 da bele
diye encümenine müracaatları. 

(-4837) 14829 

Filit alınacak 

Ankara Belediy~sinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için 106 klLo filit 

veya (Allnufleyıepray) marka filit mayii 
ile 7 adet büyük Iilit makinesi paaırlıkla 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 206 lira 20 ku -
ruştur. 

3 - Teminat 18 lira 93 kuruştur. 
4 - Şartnamesini &örmek istiyenlerin 

htr gün encümen kalemine ve lıteklilerln 

de 27-8-1940 salı cüııü saat 10.30 da bele
diye encümenine milracaatları. 

1· UH.KİYE 

(Radyo Dlfilzyon Poatalat' 
TfJRKİYE Radyosu - ANKAAA 

(Dnl~a Uzunıuıuı 
1648 m. 182 Kcs./120 K~· 
31.7 m. 9465 Kes / 20 K'11'· ~ 
19.74 m 15195 Kes./ 20 K~ ... 

CUMARTESI: 24.8 1940 
7 .30 Program, ve memleket ı••~-
7 .35 Müzık: hafif program (PLr 

(4847) 
8.00 Ajans haberleri. 

14923 8.10 Evkadını • yemek listesi. 

Motomop alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
İtfaiye için ikl adet kilc;ük tipte moto -

pomp pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5000 liradır. 

3 - Teminat 750 liradır. 
4 - Şartnameııini görmek isteyenlerin 

encümen kalemine ve isteklilerin de 27-8-
1940 salı günü ıaat 10.30 da belediye en -
cümenine müracaatları. 

(4878) 14925 

Keten hortum ve saire alınacak 
A nluıra Belediyesind()n : 
1 - Belediye itfaiyesi için 500 metre 

keten hortum ile 50 çift rekor ve 20 adet 
deve boynu pazarlıkla alınncaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2800 liradır. 
3 - Teminat 420 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her giln encümen kalemine ve iı;teklilerin 

ılc 27.8.1940 salı giinü saat 10.30 da beledi-

8.20 8.30 Miıizk: hafıf programıllt 
13.30 Program, ve memleket as• 
13.35 Müzik: Plak neşriyatı 
13.50 Ajans h:ıberlcri 
14.05 Müzik: Plak neşriyatının d 
H.20 M ıizık: Bando plakuı ·ı 
15.00-15.30 Müzik (Cazband • pJ.) 
l.S.00 Program ve memleket saat 
18.05 M iizik: Arjantin tangoları 
18.30 Müzik: Bahru- ıeııleri. Str 
18.40 Hadyo caz orkestratı (lbr 

gıir idaresinde) 
19.15 Müzik : 

A:-
1 - Tahsin Karakuı - 11 
(Bir gececik ııevdiğim). 
2 Dede • unak ıarkı,: 
gelmeyiverdi). 
3 - • . . . • ıultaniyeklh 
ı.a.zmı sevdiceğim). 
-4 - ..... rast türkU: (Ç 
efede). 
B: 
1 - Fahri Kopuz • hlcu 
gececik ıev~iğim). • • .il 
2 - .••• - hı caz ııarkı: (Jtr 
yavrucuğum gözüne). 
3 - ...• • hüzzam türkii: 
Jar olmayaydı). 
4 - •••• - hüzzam tiırkii: ye enctimcnine müracaatları. 

(4879) 14926 ttinc dam yaptım). 
19.-45 Memleket saat ayan, ve 

KAZALAR 

Hart.a yaptırılacak 

Nevşehir Relediyt> Reisliğinden : 
5500 lira t::l•min bedelli Nevşehirin 

hali hazır haritası işinin birinci ekı:;ilt 
mesine talip çıkmadığıııdan 30. S. 940 
cuma günü faat on he te Nevşehir bl"'
lediye cnciiml"ninde ihalesi yapılmak 
iizere ikinci cefa münakasaya kc;>nul
muştur. 

Muvakat t<"mina~ miktarı 412,5 Era
dır. Bu hap•akı sartnamcyi görmek is
tiyenlerin ı\nknra ı· elediyeler !mar 
heyetine ve Nevşehfr belediye riyase. 
tine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

14790 

Harta yaptırılacak 

Torbalı Belediye Riyuetlnd•n ı 

1 - Yapı ve yollar kanununun (1) nci 
maddesinde tarif edilen kazamız haritala
rının yapılması işi açık ekıılltmeye konul-
muştur. 

• .- A~r- t.1'fil'TIWS'S \ıl."7& .. ? --·-•_.._,. .__ 

minat (210) lira (75) kuru~tur. 

berJeri. 
20.00 Muzik. 

A:- f'! 
1 - Faik bey - ıuzinlk fi·.\ 
zucagım ne kaçarsın b~':· 
2 • Muzafler İlkar - ıur:lfl""'" 
(Biılbtil ağlar gibi dlat). 
3 - Refik Fersan • hic•• 
(Mahmur ufuklarda batııtj)·-.. -.. 
4 - •.•. - hicaz tiırkü: ( 
B:-
1 - Arif bey - hür:ıam 
lat eyler mi diye). 
2 S. Kaynak - hüu•" 
(Leylakların hayali). 
3 - Rahmi bey • bayatiar• 
kı: (Bana ooldu deği~tD· 
4 • . • • • karcığıı r türkii: 
turnam)). J\. 

20.30 Konuşma (günün meseıeıew 
20.50 M iizik: fasıl heyeti. 
21.15 Mu7.ik: Siret Tayfur - }{a 

tar soloları. 
21.30 Konu:smn (radyo gazetesi)· 
Zl.45 Müzik: radyo salon orkett 

1 - M icheli: 1 talynn prkı 
purl 
2 - Ziehrer: "Schatı:mei 
retlnden valslar, 
3 - Königshofer: Tirol i 
au. 
4 - Brahms: macar danll 
5 - Paul Lincke: mart-
6 - Aletter: çoban tartrıt". 
7 - Walter: eski usulde .-#f'1'11~ 
8 - - Glinka: Madridde bit 
ceııi hRtırası. 

22.30 ~.e.'!11,;.~~~a.!!.~~.fa."ı.n~ı,e 
biyo - nukut borsası (fiyat~ 
M iızik: radyo salon orkst ·ıı)• 
vamı (yalnız U7.Un dıı.1111 ı 

22.50 
S - Şartname her gün Torbalı Beledi-

ye dairesinde lzmirde naha baı mlihen
disllfindc görülebilir. 

4 - İhalesi 26 ağustoı 940 par.artesi gü
nü saat (10) da Torbalı Belediye bine.sın
dı müteşekkil enclimen huzurunda yapıla
caktır. 

S - İsteklllerin kanuni vesikalp.riyle 
dairemlu nıllracaatlan. 

(4826) 14791 

Eczayı tıbbiye alınacak 

Birecik Belediyesinden : 
l - nırcdk belediyesi eczanesi için 

(1114) lira 50 kunış muhammen bedelli ve 
(61) kalem eczayı tıbhlye kapalı :ı:a.rr 11-
ııııllylo ve l!'i glln mtiddetle mllnııkase.ya 
komılmuştur. 

2 - İhale 29. 8. 940 tarihine mllsacllf 
per§embe gUnU saat (9) da Ulrcclk Bele
diye dairesinde icra edllecckUr. 

3 - İsteltlllrr her vııklt b<'ledlyedcn 
ıart.nameyl nlnblllrler. 14884 

22.50 Konuşma (ecnebi dillerd• • 
kuın - dalga posta!liyle). 

23.10 Müzik: cuband (Pi.). 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve 

İ R A N 
Tahran Radyoıru 

TRhrnn radyosu, kuıa dal.ra il• 
ııaat 11.30 dan H e kadar, 19 JI\. jf_ 
uzunhıA"tı üzerinden, 17.13 den ~ 
SO m. 99 dalR'Do uzunluğu Uzert 1' 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 J'l\o . '...4ıf 
uzunluğu üzerinden nc11redllme~.ııl 

(Yukarıdaki Saatler lRAN 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T abiate hakim olma1~_. 

miyenler varlıklarını kofW.., 
mazlar. Hava kurumu hıt~ 
kimiyctini elde tt.Atmak içİ' 
lışır. 11 ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Körö9i, Maria'yı kollarından yakaladı. Kendiıs' 
doğru çekti. Dudaklarını kulağına yapııtırdı. Cof 
kun bir heyecanla fısıldadı: 

- Sana tapınıyorum, Maria. ...ı. 

- Ben de, seni bütün ruhumla seviyorum YalY"' 
Bak az kalsın unutuyordum. Çocuk doğdu. 

Erkeğin gözleri parladı. Merakla sordu: 
- Oğlan mı? 

- Hem de kocaman bir oğlan. Anlan gtbl .,, 
rif. Gönen, ne hoş, ne tatlı ağlaması var. 

Vilmoş, Maria'nın bu hareketine çok içerledi. Bu 
kadın ne hakla onu, sevgili Gizella'sından uzaklaştı
nyordu. Onu, kolundan yakalayıp sokağa atmamak 
için kendini güç zaptedebildi. Asabını yatıştırmağa 
uğr.aştı. Bir sigara yaktı. Oda kapısının önünde do
laşmağa başladı. Aradan ne kadar zaman geçti, bunu 
pek iyi bilmiyordu. Birden karıısında madam Burin
ka'yı buldu. Ev sahibesi, güllimaiyerek ona müjdeyi 
verdi: 

Yazan: Mihaly F.ôLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôROMKONEY. 
- Çok mu hoşuna gitti? 
Maria, gözlerini yumdu. Kıvrak bir -84-

- Gözünüz aydın, mösyö Vilrnoş. Bir oğlunuz 
oldu. 

Vilmoş, heyecandan sarardı. Yavaş adımlarla ve 
mahcup bir tavırla içeri girdi. Kapıda Maria ile kar
ıılaştı. Güzel kadın, dudaklarında her zamanki müs
tehzi tebessümü ile elini uzattı: 

- Tebrik ederim Vilmoş, dedi. Oğlan babası ol
dun. 

Şişman doktor da hararetle elini sıktı. Şakacı bir 
tavırla söyledi: 

- Tebrik ederim. Bir arslan babası olmak öyle 
kolay bir iş değildir. 

Madam Balogh, sevincinden ağlıyor, ebe kadın, 

gülümsiyerek aletleri topluyordu. Vilmo~. karyola
nın yanına gitti. Yavaş, yavaş ortalık ağarıyor, sabah 
oluyordu. Gizella'nın batının yanında, yeni bir insan 
başı daha peyda olmuştu. Bebeğin başı. Çocuğun ba
tı kıp kırmızı, yüzü gözü buruşuk içindeydi. Arslan, 
arslan dedikleri bu muydu? Bu bir arslandan ziyade 
maymuna benziyordu. Acaba, her yeni doğan çocuk 
bu kadar çirkin mi olurdu? Vilmoş, hayretler içinde 
kaldı. Gizella'ya baktı. Onun ylizUnde, nihayetsiz bir 
saadeti anlatan, tatlı ve memnun bir tebessüm vardı. 

CMzlerlnin etrafını ıiyah ıötıeler bÜTÜmÜf, bakıtla· 

rına eskisinden daha cazip bir mana gelmişti. Rengi 
biraz solgun olmasına rağmen, yatışında bariz bir 
canlılık vardı. Halinde, hasta olduğunu gösterecek 
hiç bir hususiyet yoktu. Vilmoş'un yüzline uzun, u
zun baktı. Dudakları aralandı. Muntazam, beyaz diş
leri göründü. Gülümsedi. Bakışlariyle, Vilmoş'un 

gözlerini, yanı başında yatan yavrusuna çevirmeğe 
davet ediyordu. Vilmoş, büylilenmiı gibi eğildi. Gi
zella'nın elini öptü. Madam Balogh, gördüğü bu man
zaradan fevkalade memnun olsu. Hıçkırıklarını tuta
madı. Tam bu sırada, çocuk asabiyetle başını sağa, 

sola çevirdi. Öfkeyle bağırmağa başladı. Vilmoı, şa
şırdı. Buna ne oluyordu? Şimdi ağlıyacak ne vardı? 
Gizella, elini Vilmoş'un dudaklarından çekti. Yavru
suna sarıldı. Himaye eden bir ana tefkatiyle bu bir 
saatlik mahlfıku göğsüne bastırdı. 

Maria, yavaşça yürüdü. Vilmoş'u kolundan tuttu: 
- Haydi, artık odana git, dedi. Zavallı kız biraz 

dinlensin. Biz de gidiyoruz. Yarın, çocuğunu istedi

ğin kadar seversin. 
Doktor, tasdik etti: 
- Doğrudur. Şimdi onun istirahatten başka hiç 

bir şeye ihtiyacı yoktur. 
Herkes çekildikten sonra, Vilmoş, Gizella'nın o

dasına döndü. Baş ucuna oturdu. Hava gittikçe ay
dınlanıyordu. Artık üç kiti olmuşlardı. Durmadan 
sayıyordu. Bir, iki, üç ... Bir, iki, ilç. 

Gilnq çıktı. Gizella'nın ıözlerl yorpnluktan ka-

pandı. Vilmoş, yavaşça eğildi. alnından öptü. Çocuğa 
dokurunağa cesaret edemedi. 

Sokakta tramvaylar işlemeğe başlamıştı. 
xv. 

Kont Yanoş Köröşi, otel odasında Maria'yı bek
liyordu. Geniş bir koltuğa gömülmü~. kalın bir ta
rih kitabını açmış, okuyordu. Kont Köröşi, tarihi 
pek severdi. Önünde yarıya inmiş bir Tokay şarap 
ıişesi duruyordu. Dudaklarına kıstırdığı püro çok
tan sönmüştü. Maria, yandaki odanın kapısını ya
vaşça açtı. Sessizce içeri süzüldil. Kontu uyanık 
bulduğuna fevkalade memnun oldu. Bu ıuretle, gös
düklerinl ona anlatmak için yedi sekiz saat bekle· 
mekten kurtulmuştu. Parmaklarının ucuna basarak 
yilrUdG. Kfüöşi'nin gözlerini elleriyle kapadı. Şuh 

bir ıesle bağırdı: 
- Kim olduğumu bil bakayım 1 
Kont, gözlerini kapatan elleri tuttu. Dudaklarına 

götürdü: 

- Hayatımda ilk ve son ıevdiğim kadınsın, de
di. 

Maria, cilveli bir kahkaha attı : 
- Bu saatlere kadar beni beklediğin için sana 

nasıl tefekkür edeceğimi bilemiyorum. 
- Alman - fransız harbını okuyordum. Fakat, 

aklım sendeydi. Artık, seni görmeden uyku bile u
yuyamıyorum. 

- Demek, beni o kadar s;ok seviyonunl 

ba§ını salladı: 

- Bayıldım. _J 
Köröşi, ayağa kalktı. Önündeki bardala r-:: 

doldurdu. Maria'ya uzattı. Kendisi de fiıeyi Y~ 
dı. Tokuşturdular: 

- Küçük arslanın ıerefine l 
- Sevgilim. r 
Maria, bardağı bir yudumda bofalttı. Er~' 

laylı bir kahkaha attı: Jbl' 
- Vay kurnaz, vay! Demek, bana da ıiıe:Yi d _., 

ne kadar içmek düştü, öyle mi? Pilavdan döoeJP"" 

kaşığı kırılsın 1 • ~ 
Şişeyi dikti. Son damlasına kadar içti. M"' 

iistüne fırlattı. Maria'yı kucakladı: . tJıf 

- lşte bu arzunu da yerine getirdim, dedı. ıcJl' 
di artık programımızı yapalım. Yarın akpıtı ç~ j 
ğe mi dönelim, yoksa, buradan doğru Pariı'e ıssı 
delim? Hangisini istersin? ~ 

Maria, başını erke!;in geni9 omuzuna ~ .... 
Şu dünya ne garipti l Bir zamanlar, başka bir ~ 
ğe, Budapcşte'ye bir kaç saatlik mesafede bul ·d' 
Viyana'yı görmek için ne kadar yalvarmıştı. şıttf 
bu adam, ona Paris'ten bir tiyatroya. bir lok•0~ 
gitmek kadar tabii bir lisanla bahsediyordu. f' dJ r 
hayret edilecek bir şeydi 1 Paris, onun nazarın ,04' 
rişilemiyecek bir efsane ilemi olduğu halde, b1l 80~ 
serre kadar bir sevinç duymamıştı. Gö.zilnlln ası,, 

(Soaıı .,,ı~ 



RESMİ TEBLİGlER 1 .................... 
· iz tayyarelerinin 

frika'daki faaliyeti 
b e, 23 a.a. - İngiliz hava kuvetle
ııg-ı: Bombardıman t.a,yyarelerimiz 
'ayyare meydanını ve motörlU nak
koııa.nna. bir bahriye t&mirhane.elne 
;ı etmı§lerdir. Tayyareler ve otomo
~~asında dilşen bombalar lnfllAkla
vı:biyet vermlı ve mühlm huar yap
.. r Zayiatımız yoktur. 

''Yan Somallslnde cenubt Atrlka h&
·~etıerı tarafından ::Mogadlaeio'da, bir 
r meydanına biriblrl ardından hU-
~ Yapılmı§tır. İdareye ait binalar ci
aı a toplu blr halde bulullAD. nakliye 
llrına kar111 !sa.betler olmut ve bun

l°lllldığı görUlmti§tUr. Hangar binala
bir telsiz lstuyonuna ve kıılalara 

,. .!abetıer olduğU ka.ydedllmiıtir. 

: d~man tayyaresinin ciddi ha.sora 
kı. zannedllmektedlr. Tayya.relerlml

l..~i aalimen Ualerlne dllnmll§lerdlr. 
ı:"'<Ya ve 1talyan Somaliai hududunda 
~'lddit keıl! uçuıları yapılmı,tır. 
bo hucum esnruunda Arısab bahriye kı§
l'llbardıman edllmi11tir. 

l.kenderıye'ye hava hücumu 

~ire., 23 a.a. - Bahriye mılıcamatı 
ediyor : 

btJı saat bire doğru İıkcnderiyeye kar
r lı:aç tayyarenin iıtlraklyle bir bava 
:ıtıı Yapılmıştır. Hiç bir hasar vukua 
'difi zannedilmektedir. 

iliz hava filolan Calais' de 
Alman top menzillerini 

bombaladılar 
~a. 23 a.a. - Hava nezareti teb • 

un ak§am Mana denizindeki kafile· 
illll edlldlkten sonra Fra.tı.S& ııahllle-

1 ~ala ve Boulogne arasında bulunan 
ınevzlleri, inglllz hava kuvetıerl ta· 
ıı.ıı eiddetll bombardıman edllmlcıtlr. 
·eıerlmfz dllfman tayyare dA!i ba • 

, •ının kesif aterJinemlruz kalmıelar
•aatıerce hücumlarına df!vam etmtıı-

.. et Almanya'da bombardıman edilen 
hedefler ııunlardır: 

.tt:op aınııl petrol tesisatı, Frruık!ort
tayyare fabrikası, Cologne clvannd:ı 

lt'da elektrik fabrlkıun, .Frankfort 
.~~ Grlesheim'de lnfllllk maddeleri 
t"'llı, Rhln havzasında Aulsburg llmn
dokları, .Mannhelm ve Coblence de -

._ tı lltisak hatları, Hamm ve Snert 
~Carları ve yolları mutat veçhlle 
• dıına.n edllmlılcrdlr. Almanya ve 
~ ıı i:gaU altında bulullAD. mahal • 
to;., lıı.y:yare meydanlarına da kuvet.ll 
""bai-dıman filomuz ta.rafından hU
~ edilmlttlr. Bu ha.rekA.t eıınasında 

,/ S & mUudeme yapan kuvetli bir 
';.ı dınuı.n filomuz 6allmen UssUne dön-

. Yalnız bunlardan bir tayyare 
1ıılı yapmırı ve mUrettebatı ölmil§· 

, 

ııt 

r 
ti• 

İngiltere 
Alman 

üzerindeki 

f ayyarelerl 
~a, 23 a.a. - Hava ve dahill em
~ı.retı tebliği.: 
ıb~ 17 ye kadar alınan raporlara ıtaz~ 
'glltere Uzerlnde bugün dUııma.n fa. 
tı ınikdarda mUt.eaddit tayyarelerin 

' den çok uzak mınta.kalardald har 
lnblaar etmlııtlr. DUtma.n tayya

ltığiltere'nln merkez ve cıark mın· 
t & bazı nınhallcre bllfltefrik mit

'\; tteDIYle hUcum etmişlerdir. Bu hU-
0,_ az zayiat verd!rmlcılerdlr. Hiıı bir 
'ltUr. 

1 llıahaııe bomba atılmıcıtır. Hasar ha-

~ l!Ufınan tayyareslnden ikisi avcı 
tlerımız, biri de tayyare dMi batar
~t tara!ında.n dlııUrUlmUıı vebu su
"il&'Un imha edilen dlltmım ta.yyarele
~~edi dördU bulmuıtur. 
~ hava muharebelerinde tayyare
~ ll bir dllfman tayyareei daha dU· 

erı ıimdl tahakkuk etmıı ve dllt· 
dUhı(u zayte.tı ıo a baliğ oımuııtur. 

~lrnan resmi tebliği 
~~ 23 a.a. - Umum.t kararg(lh teb
~ tayyareleri Bervlk ve Dovns 
da kame halinde giden dört Uca.ret 

ı... hUcum etmiolcrdlr. Manston tay
""(!;rdanı bombardıman edılmlıtir. Al· 
~cı tayyareleri İnglltere'nln cenubun 
"t 'tan eden hava muharebelerinde 

tlltiyetler elde etmlelerdlr. Cornou
v, Galleıı tayyare meydanları, Ro

;ı.-;,_ limanı ve salr asker! hedefler bom
ı.~ edllmi11Ur. lngillz limanlarına 
ı rnayn dökWmU,,tür. 
~ltı tayyareleri gece garbi Almanya 

boınbalar atmıııaraa da mühim bir 
e.~Pamamıılardır. Bir ev yıkılmır:ı. 
·~ olmuş veblrka.ç ııivll yaralan -

~~ ıı tayyare iki balon kaybet -
j lki alman tayyaresi üslerine dön
e~dlr. 

it 1 ... bı· .... a yan resmı te ıgı 

~Ya'da bir mahal, 23 a.a. - İtalyan 
11 Umumt karargllhının teblltf: 

U tebliğde zikredilen ' Agnallıı de-
1•'1 Papa torpldoau tarafından batı· 

ır ... 
~t&ıtı Uç torpilini torpidoya atnu§ 
~ neuce alamamıDUr. SUratU bir 

ıayeelnde torpido denizaltının 
hUcum ederek müteaddit denizaltı 

~ 1 atmııtır. Tam leabet yiyen deniz· 
eıa denizin ııathına çıkmıı ve ııoııra 

Gr~ltır. 
1ı~ertye limanı teki'ar hava kuvet -
t ti hUcumuna uğramııur. tr bir tay~•are filomuz, iki torpido 

lı!xı refakatinde aeyreden bir ka!l
Uo ve kesif bir bambardımana tabi 

itın-. Bu iki harekete i§tlr4k eden 
trtrnlzin hepsi tıslerlne dönmtl§ler-

~t?ıtyeUi netice alamaksı:r.ın dllşman 
\l\oeue.rı 1ımall Afrlka'ya hUcum et
r. Bomba ve Derne'de bir ölU ve 
llı vardır. Dtifman ııarkt Afrlka'ya 

~,rıı yapmı§tır. Mogadlsyo'da yeril 
~ ı......ll'aaında be§ yaralı, yeril siviller
\ 1--q :varalı vardır. Massaua ve Har· 

;,~llde dört kamyon ve otomobll bu
\ "tf hangara isabet vaki olmu§tur. 
~ haaar :yoktllr. 

Harbin 
beri ilk 

başından 

defa olarak 

Alman tayyareleri 
Londra civarına 
bomba attılar 

(Baıı 1. inci sayfada) 

liyeti çok müessir olmu~tur. 
Dün gündüz faaliyet mahdut oldu 

Hava faaliyeti bugUa mahdut bir 
mikyasta devam etmi§tir. 

Sabah düşman tayyareleri cenubu 
şarki mıntakasında bir mahal üzerin
de iki defa gözükmilşler ve ufak ha
sara &ebebiyet verdikten sonra püa
kürtülmÜ§lerdir. 

Midlandslarda bir 2ehirde öğleden 
biraz evel münferit bir tayyare bir 
bomba atmış ve bir ev yıkılmı§tır. 

Zayiat yoktur. 
1002 alman tayyaresi düıürüldıi 

Londra: 23. a.a. -- Düşürüldüklerı 
bugün haber ,·erilen ddrt tayyare ilf' 
18 hazirand~nberi İr.giltere üzerine 
yapılan hücumlarda d lişürülen dü1man 
tayyarelerini:ı adedi 1002 ye baliğ ol
mu1tur. 

Bu akşam da 1ngiltere'nin cenubu • 
~rki sahilinde bir }ehir tizerine yapı
lan hava hücumu e3nasında üç alman 
tayyaresinin clüşürüldüğü z:annedil -
mektedir. 

Haydarabat lilotillcuının 
düıürdii.ğü tayyareler 

Londra; 23. a.a. - Hava nezaretinin 
istihbarat 'lervisi, H<ıydarabat Niza • 
mi'nin filotillasının son on gün zar -
fında 24 messerchmidt ve yunkers tay
yaresi düşürdüğünü beyan etmiştir. 
Bu filotilla':lın ceman düşürdüğü tay 
yare adedi ~4 e baliğ olmaktadır. 

Amerikan gazctP-forin;n {'kirleri 
Nevyork, 23 a.a. - Nevyork Herald 

Tribune gazetesi şunları yazmaktadır: 
Duamanla ferden çarpıı;makta olan in -

giliz tayyarecileri bugünku dünyanın mih
verini teşkil etmektedirler. Brl. Ameri
ka'dn bunlardan haber almak için göz ku
lak bekliyoruz. Onların cesnret ve maha
retleri hakkında ııansürlerin bize kadar 
gelmelerine musande ettikleri tafsilatı sa
mimiyetle beklemekteyiz. 
Aynı gazetenin askeri muharriri de şby

le yazıyor: 
.A iman noktainazarından ıon haftanın 

neticeleri cesaret kırıcı olmalıdır. Norvec'
in istilasındanbcri istikbal hakkındaki tah
minleri, her zamankinden daha karanlık 
bulunmaktadır. Napolyon'ıın varabildiği 
huıtndıın aynına vuıl olabildiler yani. Av
rupa kıtasının ııahillerine geldiler. Şimdi 
İngilizlerin deniz kııvetlerlnl süpürmeleri 
lllzımdır. Aksi takdirde bu kuvetler kendi
lerini boğacaktır. Bu gayeye varabilmek i
çin (Üvenecekleri şey hava kuvetleridir. 
Bu kuvetler in ıimdiye kadar kendilerine 
verilen vazifeye liyakat röııtermemhıler • 
dir. 

Trınsilvanya meselesinde 

Romen - Macar 
görüş ayrılığı 

Macar mahfilleri Turnu -Severin 
müzakerelerinin neticesi 

hakkında son derece bedbin 
Budape§te, 23 a.a. - D.N.B. bildi

riyor: Hariciye nezareti namına söz 
söylemeğe sel~iyettar ıahaiyet dün 
ak§am yabancı matbuat mümessilleri
ni kabul ederek, Macar noktai naza
rınca Romen noktai nazarının, Ma
car - Romen meselesinin hallinde bir 
itilaf esası arzetmekten uzak oldu
ğunu beyan etmiştir. Macaristan Ro
manya'ya hudutları muayyen bir su
rette çizen müsbet bir teklif yapını§· 
tır. Romenler bunu kabul etmemiş
lerdir. 

Macar noktai nazarına göre ilk 
prensibi arazi terki olan görüşmede 
mÜ§terek bir esas üzerinde evela mu
tabık kalınmadıkça müzakerelere de
vamın m!nası yoktur. Ahali mübade
lesi ise, müıterek bir anlaşma ile ta
yin edilen hududu tashih eden tali 
bir unsurdur. 

Pek nimresmi mahiyette olan bu 
beyanat dolayısiyle ıiyast mahfiller' 
Tumu Severin'de cereyan eden Ma· 
car • Romen müzakerelerinin neticesi 
hakkında son derece bedbindirler. 

Amerika'da muazzam 
bir bombardıman 

tayyaresi yapıllyor 
Loa Angelos, 23 a.a. - .Askeri hava kol

ordusu kumandanı general Arnold bugUn 
ıimdlye kadar yapılmamııı derecede bUytlk 
bir tayyarenin ln§aaının bitmek Uzere ol
duğllnu llAn etmlıtır. Bu bombardıman 
tayyaresi bir menzilde durmakıuzın Nev • 
york'tan Avrupa'ya 5"fdlı ve dönUı uçabi
lec,.ktlr. 

tnenaı mıthrC'm tutnla.n im bonı'bıı.rdı • 
mıın tıı.VYııreelnln yapılmuına Kııllfornl • 
va'da Douıı:lu fabrikasında dört ıenedlr 
Çaıı~ılmakts.dır TayyarP uçu~una önUmUz
deki sonbahardıı b~Jıya.caktır. 

Her biri iki bin beyş:ir kuvetinde dört 
motörle mücehhezdir. Kanatlan 69 metre 
uzunluğu da 87 metredir. Depolan •91500 
litre benzin alacaktır. Top yatatı dUnyada 
mevcut tayyarelerin en bUyllğUdUr. M:Urct
tebat OD kip ola.caktır, 

ULUS 

Alman lopları İngiliz 
sahillerini dö üyorlar 

(Başı 1. inci sayfada) 

mi kafilesini bombardıman etmiı olan al
manlar, ai:ıama doğru frangız aalıilinden 
İngiltere'nin cenubu ~arkt ıahilini bombar
dımana başlımr lardrr. 

Gren'll'ich ıaatı ile ıaa.t yirmiye dojru 
müthiı bir tarraka iıitilmiı ve bunu mü
teakip bir kaç dakika faaıla ile uzun men· 
zilli mermilerin uğultuları ve arkasmdaıı 
patlamaları duyulmağa "başlamı&tır. Bom-

Büyük Britanya 'da 

Her saat bir 
İSTİLA 
teşebbüsü 

bekleniyor 
bardıman üç çeyrek kadar sürmüt ve bir 
düzineden fazla mermi, İngiliz toprakları-
na düşmüştür. Londra, 23 a.a. - Yarı resmi bir mcn-

Bu esnada franıız sahilleri üzerinde bir- badan bildiriliyor : 
denblre bir beyaz ııık peyda olmuı ve beı Führerin garpteki umum! karargihına 
dakika kadar yanık kalmıştır. Almanlar, bu hueket etmesi, alman hükümetinin para • 
esrarengiz ısığı söndürmeğe çalışmıı ve ı-
şığın bulunduğu cihete yüıtlerce kurıun a- şüt~filere yapılacak muamele hakkında 
tılmııtır. Sanıldığına göre, Calaiı'de veya- flliyatta İsviçre hükümctine fakat haki • 
hut Calais civarında buyülı: bir muharebe katta İngiltere hilldimetlne bir vesika tev
vukua gelmiştir. Calais civarından 'iddet- di eyleme5i, alman. matbuatının tonu ve 
1i tarrakalar ve topc;u ateııi sesleri ieitil- . . . . . 
mittir. Bir çok aydmlatıcı fisekler atıl • Bremen yolu ıle ııfrelı bır mesaı. yayıl • 
mıştır. Ve franıuz sahili aydınlatılmı$tır. m11.sı nazarı dikkate alınarak İngıherede, 
İngiliz tayyareleri, dün bir remi kafilesi- 1 istilllnın artık gecikmiyeceği kanaatine va
ni ve akşam .Kent ;yaletinln cenubu ~arkt I rılmakta.dır. 
mntakası ıahıllerlnı bombardıman etmıı ı>- hf'l1 d 1 h k ti 
lan alman aiır top bataryalarını tahrip 1- Ban mı 1 er e, a.man . ava b~ve .. ~ -
çin, fişeklerle aydınlatılmış olan Calııis rinln duçar olduğu ağır znyıatın ır su -
mıntakasmı ııiddeUe bombardıman etmiş - net getirip getirmediği dilşünulmekle be~a 
!erdir. ber, iyi haber alın mahfiller, her nat bır 

İngiliı bombardıman tayyarelerinin ıay- istill teşebbüsünü beklemektedir. Bir kaç 
retleri her halde muvaffakiyetle tetevvüç gün e-.·el B. Çörı;il, alınanların Fransada 
etmiı olacaktır. Çünkü alman ba.taryalan ve Hollandada hava meydsnları vücuda ge-
sükilta ıeçmiotir. tirmeye devam eylediklerini tebarüz: ettir-

N iifUBfa zayiat az mişti. Hücumun artık gecikmiyeceğin.de 
Londra, Z3 a.a. - Fransız sahillerine hi~ bir şüphe yoktur. 

yerleştirilmiı olan alman batıryalannın Diğer taraftan İnı;riltere de son tedbir -
Douvres civarın.da yapmış oldukları hasa- lerini almakta, anavatan muhafaza kıtala -
ratın sahası oldukça vatidir. Mamafl ya- rına Tommy ıilalıları vermekte ve bütun 
pılan bombardımanın eiddetine rağmen in- memleketi bir ~ok mıntıka şeflerinin emri 
sanca zayiat şayanı hayret derecede az bu- altmda müdafaa mıntakası ilan eylemek -
lunmaktadır. tedir. 

Bir mermi bir kiliseyi tahrip etmistir. 
Bir kaç ev de yıkılmış ise de ancak bir 
kaç kiei zayi edilmi,tir. Gece yarısı mer
milerin düşmekte olduğu mıntakada kadın 
larm evlerini terkettikleri görülmüştür. 

Sığınaklarda veya bombardımana maruz 
kalmıynn mahallelerde ıeceyi ge~irmek 

üzere yorga.nlarmı taşımakta idiler. 

Gemi kalilesir.e yapılan 
bombardımanın bilançosu 

Londra, 23 a .a. - Taymiı gazetesinin 
denizcilik muhabiri, franaız sahillerinden 
almaıılarm bir ingiliz gemi kafilesine kar
ı;ı yapmış oldukları bomb:ırdımandan bah
sederek ııunları ya:r.ma'ktadır : 

"Hiç bir cemiye isabet vaki olmamış -
tır. Fakat dün, vaziyet ve menzillerini iıı
bat etmie olan bataryaların pratik sahada 
çalıear&k neticelerini dithn mükemmelleş

tirmeyeceklerine zahip olmnk hiç doğru 

bir 5ey olmaz. Bu batarya gemilere ilk de
fa olarak ateş açmış bulunmaktadır. 13 a
ıiustoııta cenubu sarki mmtakalarına düş. 
müş olan mumilerin bunlara ait oldui;u da 
ııimdi anlnşılmaktAdır. Sahil batarynlannın 
bu ıuretle istimal edilmi9 olmaları da 
ilk dıfa görülmi.iştür. İlk tecrübelerde mü
essir bir endııht beklenemez. B\ı b11~ryalnr 
belki de İ!ıtikbalde daha büyük bir tehlike 
teıkll edebilecektir. Fakat bunların mev -
cudiyeti ne bir garabet ve ne de beklenil
meyen bir ıey teıkil etmektedir. Bu vazi
yete kartı koymak imktru tabil mevcut 
bulunmaktadır. Muhtelif ingiliz servlıle -
rlnln bu çareleri bulup vakit ve zamaniyle 
mevkii tatbike koyacııklarma da itimat e
dilebilir . ., 

lngilizler Calaiı')'i bombardıman 
etmİ§ler 

Bertin, 23 a.a. - Alman ajanıı uzun 
menzilli ingillz toplarının dün akşam Ca
laiı mıntakasmr bombardıman ettiğini bil
dirmektedir. Alman ajansının haber ver -
ditine göre hiç haur olmaınır,tır. 

Japonya'nın yeni 
siyasi bünyesi 

kat'i şeklini alıyor 
Tokyo, 23 a.a. - DNB. Domei ajangı. 

nın bildirdiğine göre, Japonya'nm yeni 
bünyesi kati ıeklini almaktadır. Siyast 
partielrin 18.~iyle ilk adını atılmıı bu
lunmakta idi. Yeni bünyenin uabt merkezi 
mi!U konsey olacaktır. Bu konseyde mem
leketin muhtelif bölgelerini temsıl eden 
300 iza bulunmaktadır. Milli konsey bir 
ıiyaı1i teşekkül olarak değil, parlamento
nun bir mütemmimi olarak icrayı faaliyet 
ede<:ektir. Başvekil konseyin tıı.bii reııi -
dir. Parlimcnto lzası konseye intihap edi
lebilecektir. Başvekil prens Konoye 23 ve
ya Z4 ağustosta kendi noktainazarma gö
re yeni bünye hakkında bir plan tanzim 
edecektir. 

İsveç. • Sovyet ticaret 
müzakereleri 

Stokholm, 23 a.a. - Zannedildiğine gö
re sovyetlerle İsveç '&rasmdakl ticaret mli
zakereleri burada ıüratle ilerlemoktedlr. 
Müzakerelerin bir lcaç Yüz milyon altın 
kuronluk bir istikraz ve umumı bir kliring 
anlaımıı.ama müncer olmaaı ihtimal da -
hilindedir. 

Japon Tokyo'ya cağrılan 

diplomatlar1 arası nada 

sefiri yok! Londra 
Londra; 23. a.a. - Royter'in diplo. 

matik muha:riri yazıyor : Tokyo'ya 
çağrılan 40 J2pon dip!omati ve bu me· 
yanda bulu!llm bet sefir arasında Lond 
ra'daki japon !efiri Shigcnitsu'nun is
minin bulunrr..zdığı h~kkında nazarı 

dikkat celbedi?mektedir. Bununla be· 
raber öğrenilıiiğine gore hariciye na · 
zırı Matsuk~y;ı raporunu vermek üze
re Londra japc-n sefaret milsteprı Tok 
yo'ya dlvet edilenle: aruındadır. 

Milli bir haçlı sefer 
Londra, 23 a.a. - Reuter'in diplomatik 

muharriri yazıyor: Parllimento, dlin öğ
leden ıonra on be3 run sürecek olan bir ta
til devresine ba!ilamı~tır. 

İntihap dairelerine giden mebuslar, B. 
Çörçıl'in son nutkunun kendilerine ilham 
ettiği itimat hissini beraberlerinde götür
mektedirler ve bu itimat hissini blitün 
memlekete yaymaktan hali kalmıyacaklar
dır. Zira, mebuslar, mılleti daha büyuk 
gayretler sarfını teşvik eden nutukla son 
derece cesaret almış bulunmaktadırlar. 
Denebilir ki bugün harp, mlllt bir haçlı se· 
fer haline inkılap etmi$tir. f;ünkü biitun 
ingili:ı: vatandaşları şu cıheti gittikçe daha 
ziyade anlamaktadırlar ki son altı ay için
de harp makanizmasını. blltün milletın küt-
le halindeki gayreti temsil eylemekte ve 
bu gayretin müessirliği teker teker bütün 
Yatando.şların hattı hareketine bağlı bulun-
maka.dır . 

Hiikümette yakında bir tebeddülat yapı
lacağı hakkında deveran eden ~ayiaları, bu 
vaziyeti göz önünde tutarak nazarı dlkk~ 
te almıılıdır. B. Çörçil'in son rahatsızlıgı, 
bu tarzdaki tekllflere bir derece kuvet ver
miştir. Zira B. Çörc;il'in sıht vaziyeti ken· 
disinl tekıütlüfUnü talebe mecbur ederı.e, 
hükumette bazı degişikllkler yapmak ic;ın 
bu münasebetten istifade edilebileceği pek 
muhtemeldir. amafih bugün yalnız şu ci
het malumdur ki B. Cörçil'in d01ıtları ken
disinin çok şevkli ve i~ine ba!jlnma{:a ha
hişger olduğunu bildirmektcdır. Şimdılik 
hükümette bu gibi deği!ilklikler yapılacağı 
muhtemel gözükmemektedir. 

Japonlar Çunking'i 

gene bombaladılar 
Çunking, 23 a.a. - Uı; ]apon hava filosu 

öğleyin Tchunking{ bombardıman ederek 
llç yangın çıkarmıDlardır. 

Çin hlikümetlnin Çunkingi terkedcceği -
ne dair ı;ıkarılan he.berler csanızdır. Çun.
lrin.g ıu sırada maruz kaldığı bombardıman 
lara rağmen 130 umumı teııekkiil hüküm~ 
tin sonuna kadar mukavemet harbine de • 
vam etmek siyasetine milşterekcn yardım 
etmeyi teahhiit etmiılerdir. 

Çinliler yakında mukabil . 
taarruza geçecekler 

Tchounking, 23 a.a. - Yangtse cephe -
sinde bulunan Çın kuvetleri baıkumandanı 
General Chengc.heng ga:r.etecilerle yaptığı 
bir müUl.kat esnaııında yakında Çin kuvet
lerinin bir mukabil taarruza reçecekle • 
ri ve bir ıene aonra da muzaffer olacak • 
larmın tahmin edildiğini beyan etmiııtir. 
Muzaffer olurııak bütün ıeref hükümete 
ait olacaktır. Fakat mağlUp olursak beni 
ıörmeyeceksiniz. 

Adana doğum eYinde iki 
garibe daha dünyaya geldi 
Adana (Hususi) - Adana doğum 

ve çocuk bakım evinde dUnyaya ıık 
sık garibeler gelmeğe ba§lamı~tır. 
Doğum evinde henüz vukua gelen bır 
galatı tabiatın kız mı oğlan mı oldu
ğu bir türltt katiyetle teşhis edile
memiştir. Yavrunun bütün azaları ta
mam sıhati yerindedir. 
Yalnız kız mı, oğlan mı? İşte bu 

cihet belli değildir. Ancak çocuğu a· 
meliyht yapacak doğumevi başhekimi 
ve aıhat mildürU vekili Dr. B. Şükrü 
Konuralp bu ciheti tenvir edecektir. 
Diğni ise dünya üzerinde pek en

der tesadüf edilmiş olan vakalardan 
bir hilkat garibesidir, bu garibe ikiz
dir. 

Boyundan itibaren başı olmıyan bu 
garibenin amudu fıkarisi makad deli
ği ve her iki kolu da yoktur. Erkeklik 
azai tenasüliyesi rüşeymı bir şekilde 
mevcuttur. Ayak parmakları dörder 
tanedir. Göbek kordonu on santim u
zunluğundadır. Diğer dahili iza ve 
cihazlar teşekkül etml§tir. 

FRANSA 
kurtuluş n 
İngiltere' den 
beklemiyor 

B. Baudoin Çörçil'in 
nutkuna cevap verdi 
Vichy, 23 a.a. - H=LvaS bildiriyor: Ha

ricıye nazırı B. Baudoin, radyo ıle yap • 
tığı bir gorü5mede, B. Çörçil'in ıon nut
kuna cevap vcrmiıtir. 

B. Çörçil'in, miıcadelcye nihay.et .. vez::di
ğinıl.en dolayx Fransa'ya ke..rşı ılerı surduı.:ü 
tahtiyeleri tebarüz ettıren :li. lsaudol!l, 
demifitir ki: 

Harba, ne anavatan cephesinden ne de 
dıı cepheden devam olun:ımazdı. Eğer 
Çörçil'in dedıi:i gibi bugün iki mılyon 
ingiliz askeri mücadeleye hazırsa, haziran
da elli bin kisi yanımızda harp ediyor ve 
elde mevcut ingiliz hava kuvetlerinin yal· 
ruz onda biri glttıkc;e dab:ı z17ade geniş· 
liyen :n:ılıarebe meydanı üı•. "nde çoic: u
zun ias•lalarla uçuyordu. 

B. Baudoin, bililıare sözlerine ~yle 

devam etmiştir: 
Memleketi terketmemiı olmaaı, Petaln 

hlikümeti içın bir 5eref teıkil eder. M.em
leketı terketmesı, bir alçaklık olacaktı. 

Fransa, kurtuluşunu İngiltere'den bek
le:niyor. 

B. Baudoin. bun~ ınüteak p, B. Çör • 
çil'in nutkunda açlık getirecek olan deniz 
ablukasını bahismevzuu eden kısmı teba
rüz ettirerek şöyle demiştir: 

Almanya, müstemlekelerdcn gelecek er
zakın yalnız fransızlara tahsis edileceğini 
vldettı. Bu ~·ait üzerine, 2 ağustos tari
hinde Londra'ya sarih tekliflerde bulun -
dum. Alınan cevap, bir red cevabıdır. 

Bu red, belki de Mers • el - Kebir sul
kaııtından daha fena bir muhasemat har~ 
ketldir. Huktimet, bu reddin kareııırnda 
boyun eğmiyecektir. Hiıkümet, memleketi 
açlık ıstıraplarından masun bulundurmak 
için milmkün ohın her §eyi yapacaktır 
Hükiimet, bu açlık diktatörlüğünü insa· 
niyete mugayi:-, gayri müessir ve nihayrt 
tesis edenler için felaketimiz telakki et· 
tiği için, bu vaıifenin bir kat daha azim· 
le yapacaktır. 

B. Baudoin, sözlerini şoyle bitirmiş • 
tir: 

B. Çörçil'in nutkunda, yapıcı mahiyette 
hiç bir §ey yoktur, Her kıtadaki milletler, 
gittikçe fazlalaşan bir tesantüle biribirine 
bağlanacaklardır. B. Cörçıl, Avrupa'nın 
büyuk bir kısmının açlığını giderecek ka
dar yiyebilmekten menetmekle, daha doğ
ru, daha insaniyetperver, da.ha sulhperver 
bir dünyanın yaratılmasını mümkün kıla
cak bu lüzumlu tesanüdden İngiltere'yi ha
riç'te bırakmaktadır. 

(anknı' da 30 Ağustos 

zafer yr mı h 11rhklar1 
Çankırı, (Hususi) - 30 Ağustos Zafer 

Bayramının ıchrimizde parlak bir surette 
kutlanmaaı yolunda hazırlıklara bafilan. -
mıştır. 

O ıünün meraııim proğramı tesblt edil
mektedir. Bu büyük milli zafer günümü • 
zün gecelerinde halkevl temsil kolu 
"Zafer yıldızları" piyesini oynayııc:ak ve 
hükiimet kon.ağın.da büyük bir '!balo" ve • 
rilecektir. 

30 Ağustos .zafer glinü merııııiruden son
ra inşaatları ikmal edilen yeni hastanele • 
riml.zle, istasyon üzerine kurulan geçit 

köprüsünlin ve beden terbiyesi gençlik 
kulllplerinin küşntları yapılacaktır. 

Öğrendiğime göre: bu eserlerin aı;ıhş 
törenine §ercf vermeleri iı;in Dahiliye ve
kilimlzle Sıbiye vekilimiz ıe kıymetli meb
usumuz Meclis reisi Abdillhalik Renda ve 
diier mebuıılarımız di.vet edilmişlerdir. 

Kadri KARMAN 

Tuğla imalôtt için 
bir norm kabul edildi 

-S-

H rp içinde 
sulh eseı·ine 
devam 

(Başı 1. inci sayfada) 

piyasalar ve münferit tefebhüsler 
devrini belki hiç görmiyeceğiz. Ye
ni iktısat hayatını, memleketleri 
topyekun temsil eden büyük nazım 
kuvetler idare edecektir. Bunun u
sullerine ve bilhassa terbiye.$ine 
§İmdiden ah§mamız icahed~r. Dev· 
let, her vakit olduğundan daha a
ğır vazife ve mesuliyetler altına gir• 
diği bu yeni devirde, fertlerin ve 
§a.hsi teıebbüslerin dahi vazife ve 
mesuliyetleri karııhkh ve hususi bir 
ehemiyet alıyor. 

Fuar kunılduğu zaman bir mües
se~e idi; §İmdi lzmir'in bir ananeııi 
olmu§tur. Bu eserin tahakkuk etme• 
sinde muhterem Behçet Uz'un yo
rulmaz ve usanmaz ııebat ve te~ 
büs faziletini hatırlamamak imkin-
11ızdrr. 

Falih Rıfkı AT AY 

Ticaret Vekilinin 
azetemize beyanatı 

(Başı 1. iaci say/ad11) 

etmek istediğimiz takdirde müstahsi
lin, hükümetin aldığı tedbirlerde 
kendisine yardımcı olması lazımdır. 

Müstahsillerimiz bu sene geni§ bir 
kazanca namzettir. ÖnUmüzd.eki se
nelerin ne gibi zorluklar çıkaracağl• 
nı bugünden görmek mümkün değil· 
dir. Harp sonunun büyük bir fiyat 
buhranı getirmeBi ihtimali vardır. Bu
nu takdir eden her müstahsilin eli· 
ne geçecek her santimi en azami has
sasiyetle sarfetmesi unutulmaması 
lazımgelen bir hakikattir. 

Çiftçi ve milstahsil hemşerilerimin 
nazarı dikkatini bilhassa bu nokta U
zerine celbederim. Gerek ahiz ve ge
rek istihsal masraflarımızda kuyuyu 
büyük açmaktan çekinelim." - Bece
rik. 

Vekilin lzmir'Jeki temaslan 

İzmir, 23 (Hususi muhabirimizdca. 
telefonla) - Ticaret Vekili Nazmi 
Topçuoğlu bu sabah Aydın'dan gel· 
di. Vekil fuarda muhtelif müessesele
re ait pavyonları gezdikten sonra ih
racatçılar birliğinde buğday tevzii 
ve halk ekmeği meselesiyle mCfg\11 
oldu. Üzüm, incir satı1lariyle alaJra. 
dar oldu. Ege mıntakasındaki petrol 
meselesini tetkik etti. 

Vekil gazetecilere beyanatında. 'Eg• 
mıntakasında mahsullerin aatıJ va.zi -
yetiyle meşgul olduğunu, bu aene her 
cins mahsUlün iyi olduğunu, üzüm r'-. 
koltcsinde görUlen noksanlığın fiyat 
farkiyle müstahsilin lehine kapatıla • 
cağını, nakliyat meselesinin satışlar 

üzerinde te'iir yapmıyacağını söyledi. 
Vekil benzin fıyatlarının Ege mınta -
kasında lüzumsuz olarak yükseldiğini, 
memleketim:zde benzin, petrol ve mo• 
torin mevcu~larının normal zamanla -
rın fevkinde bulunduğunu söylemiş ve 
yegane sıkmt1mızın teneke azlığında 
bulunduğun:.ı beyan eylemiştir. 

Vekil, benzin ve petrol fiyatlannı" 
Vekaletçe tesbit edildiğini, yüksek fi
yatlarla sahş yapanlar hakkında ma • 
halli belediyelerce kanuni takibata fo. 
tizar ettiğini, fiyat19.rın daimi bir :nü· 

Vekiller Heyeti, İktisat Vekaleti ta. rakabe altında bulundurulmasını söy
rafından teklif ve Deviet Şurasınca ledikten sonTa, bugünlerde Liverpool
tetkik edilen ( TU.ı:k tuğla normları 1 den hareket eden bir vapurla küllt· 
hakkında ) bir nizamname kabul et - yetli mi arda teneke geleceğini ill· 
miştir. Bu nizamname tuğlaları cins, ve etti. 
nevi ve §ekil itibariyle tesbit etmekte- Vekil } fm Tırhan vapuriyle 1sta~ 
dir. Bunun hnricindeki imalat için hu- bul'a hare fet edecektir. 
sust milsaade alınması lazım gelmek • 
tedir. Fakat nüfusu ıc binden az olan 
şehir ve kasabalar civarında harman 
ve fabrikalarda yapı\:m tuğlalar için 
norm mecburiyeti konulmam;ştır. Ni
zamname on beş gün ~onra meriyete 
girecektir. 

Japonya 
Pasifik politikasını 

takviye ediyor 
Tokyo, 23 a.a. - DNB. Japon Pasifik 

denizi şirketlerinin birliğini teşkil etmek 
üezre. on altı Pasifik teşekkiilü i.zaaı ha
riciye nazırrnın huzuru ile toplanmıstır. 
Birliğin gayesi, hükümetle sıkı bir teşriki 
mesai tesis etmek ve Pasifik politikasını 
takviye etmektir. Söylediği bir nutukta 
hariciye naı:ırı B. Matsuoka, mı.iteaddit a
merikan ve Avrupa devletlerinin alaka.dar 
olduklsrı cihetle, bu mmtakanm chemiye
tinl tebarliz ettirmi11t!r. 

Fransız HindiçinEsi hakkındak; 
japon cevabı 

Cenevre, 23 a.a. - Vichy'nin iyi haber 
alan mahfillerinden ISfrcnildiiine nazaran 
Hindlçlni mesele5inin halline mlitcallik 
franıız tekliflerine Japonyanm cevabı bu 
aabah Vic::b7'ye ıelmiftir. 

Adana'da zengin bir 
krom madeni bulundu 
Adana (Hususi) - Vilayetimbe 

bağlı kazalarımızdan Osmaniyede Ka
raçay deresi civarında "krom eevhe· 
ri" bulundugunu ve imtiyaz almak ü
zere beş müte§ebbisin iktisat vekal&
tine müracaat ettikleriin haber ver • 
miştik. Veka ete gönderilen 'ıaritalar 
vekaletçe tetkik edilmiş ve bazı nok· 
tatarın tashih edilmesi için geri gön· 
dermiştir. Bilahare tasdik edilecek o
lan bu haritalardan başka Tevfik Er
kin, Tahir Özerk, Memduh İlginer, 
Hulusi Keçeli ve Talat Kılıçoğlu 
namlarına verilecek imtiyazla 1000 
hektarlık büyük bir araziyi kaplıyan 
krom cevheri sahasından elde edile
cek krom cevherlerine "Adana krom 
cevheri" adı verileceği ve süratle iş
lc:tilmesi c~hetine gidileceği öğrenil • 
nıiştir. 

Kromlu arazinin çok zengin oldu· 
ğu, hatta elyevm istihsal edilen Fet· 
biye krcmlarırıdan daha yüksek bir 
randıman t~min edilecefi kuvetlı 
tahmin edilmektedir. 



,,_,_ 
ASKERi FABRiKALAR 

Kırıkkale' de yaptırıiacak inp.at 

Asieri F•brıblar Umum •üdürlüfü 
llerıı:ea S•tın Alm• IC.omisyoaundaa: 

Keılf bedeli ( 18200 ı Ura olan yukanda 
;vazıh lllfaat askert fabrikalar umum mil -
dUrlUğU merkez satın alma komisyonunca 
2 9. 9•0 tarihinde pazartesi günU saat 11 
ele kapalı zarfla lhale edilecektir. Şartna
me '911 kurug mukabilinde komisyondan 
verlllr. Taliplerin muvakkat teminat olan 
'.1365 ı lirayı havı teklif mektuplarını mez
kdr gUndeaaat 10 a kadar komisyona ver
llle!erl ve kendilerinin de 2490 numaralı 
llıammun 2 ve 8. maddelerindeki veulkle 

ua.yyen sUn ve aaatte komisyona mUra-
oaatJan. ('651) 14693 

170 Ton eletrolit tutya alınacak 
Asierf 1'•briblar Umrım •üdüdQfü 

•eria l•tı• Alm• IC.omis.,011unda11: 
TaJunba edilen bedeıt (110.GOO) Ura olan 

110 ton elektrolit tutya askeri fabrikalar 
amum mUdOrlllğtl merkes .. tın alma ko
~ L 10. 940 puartem gUnU u.
at 1& te kapalı zarfla lhale edilecektir. 
lartname (&) Ura (153) kunıt mukabilinde 
llomUyondan Yerilir. Taliplerin mu'vakkat ..,_tnt alan (6776) lirayı havl teklif mek
tuplarım mezkGr gtlııde aaat H e kadar 
Jromiayoaa vermeleri ve kendilerinin de 
t4IO numaralı Jamumm 2 ve 8 maddelerln
tlMl vualkle Jıgmlayoncu olmadıklarına 
v ba ille alakadar tüccardan olduklanna 
c!a1r ticaret oduı nıdkutyle mezkGr gQn 
.,. ..atte k....,,_. mUracaatlan. 

( '888) 1469& 

Memur alınacak 

ICuUamlmıt bir yol silindiri 
alınacak 

;ı.ı...ı 7abrlhlu U. JliJdürllJliJaclea 
akriben on tonluk i7i kullandmrı bir 
Slllndid alınacaktır. Satmak iıtiymle
blr iıtlda ne umum mild!lrliitumllze 
caat etmnl ve alllndlrin mufa11&l 
lyle halihazır durumunun ve Ankara 
Jtalrblede talim ftyatmm da bu 

yanda bildirilmaf. (4816) 14IOI 

~ Kilo çit bezir yafı almacak 
~ •arlllalır Umum lliüliirlülü 

r}.•• S.tm Alın• IC.ornis7onundaa: 
6mln edilm bed•li (1500) Ura olan 

trflo cif Beıiryafr Aıkerl Fabrika-
ıunum mildilrlütil merkez satın alma 
.,oa11nca e. 9. 940 cuma (ilnfl uat 

•• te acık ebiltme fi• ihale edilecektir. 
lartname ,.rurı olarak komiıyondan •e
rilir. Taliplerin munkkat teminat olan 
(112) Ura (50) kanıt n 2490 numaralı ka
munm 2 n S. maddelerindeki veuikle ko
•inoncu olmadıklarına ve bu itle allka
dar ttlccardan olduk,Jınna dair Ticaret 0-

11 vesilraıiyle mezldlr ıttn ve saatte ko-
17ona mflracaatlın. (4885) 

14165 

5000 Kilo don vaiı alınacak 
Asierf 7•bribl., Umum Müdürltılll 

••riez Sıtm Alaı• 1Comis7011wıdaıı: 
Tahmia edilen bedeli (2000) lira olan 

5000 kflo Donyafr Aıkerl Pabrilralır 11-
11111111 mfidfirlliiü merkez 11tm alma ko
miıyonuncı t. 9. 940 cama ıUnil aaat 14,30 
da açık ebfltme ile ihale edilecektir. Şart
name panars olarak komiıyoadan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (150) 
JiN ,,. 2490 numaralı lramıman 2 ve S. mad 

erindeki naikl• lromla7oD4=11 olmadık
:ı..... " .. itle allbdar ttlccardan ol•M•11•• dalı' Ticaret Odw vnikui7l• ......... ~ ..... 

JJLUS 

iki bat kOf1llll be,ıirl ahnaeak Traftl'llls 9m1 Mma alı ..,.,, 
Aderf 7•brlbl•r u.,. •1t1ffrllll D. D. Yon•n 8.mı Alım IComl.,._.. 

M erltn S.trn Alrn4 IComi•Foarımla: 
Aıkerl hbrlkalar Umum mfidfldQtl 

merkes aatm alma kamhıoamaca ]99drlık
la iki bıt kotum bentrl •tın almacalrtrr. 
Şartname parurs komlıyondan nrflir. Ta
liplerin 28. 8. 940 puart•I dnil saat 14,30 
da hı)"f'anlan beraberltrlncle olclal1a llalde 
mezkilr komlıyona mflracaatlan. 

(4386) 14167 

450 Ton kükürt almwelı 
Askeri Fabriltal•r Umum JıllJdilrlillü 

Merkez S.tın Alma lComiqonundaa : 
Tahmin edilen bedeli (117.000) lira olan 

450 ton kllkllrt Askeri fabrikalar amum 
mildürlüiü merkez utın alma komlıyo -
nımca 9-9-1940 paarteai ıtlall uat ıs de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şlrtname 
(S) lira (SS) kurut mukabilinde komia -
yondan nrilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (7100) lirayr hni teklif 111elı: -
toplarını mezk6r ründ• uat 14 de kadar 
komisyona Yermelerf Ye kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun ı n 1 maddelerin
deki veuikle komlıyoncu olmadıklarına 
ve bıa iıle ılllcıdar tilccardan olduklarına 
dair ticaret odaar ntlkaaiyle muldlr sin 
Ye saatte komlıyona milracaatlan. 

(4184) 14127 

2000 Takım çunaıır '' don, 
ıömlek ,, almacak 

Auerl Fabriblar Umum Miidürlülü 
il erl:ez S.tıa Alm• IComiqoarmd•a : 

Tahmin edilen bedeli (2500) lira olan 
2000 takım çamaırr (don, sömlek) Askeri 
Fabrikalar umum mlldilrllltu merkez aatrn 
alma komiıyonunca 9-9-1940 pazarteıi ıfl -
nll aaat 14.30 da açık ekliltme ile ihale e
dilecektir. Şırtnam•i paruız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muYaklrat 
teminat olan (117) lira (50) kurut n %490 
numaralı kanıanun 2 ve 3 maddelerindeki 
naaikle lromisyonc• olmadıklarına ve bu 
iti• alllcadar tUccardan olduklarına dair 
ticaret odaaı veslkaaiyle mezlrtr ıUn ve 11-
atte komisyona mUracaatlan. 

( 4948) 14139 

140 adet bot köhne nril 
Atılacak 

.tsbrl 1'abriblar Umum •11t1arHJliJ 
il erin S.tm Alma IComiqonrmdu : 

Beberlne 2S kuruı bedel tahmin edilen 
140 adet bot köhne varil Aıktrl fabrikalar 
ıımum mildlirlilifl merkez aatm alma lro
miıyonunca 9-9-1940 pazırteal ıUnl aaat 
15.30 da açık arttırma nretiyle ihale edi
lecektir. Şartname paraars olarak komi• • 
yondan nrilir. Taliplerin munkkat temi
nat olan (2) Ura (63) lnın11 •• 2400 ... 
yılı kanunun 2 •e 1 maddelerinclelrl Ytaaik
le mezldlr ıfln •• uatte kıomi•J'Olll mllra
caatlan. 

( 4943) 14940 

1,0152 Kı. ip a.bnacak 
Aderf 7•brlbl•r UlllfllJI •llitlüll 

il erba S.tnıı Al,.. lComJqoa,,,,,,_ ı 

daıı: 
l - ldaremlata lltt71cı için ~ 

edilecek 2000 metre milrlp trıYenli1r pm 
tomnılı: kapalı sarf ..Uyle tlııliltm.,,e 

lronmQftar. 
2 - 2000 metre mlklp tomnalml tahmin 

edilen bedeli 40.000 liradır. 
S - llunlılrat teminat 5.000 liradır. 
4 - Cam tomruklar ldaremln tefrik e

dilen Oltunun KCSrotlu ormanlarından ke
ıilecelrtir. 

5 - TomrıaJdana ttallm ~eri SanbllUI 
lırsar hbrflı:audır. 

6 - İhale 6 eylUl 040 cuma ıfln8 aaat 
ıs de Brnrumda onuncu lıletmt mildllr
lilillnde müteteklrll lııomfıyonda yapıla

caktır. TıliplerlD meslrtr ıfln ve aaatı 
kadar temiaatlanm yatrrmalan ve 2490 
No.la lıan1U111D J2 inci maddtal ıeretin
ce tauim edecekleri sarfları ebiltmt ... 
atinden bir ıaat .,.eline lıadar 1romiıJ'Olll 
tevdi etmeleri lbımdır. Poıta ıecikmelerl 
kııbıal edilmez. 

7 - Taliplerin mlteahhitlik ıretl1ralan
m ve kanunun tayin ettlil diler vesikala
rı ibraz etmeleri. 

1 - Şartnameler Br:nırum onuncu iılet
me mlldlirlllifl, Sarıkamrı ve Kars iatu
yonlarrndan iki lira mukabilinde temin • 
dilir. (4790) 14148 

POLiS 

Elanek alınacak 
Polis Zmtitiiri llidlrl#Jllmlea ı 
ı - Poliı enıtitüıilniln 940 ıeneai fhti • 

yacı için kapalı sarf uullyle aatrn alma
cak 50000 kllo birinci nevi ekmelin ekailt
mt tarihi olan ı. ı. 940 pertembe ıUnil 11-
at l l de komlıyonumusa iıtekli ıelmedi • 
tinden 2490 .ayılı kanunun 40 mcr madde
ıi mucibince bir ay pazarlıtı brralrılmıı • 
trr. 

2 - Ekmelin beher silosuna 10 lru"llt 
50 aantim fiy.ı~ tıahınln edilmi,tir. 

3 - Munklı..at tımiaat 3~3 ıtra 75 lm
na9tur. 

4 - 1ıtelrlllerin 29 Atuıtos 040 pertem
bt ıflnfl aaat l 1 de teminat makbuzu ve71 
banka mektubu •• kanunun 2 n S &neti 
maddelerinde yanlı belıelerle birlikte po
lis Enıtitfiri binaamda miltetekldl aatrn -
alma komiıyonuııda bulunmaları. (4537) 

14311 

Şeker almacalc 
Polls ~utitiUll Jılldlrlllltfn4n ı 
1 - Poliı EnıtitilaU ihtiyacı IGin alına

cak IOOO kilo 1reame ıelrer &000 ldlo tos _. 
ktrin ilrlncl defa açılr elralltmtainde lsttlr
li çrlrmadrtmdaa bir q mllddetlt pasarh
lr. brrıkdmrttrr. 
1-Knme ıetrerin beher kllOlllD& 4d tos 

ıelrerin Si kurut fiyat tahmin adllmiıtir. 
S - ll11nkbt tealnat 265 Ura 50 lnı • 

ruttar. 
4 - latelrtllerln 9/t/940 pasartftl stbıli 

saat 11 da teminat malrbu YtJ'& banka melı 
tuba ve 1ran11DU 2, 1 tine& maddelerinde 

natltfll 

JANDARMA 

Nal mıhı alınacak 
]. G11, il.. A8hn J, S.. Al. IComlqo • 

lllUHlu : 
Bir adedine ıltmrı aantlm fiyat tahmin 

edilen yedi 7lb bin adet nal mıhı J. Gn. 
K. Ankara J. satın alma komisyonunca 
21. 1. 940 pasartHI ıUnil aaat 11 de ac;rk 
eblltıne ile aatrn atmacaktrr. Şartname 
bedelıls olaralr 1tıtanbul J. muayene ve 
Ankara J. aatm alma komlıyonlarından 
alınabilir. Nilmune her sün lromiıyonu
muıda sörUleblllr. ldteklilerln 2490 aayr
lı kanuna söre ibrazı icap eden vesika ve 
lllr teminatı olan Uç 7lb on bet liralık ban. 
ka mektubu veya •~ mıkbuzlariyle 
yazılı ıiln Ye aaıtte komisyona ıelmelerl. 

(4488) 14483 
Ekmek alınacak 

Çemiı6a•it• S•77ar /udum• T•ba
raml•a : 

Tabur fhti71cı için kapalı zarfla 120000 
ldlo ekmek ılmacaktır. Muhammen tutarı 
15.600 ilk teminatı 1170 liradır. 

Bbiltm•l 10. o. 940 salı ıflnil saat on 
birde Çeml11eaelrte tabur lı:arardhında 
toplanacak satın alma komiı1onunda yapı
lacaktır. 

!eteklilerin teklif mektuplannr ihale 
aaatlnden bir aaat e-.el komiıyona vermi, 
veya ıandermlı olmaları tlzmıdır. 

Bıa ite ait ıartnameai Çemitıezekte ta
J>ur n Hoaatta ıuvari bölüiünde cörüle-
bilir. (74S4/4823) 14811 

TAPU VE KADASTRO 

Alakadarlara 
Aal•r• ••rin T•prı .Sicilli Mub•lıa -

lıfından : 
Anbranm Alrtaı mahalleıinde klin olup 

satı Öbilzce Mehmet it1alindeki yer ııo-
111 Boıtancr Ömer Ye Kuım itcalindeki 
mahal ve arkaır eski Ankara mebuıu Muı
lahlttlnln ltpllndeki mıı.hal önll ufalt yol 
ile mahdut tahminen (1000) metre murab
baı miktarındaki pyri menkulün hazine -
nin hüküm n tuarnıfu altmda bulunup 
haslne namına tttcili için defterdarlıktan 
talep edilmektedir. Tapuda kaydı bulun -
mama11 itibariyle 1515 numaralı kanunun 
bilkilmlerlne söre mahallitıe 27-1-1940 ta
rihine mlisadif ıalr sünil tahkik memuru 
sönderllecektlr. Bu yerle allka n iliıiği 

balıanınlırm mua17m ırünUndm evel 
Ankara merkez tapu ıicllli muhafı:r:lıtrna 
veya ı)'DI ıttnde mahallinde tahkik memu
nna milrıu:aatlan •e hudut komtularmm 
da 171lt ıttnde mahaJllnde bulunmalan i -
lln olunur. 

(4954) 

ViLAYETLER 

Benzin alınacak 

lstanbul Bel..ti7•ıinden ı 

14942 

Belediyeye ait motörlll vesaitin yrllık 
ihtiyacı için alınacak 258,462 litre benzin 
kapılı sarf uaullyle ekllltmeye konul -
muıtar. Tahmin bedeli &4615 lira 50 ku-

Tıdnnfn emten betfelf {1019) 'lth ohft 
10152 Kı. İp Aıkerl fabrikalar umum mfl
dürllltu merkes aatm alına lromiıyonunca 
t-9-1940 puart..ı &Gnfl saat 1uo da ka
palı urflı llıale edilecektir. Şartname 
parası• olarak komlıyondan nrilir. Talip. 
terin mu•akkd teminat olan (761) lira 
(40) kurutu havl teklif mektuplarım 

mezkGr ıttnde ıaat 10.30 6 kadar komi• -
yona vermeleri n kendileriqin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve S meddelerindelrl ve
ıalkle komiıyonc11 olmadıklarına vt bu it
le alllcadar tflccardan olduklarına dair 
ticaret odan •tslkaılyle mnlrtr da Ye 
uatte komi17ona mflracaıtlan. 

- Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü 
14806 kaleminde sörlUeceJrtir. lhale 31. s. 940 

Beden ter&iyeel ltretmeni 
A1'UUJ01' 

cwnarteai ıUnU aaat 12 de daimi eneli • 
mende yapdıcütır. Taliplerin ilk temi
nat makbuz nya mektuplan ve 940 yılı
na ait ticaret oclau ••lkalariyle 2490 nu

Aal•r• Polis ~utltilsil Mll41lrlfJllbı - maralı lranıan wifatr çevrHinde hazrrlı
yacaklan teklif metıaplarrnr ihale ıttnU 
ıaat 11 e kadar daimi encümene vermele
ri lbıaıchr. (7199-4803) 146455 

(4913) 14"1 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Muhtelif 9 kalem motlr ft 
yedekleri almacak 

D. D. Yoıı.,, Satsa Alma IComlqoarm
d•a: 

Muhammen bedeli (4978,45) dört bbı clo
kus 7b 7ttml1 altı Ura kırk bel brae o
lan 9 kalem Bil11in1 motlr ve Boedl ,.. 
dekleri CI. 9. 940 cuma ili .. sut U .. b
pah zarf uıuliyle Ankarada idare binum
da ıabn alınacaktır. 

Bu iıe ıf rmek lıtfyenlerln (373,14) iç 
yflı 7etmlt flç lira yirmi dan lnınq mu
vakkat teminat fi• lıanunan ta1la tttlll 
vealkalın ve telrUOerlnl •71U ıUa uat 14 
de !radar komfsııoa reltlltlae y-eı.t JI. 
zandır. 

Şartnameler paruu olarak Anbrada 
maheme dair•inden. Hıydarpa11da tettl
Uim ve aevk ı•flliinden datrtrlıcaktrr. 

(4756) 14141 

su,.of yatı alınacak 
D. D. Yollan S•tm Almı 1'omlqo-. 

ün: 
Muhammen bedeli 17500 (•..._ 1..U 

bin bet yiiz) lira olan 250 ton ıflrtof yatı 
7. 10. 940 pazartesi (ilnil saat 15 de kapalı 
zarf uıuliyle Aabrada idare blnuında sa
tın alınacaktır. 

Bu iıe ıfrmtk lstiyealerin 562J <MI bin 
altı yfla yirmi bq) liralık mıava1rat temi
nat ile kanunun ta7in ettili v•ikalan ve 
tekliflerini a)'llJ ıtlnU aaıt 14 de bdar lro
miıyon reiıliiine •ermeleri llsrmdır. 

fartnameler 435 (dört rfls otu btt) Jna. 
n11 Ankara vt Haydarpa1& -.enelerlnclt 
ıatrlınalrtıdrr. (4719) 14145 

dn: 
Ankara Pollt enetltlttl lt:la Oul terbi

ye tMtltiltU mesunlarmdan Ye Maarif •e
ktıett •ect• ttrbı,..ı ltretmenltrinden 
bulunan ve •71U zamanda clyu cima bilen 
bir bed• ttrbi1'esf liretmeal aranmak -
tadu. Taliplerin poll9 -titilaB mlldllr • 
lfllfin• mllracaatlan. 

(4979) 14959 

ENSTtrOLER 

Yl.b•i Zlıut •ıutitad R•itlrlilllo • 
dn: 

A - Kurumıama• kaloriferleri lt:ln Bt1-
ban1rtan altnae IOO t&a klmtlrln lstuııon
dan Y110ncl&n v.,,ı ldhnClr depoıundan 
enatitldt .ısettrilea ,.,. tatmmak bere 
naldl iti açılı eblltmeyt lııonulmawtv. 

B - 9-0-UMO ıttnllnt mllaadif puırtetl 
dili aaat U dı relrtlrlflk binasında mi -
tetelrldl komfıyon tarafmdan ihalesi 11 -
pılacaktrr. 

C - Pula izahat almak Yt ıırtnametlnl 
psrmek lste1ealerin tMtltl daire mfldlr
lQ&ae mlracaatlan. 

(4311) 14911 

ANKARA DEF-l'ERDARLICI 

T.ı-t~ 
Adan Delterd•rlılmd•tı ı 
1 ~ JCetlf 1114.U tı9 1ln 12 bnlttan 

ibaret olan Çubalr barı)ı psinon tara
smm tamiri ltl açık ekıiltmeye koni • 
.....-r . 

2 - IJa!ate 2. ı. MO tarlalae mbadlf 
puarteal ı&nfl uat 15 de Defttrdırhlrta 
toplanacak eksiltme kolDiıJ'Omlftda 11111-
lacalrtlr. 

1 - Jlankbt wminat 50 liradır. 
4 - lıtelrlller ba it• aft k .. if evrümr 

n fenni 11rtname,t Defterdarlık lnllD 
em1lk mlldlrltlltlndt atirtblUrler. 

5 - lıtekliltrfa ba ite alt uafıa m8-
dflrltıttınden alacaklın fenni ehliyet •e
allraıı " mıanklıat teminat malııblln ll• 
birlikte malrtr sinde lıomisJafta mfin. • 
caatlan. (46779) 14671 

Muhtelif döküm iıleri yaptırılacak 
D. D. Yoll•n Umam •Mlirlilbdn: 
9 uncu lfletmt lhttyacı lclD bir ..... •rtında datrtnrtlleeelc olan ft alelmtıfredat 

mJkdarlarlyle muhammen bedeli ...ıtda 1Ullr bulUD&D ıspra, aabo ve maktDe ...._ 
pıı parçalarından ibaret döktlm ili 24292, 60 Un ..,.,...,...,,... W.U. " bpl1ı wf a
ııullyle monaıcuaya komnuetur. 

KUnaMaa t. 9. 940 puartesl stınO aaat U ele l!trtıeelcl9 t ca lflttme b!D..,llda A. 
ıı:. komlııyonu taratındaD yapalacaktır. 

bteklllerlD 1821,98 Ura muvakkat temi ut n lraauld ~ teldlt mek
tuplarını lhttn edecek olu kapalı sartıanm ..,_ sb ... t 10 a Udu' komJl)'OD& 
vennelerl l•mmdır. 

eaıtnameler ,...... o1arU ~-~. (TMl/&T) (Mili) 
Mlkdar klloıram Nm ••·-w.u ura 

11111 maJdDI" .... ~ """'° 103800 _..., UNO-.._ 

Motorin alınacak 
lıı.abal ııuıatdı•ı Sıtma llicadelt 

H•7eti Satın Alma 1Comis7onundaa : 
l - lfrntaka Oıtf,.er için kapılı nrf 

11SUlf:rl• (100) toa motorin alınacaktır. 
2 - Teıllaı ve teselllim tarihindeki ra

yfç fiyat eaat olmak Daere bu fiyattan 
yapılacak teuillt ekıiltme1• Gtkanlmı1-
ttr, 

3 - Talnnla edilen fiyat (123IO) Dra 
olup muvakkat teminatı (928) lira (50) 
kurut tar. 

4 - Ekıiltmeye lirebilmel prtlannr 
haiz olanlann teklif mektuplırlyle mu
vakkat teminatlarını ebiltme uatine ka
dar .Kadrlra7Uııde artma mücadele riyaıe
ti bınaaında1ri Jromfayona vermlı olmalı
n prttrr. 

5 - Bll.Utme 2 EılUI 040 pasarteal 
ıUnU aaat (il) dt Kadılr61 Moda cadde
ıi 91 numaralı ııtma mücadele rfyıaeti 
binaımda 1aprlacalrtır. 
~d- 8bartQaıneıler her sUn rlyuet kate. 

m111 • tdelsb almabflfr. 
(71200 - 4710) 14elf 
Yol intaatr 

Zonpld•i V11'7ni Daimi •acllmeaia
d•n: 

1 - ZoapJdaJr Yll&yett lotııde ZonguJ • 
c1ak • KlllmU yolunda yapdaack 1999' Ura 
" kanıt lı:eetf bedelli lhHr edilrnlf b&
laalanD 81UndlraJ ili ve bir Mklzlik Jıöp. 
rilDUD Uun&ll:rlt bir tamJn.t barakam lD. 
IUI lflerl Vahidi fiyat n muhammen be • 
del llserlrulen kapalı sarf uuUyle 16.8.940 
tarlhlndeıl ltl'bwen 111 ıtın mUddeUe ek
llltmeye konulmuttur. 

2 - Ekatıtnıem a1. 8. 940 cumartest gO
nU aaat 12 de Zonguldak vtllyetl daimi en
ctımenl oduuıda )'&llılacaktır. 

1 - Eblltnıe p.rtnamest ve buna mUte
ferrl evrak Z~ daimi encümen ka
leminde ve ZoDguldak na.tıa mUdUrlUttın
de aOrlll•bllfr. 

• - Kuvaklrat temtnat 1'99 Ura 11 ku
ruetur. 

S - fffn bedeli Zonıuldak huauat muıı. 
eebe vemafnden vertlecektll'. 

1 - ElrllUtnd19 girmek latt)'9Dlertn ihale 
stınOncla a u •ld• ıUn eni ZCJllA'U}dak 
vll&yetlne mllracaat ederek vtllyet maka
mından alınmıı mUteahhftllk ehliyet vesl
kutyte ticaret oduından bu yıl içinde a
hnmıı veatka ve muvakkat temlnatıanm 
yatll'dlldmna dair maltbuz n teklif mek
tubunu rnuhtevf kanunun tarın veçblle 
huırlamnıı kapalı zarflanm ihale aaatln
den bir Mat 9"Uiae kadar' daimi tllallmene 
vermeleri ilin olunur. (7410/4718) 

Yol lnfaab 
14690 

:Zoqaldd Vil17nl Daimi Eacaııı.nia
d••ı 

1 - Zonıuldü Yll&yetl lolııde Beycu
ma • Çaycuma • kokakakau - Bartın yo -
luııun Beycuma Çaycum" IU'asında :v&J'Jl· 
ıaou &1721 Ura 'il lnn•uı kqlf bedelU x. 
K. 21 + &00 - 31 + 000 aanmda temyel 
torabtye itiyle K.K. 18 + 000 - 26 + 000 
aruuıda 7&Pllaealr ırın.vtye ıoa11 Yahtdl fi
yat "mubammea bedel llsertnden " ıra· 
palı zarf uaullyle 18. 8. 940 tarthlDden iU
berell 111 sb mOddetle etr8lltmeye komıl 
lftlllbn'. 

2 - lllallltm..a 11. L 9'0 oumarte8I d
al mı 11 de ~dak'ta ~ daimi 
.... 111111• J"IJdlOlldır. ...... 

Hayvan ahnacak 
Sıb•t V. !~mal Muan11et Veli/eti Jferbz Hrlzınıb• 

tına/ma Komisyonrındaa : 
Adet Cinıi Muhanl'en bedel 

100 
20 
10 
20 

Dana 
Merkep 11pasr 
Ko711n 
Kec;i 

Lira 
3500 

120 
IÖ 
100 

İlk teminat 
1..ira Kunıı 

IS2 50 

50 Pazarlık 

300 
1 - Müe11esemiz çiçek aırıı wubeıi için cinı, miktar muhammen bedel 

minatlarr yukarıda yazılı hayvanlar iki ırup baJlnde ac;ık ekliltme ve 
ıuretlyle ıatm alınacaktır. 

2 - Ekıiltme ve pazarlık 2. 9. 940 tarihinde pa:r:arteıi ıUnü aat 11 de 
merkez Hıfzı11rha mllnıeıeai aatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamelerini &örmek iıtiyenler mUe11e satın alma komisyonun• 
at ederler. 

4 - Taliplerin muvakkat teminatı yatırmak üzere bir sün eve! ve lra 
ıikalariyle birlikte belli etin ve uatte koınUyona gelmeleri. (46751 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahna 
Aatakya'da Hatay Gümrük Muhafaza 2. inci Taburu Satınalm• 

yonundan: 

Mikdarı Muhammen fiyat Muvakkat teminat 
Kilo Kı. Lira Kt. Tarih Giın 

182.000 16 00 2184 00 2. 9. 940 Pazartesi 
Cinıi 
lJn 
Et 
)adeyağı 

~rpa 

)dun 

45.986 30 oo 1Cı34 68 3. 9. 940 Salı 

5.000 130 00 487 50 4. 9 940 Çarpmbl 
265.000 7 00 1391 25 4. 9. 940 Çarşaınb9 
60 ı.ooo 1 30 585 Sl7 5. 9 940 Perıe.m 

Taburun bir ıenellk ihtiyacı olan yukarıda cins ve mik 
muhammen fiatları yazılı maddeler kapalı zarf '1sulil ile eksiltmeye 
muştur. Bunlardan etin ilk sekiz ay zarfında alınacak olan üçte i 
ve son dört ay içinde alınacak otan üçte biri koyun eti olacak ve 
liyeti dahilindeki dört bölilk merkezine ayaktan ve tabur merk 
silmiı olarak verilecektir. Un ve sade yağı tahlile tibi olup bu iki 
arpa taksit müddetleri içinde tabur merkeslne ve odun iH &)'ili 

bölük merkezlerine teslim edilecektir. Bu mevadda ait prtnamel 
binası dahilindeki komisyonda her zaman g6rllleblllr. 

isteklilerin gümrUk veya malsandıklarına yatıracaklan temi 
makbuz, dcaret odası kayıt vesikası ve teklif mektuplarım tqıya 
palı zarflarını muayyen gUn ve saatten en az bir saat eveliıine 
misyona getirmeleri veya bu saatte ele ıeçecek ıekllde g8nde 
postada vuku bulacak teeQhürlerin kabul edilmiyeceli ilin olunur. 

Elbise ve • 
saıre ah nacak 

Jandarma Genel Komutanlıtmdan: 
Tahmin 1k Ekatıtmc. 

Kikdan Cinai bedeli ••mlnatı tarihi 
lira ktU'Uf 

26 takım odacı elblıeıd 62~) '160~ 26 
26 adet odacı pal toau 890) 

8000 kilo kundura Yatı 2400 1$1)()() 

Cins. mlkdar, tahmin bedeli ve ilk tem .nallan yukarıda ya.uh odacı 
paltoları ile kundura yağı hizalarında sö •terilen sün ve saaUerde Ankara 
Genel K. binasındaki satın alma komlııyo nunda açık ekıdltme Ue aluııacaktlll 
ne ve ıartnameler her gün adı geçen ko- miııyonda va tstanbulclakl j 
yene heyetinde görUleblllr. Ve ıartnamel v bedelsla aldırılab11'r. Kanuni 
lz isteklilerin vesika ve ilk temlnatıaiiyle yazılı gUn ve aaatte komlayo 
lumnalan. (4471) 14437 

Tıbbi ecza ahnacak 
Ankara Nümune Hastanesindıa : 

d a 
4= -..... > ~ ~ 

c: c: .... 
= ::3 .... := Jil .,, ı:: ... ~·a .ı:: t> 

~ =~ B )1 ~ ~] ~iS! 
5. 9. 940 aaat 15 660 8800 40000 metre ru 
5. 9. 940 aaat 15 1091 55 14554 235 kalem ecs 

Ankara Nümune Hastaneaini.ıı 940 malt yılı ıaz idrofll ,,. e~ 
ihtiyacı kapalı sarf uaullle ealltmeye konulmut in de taılp 
diğinden pazarlıkta alınacaktır. İsteklilerin muayyen rU1'. ve 
kara NUmune Hastaneaincfe mliteıekkll komlıyon.s mUracaatlan. 

(4818) 1 

Benzin ahnacak 
Ellllliyet MQdQrlillilndea : 

Miktarı Beher lirası ic;iıı ilk teminatı 
Cimi Litre Jriyat JCr. san. Lira K. 

Benzin 10,000 27 50 207 00 6 g. 940 cuma 
Müdürlyetimizin ihtiyacı için yukarıda miktan yuıh bensin a 

me ile alınacaktır. Şartnamesi müdilriyetimlzin heup muameat 
funda g<StUlebillr. 

İstekJilerin g8sterllen gtln ve 1&&tte Emniyet ml!dUrtufUnde 
komiıyona geJmeJerl. (4718) 1475S 

kalemln61e ve Zonguldak na.fıa mUdtırlQ- Hurda k6~ıt sa teferrl evrak Zonsuldak daimi enc:Qmen l 
ttlDde .,örlileblllr. 11' 

' - Muvakkat teminat 8938 Ura 09 kıl- Uluı matbanında blriL-'• 
ruıtur. ,...... 

& - fffn bedeli Zonguldalr husul muıı. da beyu ve buılmıı ıuete 
•be vemealnden verilecektir. çık arttırma ıuretiyle utıla 

& - Ekalltmeye girmek lsttyenlerln iha
le gOnllnden en az sekiz gUn evel Zongul- tiplerin 26 ağuıtoe pavarteti 
dak vtlAyetlne mUracaat ederek vllt.yet onda mUeaeae muhuebetbıe 
makaırulldan alınmıı mUteahhlUlk ehliyet t1 i'•- 1 
vealkulyle ticaret odasından bu yıl için a- a arı 1411& o unur. 
lınmıı muvakkat temlnattanm yatırdıkla
rına dair makbus " teklif mektubunu 
muhtevi kanun\Dl tarifi veçhile hazırlan • 
mıı kapalı zarflarını ihale saatinden bir 
aaat evel Zonguldak vllAyetl daimi enetl • Tir.tiye lı Baaka11ndaa : 
menine vermeleri lllD olunur. (7412/4717) ••Bankamızın ıenei devri 

H691 
F ıebetiyle Merkez ve Yeni~ 
. en memuru ve reaMm aranıyor mız giıelerinin 26 Ağuıtoı 
~d/ıeb/r B~lerllyesindtm : t • UnU ka al b 1 lıllf 
Eekiıebir belediyeainde 170 lira Bcretll eıı g p ı u unaca::": . f 

miifterllerlmize biJdldrta. Wl 
bfr fen ınemmhfiu ile 100 lira lcr.ıli bir 
deıılnatlrUlk açıktır. Taliplerin vetfkalarb 
le müracaatları. 14963 Katı alaka 

Htlen yedeJc ıubay olarak 
Ray cıvatalan almacak tında bulunan tüccardan !18" 

Etibaai Umum lll:dlJrlüllnden • rak mile11CHSinde muhate -
Divriği Demir i1ietmemiz için bir lıtmakta olan Hıfeı OiirkaO 

ton 12,5 x 60 m/m lik ray civataı a- tarihinden itı~en aıUes 
lınacaktır. Talip olanların teklifleri- knını keamlttir. 
rinl 1 Eylül 1940 tarihine kadar (Eti- Hıfzı GUrkan"ın bu- mil 
bank. Ticaret Sipari•ler 1erviıi, An- hına yapa~ı herbanıi bir 
kara) adreıine göndermeleri rica olu- ve alıt verışin kabul edıteıol 
nur. (4154) 14783 ilin ederi.ı. (3364) ....ı 

Sanayi caddeıinde-Ali a'lllP 

M h 
manında yab.cak ve inıaat 

U asip aranıyor müteahhidi Hflıeyin Orak 
Feridun Egesel 

Talı:ribea 200 lira flcretle mabaaebeye 
blhalılrm vakıf Ye tercihan muhab•re ya.
pabilecek kadar inıflfzceye atlna bir me
mura millim mali biz mil ... etedt ı;alıt-
mak here ibtl11s Yarılır. Taliplerin ter- Ulua meydanında lt~ ı 
elmellııl Ye fototraflari1le birlikte Aa. 5 numaralı iki odalı bir .W: 
kara posa kutan No. 55 • mira~ tır. Taliplerin ~ 

(4846). 1'4111. OenıatD AnJD'a, _...~ 



1 MODAF AA VEKALETl 

~:zel motörü alınacak 
• Vekiletı Satın Alma Ko. : 
e tahmin edilen fiyatı elll sekiz 
Olan 125 beygirlik 100 kilovatlık 

ektrik gurubu ne 80 beygtrllk 65 
dizel motörlQ elektrik gurubu 

tl.."l'uplara alt teni tablom 27 ağus
ıatı günü saat 15 de Ankarada M. 

la.tın alma Ko. da pazarlıkla satın 
ndan isteklilerin 8300 liralık ka· 
tları ile birlikte pazarlık gün ve 
ınezkor Ko. da bulunmıı.ları. 

~e 290 kuruo bedelle ndı ı;eçen 
her ı:tın öğleden sonra alınabilir. 

(4628 14645 

~ istimlak karan 
· V ekaletı Satın Alma Ko. : 
•a istasyonu arkasında ve küçQk 
~lndaki 916 rakımlı tepedeki gay
~· ller 8887 sayılı kanunla lsUmlA.k 

<lr. MezkOr mahl\lde kimlerin ara-
~ tapu ve senetleri ve krokileriyle 

29 8. 940 ;pertembe gUnU aqamı
ar 1!. M. v. inoaat ~besine müra. 
eıerı. (4631 14647 

l\ar gözlüğü alınacak 
~· Vekaleti Satın Alma Komlsyo-

esi ':rlne tahmin edilen fiyatı (79) ku· 
ıoo.ooo adet kar g!izlllğU mUteah· 
l'e hesabına açık eksiltme ile mU-

b. konmuotur. İhıı.lesl 8. 9. 940 salı 1 ll,30 dadır. İlk teminatı (5200) 

1 
vaat ve eartnamesl (300) kuru~ 

ilde M. M. V. satın alma komis • 
ti nlınabtllr. İsteklilerin kMunun 

ttı belgelerle ihale sanUnde komls· 
lllelerı. ( 4630) 14669 

Gaz idrofil alınacak 
~. Vek§leti Satın Alma Ko. : 

fabrikalar mamGlltmdan ve be· 
eıine tahmin edilen fiyatı 24 ku· 

'4o beı yUz bin metre gaz idrofil 4 
~ Çareamba gUnil ıaat 11 de Anka-
. Lı. V. 11aun alma Ko. da kapalı 
H:rle ihale edileceğinden i11teklile· 
liralık ilk teminatlariyle birlikte 
t~tuplannı ihale aaatından bebeme 
'aat evetine kadar mez:kQr Ko. rels
~trıneleri ıartname ve evsafı 600 
ilıtıkabilinde a.ııı gesen Ko. dan alı· 

(4722) • 14756 

r. liıyon Dijitalin alınacak 
~. VeJcileti Satın Alım Ko. t 

•!~esine tahmin edilen fiyatı 110 
tlan 3000 ılse ııollıyon dijitalin 7 
~ cumartesi gUnU sııat 10 da Ankn

Lı. V. satın alma Ko. da pazarlık 
•lrnacağından isteklilerin 495 11· 

~ti tcminatlarlyle birlikte pazarlık 
1~ 11 'laatında mczk<ır Ko. da bulunma-

t ' (4786) 14776 

j~~ ~asta abası diktirilecek 
tır· • ~Vekaleti Satın Alma Ko. : 
;ı kumaıı vck81ctçe verilmek ve di

~ u~ ~t~ tnalz:emesi mUtenhhide alt ol
ın ~ tre 6000 adet hasta abur diktirile

(: lıeherine dikim Ucreti olarak 50 
>lt tahmin edilmiştir. İateklilerin 

\!:t kati tcminatlariyle birlikte pa
~lf olan 7 eyHil 940 cumart~I gU. 
~ıo da Anke.ra'da M. M. V. ıatın 

· da bulunmaları. 
~ ~ls3) . 14785 

ottatif iskemle alınacak 
lf, 'l'eJcileti Satın Alma Ko. ı 

e tahmin edilen fiyatı be1 lira o
~e madent portatif iskemle 9 ~
~l.zartesi gUnU saat 10 da Ankara

• V. utm alına Ko. da pa.zarlıkla 
'lııı.cağından isteklilerin 750 liralık 
lıtatlarlyle birlikte pazarlık ıün ve 
~zkilr Ko. da bulunm&lan. 

(4787) 14786 

ilhiıelik De% alınacak 
~ 1'ıl1Jıtl Silim Alma Ko.: 

lıletrC1llne tahmin edilen fiyatı 
ı >'tiz otus bir kunış kırk ıekiz un-
~ eso.ooo metre çift en veya 

llıetre tele en yazlık elbiselik: bcı: 
~' ııtünakasaya konmuştur. Yazlık 

,' bezler tek en 400.000 çift en 
Ü 5' ~ ~ lııetreden aıağı olmamak ıartlylo 
ı1' e ,' ~llplere de ihale edilebilir. İha
ırı~ ~&, g40 sa~ıunba gUnU saat on bir· 

lliplerln teklif edecekleri miktar
lııdcn lı:anunt katt temlne.tlarlyle 

ıwliıaıo gUn ve eaatıııdı komisyona 
. ·ı. Eveat ve ıartnamesi 42,75 lira 

de M.M.V. aatın alma komisyo-
llınablllr. (4829) 14891 

lr Soba alınacali 
·lfeJ:&leti Satın Alma Ko.: 
lııe tahmin edilen fiyatı (1550) 
Q~ (1300) adet ıoba pazarlıkla 

1 
ta konmuıtur. 
28, 8. 940 çaraıamba gUnli saat 

) · }{atı teminat 3.022,5 liradır. 
e hrtnamcsi M. M. V. satın alma 
~llndan alınabilir. İsteklilerin kıı.
~ 'ıııtetttğl belgelerle ihale saatında 
'llııa ırelmclerl. (4831) 14892 

1 tf> ı, Baskül alınacak 
es jf ·.lfeı:§/eti Satın Alma Ko.: 
ir ft ~ ll.e tahmin edilen fiyatı 235 lira 
940 P •(ı ldet 500 kiloluk baskUl pazarlıkla 
~nı ;,-ı •ta konmuıtur. İhalesi 28. 8 .. 940 

( ı tUnu saat ıs tedlr. Kati temınat 
._liradır. EVBaf ve prtnamesi ~· 
~~n alma komisyonundan alınabı

~'1 ılcrin kanunun emrettiği bclge-
•Jl~ O e •aatında komisyona gelmeleri. 

sı •11 (4&32) 14893 • 
se) ı e ç 
ciıi1'1 'r Çuval alınacak 
zz. 6

1 
~ \' elraleti Satın .Alma Komisyo " 

edeıı ~· 
\ile tahmin edilen fiyatı 87,5 ku· 

Sooooo adet "1val pazarlıkla mü· 
~ konmuıtur. Çuvallar 100000 

et# ~ olınamık ıartlyle ayrı ayn ta • 
i}'e t ihale edilebilir. İhalesi 29-8-940 

ş 1 ~t tiinü saat 11 dedir. Taliplerin 

1 ııı M,.., etekleri miktarlar üzerinden lı:anu 
ın91 e. ~llıinatlariyle birlikte ihe.le g\in 
,eıcil1 l komisyona gelmeleri. Evsaf 
\·~- ..)! ~~eıı 21,88 lira mukabilinde M. 
.../ n alma komisyonundan alınabi • 

(4900) • 1-4928 

lr l\e.rbaılığı alınacak 
' 1' eA:Sleti Sa un Alma Komisyo ,. 
: 

ll.e tahmin edilen fiyatı (40) lı:u
(lOOooo) adet kaıi>lfhft puarlık-

la münakasaya konmuştur. Karb114lıklan I· 
sin 50 ıer bin de teklifler kabul edilir. İ· 
halesi 29-8-1940 pcrıembe gUnU ıaat 10.SO 
dadır. Katt teminatı (6000) liradır. E"naf 
ve ıartnamcsl 2 lira mukabilinde M.M.V. 
satın almı komisyonundan alınabilir. İıtck 
lllerin kanunun emrettiği belgelerle ihale 
saatmda komisyona gelmeleri. 

(4901) 14929 

Üçlü saç kutu alınacak 
M. M. Velclleti Satrn Alma Komisyo -

nundan .: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 30.000 lira 

olan 5000 adet üçlü saç kutu pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı 28~-1940 s.ar -
ıamba günU saat 14 dedir. Kati teminatı: 
4500 lira olup ıartnamesi 150 kuruıa ko • 
misyondan alınır. Taliplerin muayyen va • 
kitte M.M.V. Sa. Al. Ko.da bulunmalan. 

(4902) 14930 

Pijama satın almacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komisyo " 

nundan : 
Beher talnmma tahmin edilen fiyatı 175 

kuruıı olan on bin takım pijama 12. eylül -
194-0 perııcmbe glinli BBat 10 da Ankarada 
M.M.V. aatın alma Ko.da pazarlıkla satın 
alınacagından isteklilerin 26'25 liralık katt 
tcmlnatlariyle birlikte pazarlık gUn ve ea
atında mczkQr Ko.da bulunmaları. 

(4905) 14931 

Sargılık bez sahn alınacak 
1t1. M. Vekileti Satın .Alma Komisyo ,j 

nundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

yirmi altı kuruı olan Uç yUz bin metre 
sargılık bez 12 • EylUl • 1940 perıcmbe 
gUnil saat 11 de pazarlıkla sııun alına • 
cağından isteklilerin on bin üç ytiz liralık 
kati tcmlnatlariylc birlikte pazarlık gün 
ve aaatlndc mczkQr ko.da bulunmaları. 
Şartnamesi 390 kuruı kar~ılılında adı ıc
çen Ko.dan alınır. 

(4905 14932 

Hamam peıtemalı aatm 
alınacak 

M. M. VeJ:ileti Satın Alma Komisyo J 

nundan : 
Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 80 

kuruo olan bin tane hamam peştamalı 11· 
eylUl - 1940 çareamba günü sa.at 10 da An
karada M.M.V. ııatın alma Ko.da pazar • 
lıkla satın alınacağından isteklilerin 120 
liralık katt tcminatlariyle birlikte pazar • 
lık gün ve saatında Ko.da bulunmaları. 

(4907) 14933 

Pamuk çorap satın 
alınacak 

M. M. Vekileti Satın Alma Komisyo .J 

nundan ır: 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 25 
kuru~ olan on bcs bln çift pamuk sorap 
11 • eylül - 1940 çarıamba g{lnü ıaat 10 
da Ankaradn M.M.V. eatın alma Ko.da pa
zarlıkla aatın alınacağından isteklilerin 
562 lira SO kuruşluk kati teminatlarlyle 
birlikte pazarlık: gün ve saatinde mezkiır 
Ko.da bulunmaları. 

(4908) 14934 

Kamyonet malzem~i aatm 
alınacak 

M. M. Velı:aleti Satın Alrm Komisyo .J 

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1270 lira 

olan liıtesino göre 936 modeli Şevrole 
kamyonet malzemesi pazarlıkla satın alı

nacakur. Pazarlı~ı 28·8-1940 sarşıımba gü
nü '8At 11 dedir. Kati tcminatr 190 lira 50 
kuru olup eartnamesi komisyonda görü • 
liir. Talıplcrin mul\yycn vakitte M. M. V. 
Sa. Al. Ko.da bulunmalan. 

(4976) 1~957 

Yol fo§a ettirilecek 
M. M. Vek§leti Satm Alma Komisyo .ı 

nunda.rı : 
Keıif bedeli 86-WI lira 60 kuru, olan yol 

fnpatı açık ckıiltmcye konmuetur. Elı: • 
siltmcıl 10-9-1940 ıah günii 11\Bt 11 dedir. 
İlk teminatİ 648 lira 65 kuruı olup ketif 
ve projesi 45 kuruşa komisyondan almır . 
Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. 
Ko.da bulunmalan. 

(4977) 14958 

M. M. V. Hava Müıtetarhğı 

Elbiselik kuma§ alınacak 
M. M. Vekileti Hava Satın Alma Ko

misyondan : 
ı - 10.000 metre kışlık elbiselik kumllf 

pazarlıkla satın alınacaktır. Muhe.mmen 
bedeli 89.000 lira olup kat! teminat mikta
rı 58M liradır. Pazarlığı 28. 8. 940 pazar
tesi günü saat 10,80 da Hava Batınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

İdari oe.rtname ve numunesi her gün 
öğleden sonra komteyondan 1915 kuruo 
mukablllnde alınabilir. İsteklilerin muay
yen glln ve sııatte kaU temlnatıariyle bir
likte komisyonda bıılunme.ları. 

(4849) 1481!6 

Kaputluk Jmma1 alınacak 
M. M. VeUletl Hava Satın Alma Ko

misyondan : 
1 - 10.000 metre kaputluk kumao pM&r

lıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
(42.000) lira olup kail teminat miktarı 
6.300 liradır. Pazarlığı 26. 6. 940 pazartesi 
günü saat 11 de hava el\tın alma komis
yonunda yapılacaktır. İdari ıartnamc 
evsaf ve nümunesl her gün öğleden sonra 
210 kuruıı mukabilinde komisyondan alına· 
bilir. İsteklilerin muayyen gün ve eaatte 
kat! teminat ı.-e kanunt belgeleriyle blrllk
te komisyonda bulunmalan. (4853) 148117 

Fotin satın alınacak 
M. M. Velcileti Hava Satın Alma. Ko • 

misyonundan : 
ı - 5000 çift fotin pazarlıkla satın ah· 

nacaktır. Muhammen bedeli 34000 lira o • 
lup kati teminat miktan 5100 liradır. Pa
zarlığı 2-9-1940 pazartesi giinii saat 11.30 
da hava satın alma komisyonunda yapıla
caktır. İdari eartname evsaf ve rrümuncsi 
her giln öğleden &anra komisyondan 170 
kuruı mukabilinde ılınablllr. htcklilerin 
lı:atı teminat ve kanunt belıeleriylc ko -
misyonda bulunmaları. 

.(4952) 14~1 

ULUS 

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

KITAAT iLANLARI 

Kundura alınacak 
Erzurum: Kor. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Kolordu ihtiyacı iı;in kapalı zarfla 
20 bin çift kundura münakasaya lconmuı· 
tur. 

2 - !hale tarihi 29 atustos 940 per$em
be günü saat 11 dttlir. 

3 - Toplu tutarı JJO bin lira muvakkat 
teminatı 7750 liradır. 

4 - Sartnamesi Erzurum Kor. Sa. Al. 
komisyonunda görülebilir. 

S - Taliplerin muayyen gün ve saatte 
kor. Sa . .Al. komisyonuna müracutları. 

(4515) 14488 
Çizme alınacak 

Erzurum: Kor. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kolordu için 0.000 çift er çizmesi 

kapalı zarfla münanksaya konmuetur. 1 -
hale tarihi 28 ağustos 940 çarııamba günü 
saat 16 dadır. 

2 - Toplu tutarı 65500 lira ve muvak
kat teminatı 6525 liradır. 

3 - Şartnameyi Erzurum kor satın al
ma komlııyonıındl\ görebilirler. 

4 - Taliplerin muayyen gUn ve saatte 
kor satın e.lma komleyonunn ml\racaatınrı. 

(4516) 14489 

Sığır eti alınacak 
Konya Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Ak§ehlrdekl kıtaatın &<'nelik ihU • 
yacı olan 160,000 kilo ııığır eti ke.pıı.lı zarf 
usullylc eksiltmeye konulmuııtur. 

2 - Şartnamesi Konyada. İstanbul, An
kara. Lv. Amirlikleri satın alma komlsyon
larındadır. hteklller oe.rtnameyl okuyabl· 
lirler. 

3 - Iııbu 150.000 kilo sığır etinin mu
hammen tutnrı 86,000 llradır. 

4 - Şe.rtnameıılndeki Sô 25 mlkdQI' faz. 
lası dahli olduğu halde ilk teminatı 83i5 
liradır. 

6 - Ekslltme 26. S. 940 tarihine tesadUf 
eden pazartesi gUnU saa.t 11 de Konya.da 
Lv. Amirliği satın alma komisyonu baıı
kanhğında yapılaCAktır. 

6 - İstcklller 26. 8. 940 pıtzartesl gUnU 
saat 10 a kadar teklif ml'ktuplarını Kon· 
yada levazım Amirliği ııatın alma komla· 
yonu b~l<anlığına vererek ve yahut gön
dereceklerdir. Bn sae.tten sonra. v!'rllen ve 
yahut gönderilen mektuplar alınmıyacak • 
tır. Snat ayan l<olordu daire saatiyle ya· 
pılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hUkUmlerlne ve 
bllhe.ssa 32 inci maddesine uy~n olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye l§tlrA.k 
ettırllmlyecekttr. (451i) 14490 

Tezek alınacak 
Afrı Satın Alma Ko. dan : 
1 - Surbuhan birlikleri 940, 941 ıcııele

rl ihtiyacı için iki milyon 471830 kilo te • 
.zeği kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 29662 lira ve 
ilk teminatı 2222 lira 65 kuruljtur. 

3 - İhalesi 2/9/940 pazartesi günli eaat 
11 de Atrı tümen ıatın alma komisyonun • 
da yapılacaktır. Teklif mektupları ıaat 10 
na kadar kabul edilir. 

4 - Evsaf ve şartname esasları kolordu
nun tekmil garnizonlannda mevcuttur. Ve 
her garnh:onda her uman öğrenilebilir. 
(4635) 14613 

Sığır eti alınacak 
Errurum Lv. Amirlifi Sa. Al. Ko. dan 
1 - Erzurum garnizonu ıcnelik 576 ton 

sığır etinin 10/8/940 tarihinde ııaat 11 de 
kapalı z:ıırfla ihalesi yapılacağı mın edil -
mlııse de saat 16 olarak yanlış ilan edilmiıı 
obiufundan mUnakasa iptal edilmiştir. 

2 - Münakasası 29/ 8/940 perıembe ıU· 
nü saat 10.30 da Erzurum Lv. !mirliği ıa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 106560 liar ve ilk ta • 
minatr 6576 liradır. 

4 - Evsl\f ve şartları kolordunun 5S42 
sayılı talimatında olduğu gibidir. Bu tali
mat tekmil garnizonlarda vardır. 

5 - İsteklilerin teklif mcktuplarmı ek
ıiltme zamanından bir saat evci komisyo • 
numuz ba5kanlığına vermeleri lazımdır. 

(4640) 14618 

Kok kömürü alrnacak 
lstanbul K. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Komutllnlık birlikleri için 2044 ton kok 

kömUrU kapalı zarf ueullyle mUnakMaya 
konmu§tur. İhalesi 3 <ıylül 940 gUnU saat 
11 dedir. Muh:unmen bedeli 61100 Ura olup 
ilk teminatı 8832 Ura 50 kunıııtur. Şartna
mesi her glln komisyonda. görlileblllr. İli • 
teklllerln belli gtin ve saatten bir ııaat e • 
vellne kade.r teklif mektuplarını Fındıklı
da komutanlık satın alma komlııyonuna 
vermeleri. (4648) 14624 

Buğday alınacak 
Edirnt! Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 

ı - Edlnıedekl birliklerin senelik un 
ihtiyaçlarının temini için 9000 ton buğ
dayın kapalı :r.a.rf usullyle ekelltmeııl 12. 8. 
940 günü sııat 17 de ihalesi nan edllmlı:ıse 
de bdll gUn ve saatte hiç bir lstekll c;ık
madığınde.n ikinci ihalesi aynı ııeralt da· 
hlllnde 2. 9. 940 pazartesi günü saat 17 de 
yapıle.caktır. 

2 - Muhammen bedeli 1117500 lira olup 
ilk teminatı 9125 liradır. 

3 - Evsaf ve ııeraltlnl görmek lstıyen
ler her gUn isteklilerin de belll gUn ve sa
atten en az bir saat evci teminat mektup
lartyle vesikalarının Edirne sanayi kıola • 
sındald satın alme. komisyonuna vertımıı 
olmaları. "4766,. 14744 

Yazlık elbise alınacak 
To.l:at A. Sa. Al, Ko. dan: 

1 - 2. 9. 940 pe.ze.rtesl gtlnU saat 15 te 
kapalı zarfla eksiltmeye konuımuıı olan 
10,000 takım yazlık elbise alınacaktır. 

2 - İhe.lesl 2. 9. 040 pazartesi gUnU saat 
16 te Tokat alay garnizonunda komlsyo • 
numuzde. yapılacaktır. 

8 - Tahmin edilen bedeli 715,000 Ura o· 
lup ilk teminatı da 5625 liradır. 

' - lstcklllerln bolll gün ve saatte ka· 
nunt vesikalar!yle beraber kapalı zarfları
nı kanunun tnrlfatı dairesinde ha.zırlıyarak 
ihale saatinden bir saat evel komisyona 
\'ermeleri l~zımdır. Poııtadnld gecikmeler 
m~zeret kabul edilmez. 

ll - Şartnamesi ve numunesi her ili gü
nü ve ııaattnde g!irebtılrler. "4768,. 14746 

Kuru f aaulya alınacak 
Erzurum Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. dan: 
Erzurum garnizonu birlikleri ihtiyacı 

\çln senelik 244800 kilo kunı fruıulye ka • 
palı z&rfle. satın alınacaktır. 

İhalesi 4 eylül 940 Çar§amba günü saat 
ıı de Erzurum levazım Amirliği satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Toplu tutarı 48960 lira ilk teminatı 
8672 liradır. 

Evsaf ve oartnamesı bUtUn kolordu bir
liklerinde mevcuttur. Her zaman görüle -
b!llr. 

isteklilerin tayin olunan gün ve saat
ten bir aaat evcllne krı.ds.r teklif mektupla
nnı vermlı olme.ları lQzımdır. (4805) 

• 1(806 

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

19 kuruı olan 160 ton un 9. Kor evsafı da
hilinde ve bir ay içinde teslim ıartiyle 
Göle garnizonu için pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İlk teminatı Z21! lira olup ihalesi 
31. 8. 940 cumartesi gUnll ııııat 11 dir. 

3 - Evsaf ve ıartnamesinl 148 lnıruıa 
almak iıtiycnlerln her gün ve pazarlığa 

gireceklerin tam ihale saatinde Kars satın 
alma komisyonu reisliğine gelmeleri. 

(4809) 14814 

Kuru ot alınacak 
Merzifon As. Sa . .Al. Ko. Rs. den : 
1 - Kapalı zarfla ekelltmeye konulmuş 

ole.n 425 ton kuru ota istekli çıkmadığın
dan kanunun 40 maddesi mucibince bir 
ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16003 lira ilk te
minatı 1855 liradır. 

3 - Eksiltmesi komisyonda. yapılacak
tır. 

4 - Şartnamesi komisyonumuzda her 
gün 111 saatinde görUleblllr. 

IS - İhalesi 10. 9. 940 saat 15 tcdk. 
(4691) 14871 

Benzin satın alınacak 
l!ttınbul Askeri Satın Alma Ko. dan: 
27. 8. 940 glınU ııaat 11,80 dn pazarlıkla 

38,000 liralık tenekeli veya bidonlu benzin 
satın alınacaktır. Beher kilosunun muham· 
men bedeli 89 kuruıtur. İstekliler her r,Un 
oartnnme)•I komisyonda glireblllr. Müna
kasaya iştirak için yüzde on beı temlnat
larlyle birlikte F1ndıkhda As. Satın alma 
komisyonun!\ belli gün ve saatte müra-
caatları. (4899) 14879 

Benzin nlrnacak 
1stanbu1 Satın Alma Komisyonundan: 
27. 8. 940 günü saat 1 I de pazarlıkla 45 

bin liralık tenekeli veya bidonlu benzin 
satın alınacaktır. 

Beher kilosunun muhammen be
deli otuz dokuz kuruştur. 1steklilcr şnrtna
meyi her gün komisyonda görebilirler. Mü
nakasaya iştirfik için yüzde IS teminatla
riyle btlli gün ve saatte Ftndıklıdn As. sa
tın alma komisyonuna müracaatları. 

(4921) 14901 

Muhtelif malzeme alınacak 
lstanhul Lv. Amir/ili Sa. Al. Ko. dan: 
Aoağıda yazılı 8 kalem malzemenin pa

zarlıkla eksiltmesi 27. 8 940 salı gUnti 11a
at 14,30 da Tophanede İstanbul Lv. Amirli
ği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 70,860 lire. ilk temi
natı 6989 lira 50 kunıştur. ŞartnA.me ve 
numuneleri komisyonda görUIUr. !stekllle· 
rin kanuni veslke.larlyle belli saatti' komla 
yo~'\ gelmeleri. (4956) 14943 

Adet 

720.000 ll x 8 perçin çivisi 
l,440,000 6 x 2,5 perçin çivisi 

720,000 orta perçin pulu 5x10 
1,680,000 kilçUk perçin pulu 5 x 8 

360,000 yıı.rım yuvarlak halka 
120,000 kllçük yuvnrlıı.k halka 
120,000 çift dilli toka 
240,000 2,11x12 perçin çMsl 

Arpa alınacak 

Er~urum As. Sı. Al. Ko. da.n 
800 ton dökUm arpa pazarlıkla satın a -

lın.acaktır. Pazarlıiı 26 • ağustos • 1940 
günü pazartC11l saat 10 da Erzurum satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Muham
men bedeli 48000 lira ve ilk teminatı 3600 
liradır. 

(4957 14944 

250 Ton un satın nlmacak 
Erzurum As. Sa • .Al. Ko. dan : 
250 ton unun 12-8-1940 günü yapılan 

eksiltmesinde verilen fiyat gali görüldü -
ğünden tekrar eksiltmeye ı;ıkarılmııtır. Ek
ıiltmeıi 27-8-1940 salı günü ıaat 15 de 
Erzurum L V. amirlifl satın alma komi& -
yonunda yapılacaktır. Toplu tutarı 41528 
lira ve ilk teminatı 3115 liradır. İstekli -
lcrin tayin olunan giln ve aaatte saun al -
ma komisyonun.da bulunmalan. 

(4959) 14946 

Beyaz peyniT alınacak 
Süloğlu As. Sa. Al. Ko.dan : 
60 ton beyaz peynir kapalı zarf usu • 

liyle eksiltmeye konulmu1tur. Tutarı 
52.'200 teminatı 1891 liradır. İhalesi 11-9-
1940 çarşamba giinU saat 16 da Süloğlu 

Askeri ııatın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

(4960) 14947 

Kuru f asulya almacak 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Yüz ton kuru fasulye pazarlık suretiyle 

satın alınacak ve 28-8-1940 çarıamba gü • 
n!i saat 10 da ihalesi yapılacaktır. 

(4961) 14948 

Kınnızı mercimek alınacak 
Gelibolu .As. &. Al. Ko. Rs. den : 
Yilz ton kırmızı mercimek pazarlık su

retiyle satın alınacak ve 28-8-1940 çarşam
ba gii."lli saat 10 da ihalesi yapılacaktır. 

(4962) 14949 

Keçi kılı alınacak 
lstanbul 'Lv. :Amirliği Sa. Al. Ko.dan 
31 ton keçi kılı alınacaktır. Pazarlık ile 

eksiltmesi 29-8-1940 perşembe gün!i eaat 
14.30 da Tophanede İstanbul L V. amirliği 
SL Al. Komiıyonunda yapılacaktır. Tah • 
min bedeli yirmi bin ytiz: elli lira ilk te • 
minatı 1511 lira 25 lnıruıtur. Nümunesi ko
misyonda görlililr. İsteklilerin kanuni ve~ 
sikalariyle belli saatte komisyona gel • 
mel eri. 

(4963) 14950 

Parinç satın ahnaca:k 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko. Rs. den 

l 45 ton pirinç pazarlık suretiyle satın a
lınacak ve 28 • Ağı - 1940 çarşamba günü 
saat 10 da ihalesi yapılacaktır. 

(4964) 14951 

Odun satın alınacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko.dan : 
1274 ton odun kapalı zarfla alınacak • 

tır. İhalesi g.g.1g40 pazartesi g-Unü &aat 
16 da eıki Müiiriyet dairesinde satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin e
dilen tutarı 254-SO ve teminatı 1911 liradır. 
Evsaf ve şartnamer.i her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin sözü ge;cn günde 
ihale saatından en geç ı::r saat evel tek
lif mektuplarını komisyona vermiş olma
ları. 

(496S) 149~ 

-7-

Ya\,/ ve ot ahn ca( 
Edirne Kor. Sa. Al. Ko. dan : 
A§a~ıda cins ve miktarları yazılı iki kal cm yiyecek ve yem kapalı zarfla satın alı

nacaktır. İhıılclcri Edimc'de eski müşiriyet dairesinde satın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. Evsaf ve vartnamelerl her gün komisyonda. görülebilir. İsteklilerin sc~il 
geçen günde teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat evcl komisyona ver-
miı olmaları lazımdır. (4580) 14578 

Cinsleri 

Kuru ot 
Sade yağ 

Miktarı Tahmin 
tutan 

1100 ton 55000 
43 " 55900 

Teminau 
Lira 
42'25 
4193 

İhale gün ve saati 

2/9/940 pazartesi 11 
2/9/940 .. 18 

Muhte ·f yiyecek ahnaca 1

' 

Dörtyol P. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: • 
ı - Alınacak crz-ıı...,n cınsl, umum tutarları ve muvakkat teminat mlkdıırlan 

aşa~dıı gösterilmiştir. 
!hale gilnll 2 • 3 eyi ut 940 günleridir. Münakasa Dörtyol belediye salonunda ~ a

pılacsktır. 2 eylül 910 saat 16 da bu ihtiyaçlardan un, sabun, bulgur, K. fa.ııul e, no
hut mUnakasası yapılacaktır. 

2 - 3 eylill 040 gün ı sııat ıs te sadeyağı, patates. K. UzUm, pirinç, soğ<ln mUna
kıısası yapılacalctır. Fazla m!llQmat almak istiyenlcr i~ln eartnamelerl daireden ala.-
blleceklerdir. ( 45 5) 
Cinsi :Mlkde.rı 

Un 
Sabun 
BulgUr 

450000 
9,000 

108,000 

Ne ile ihale 
edile ccğl 

kapalı zarf 

Muvakkat 
teminat 
l56 ,'15 

Umum tut.arı 

74250 
8~20 

11840 
lOBO 
2ROO 

" .. 256,50 
850,50 

81. 
210, 

K. fasulyo 
Nohut 
S. yağ 
Patateıı 
K. Uztim 
Pirinç 
Soğan 

6,000 
35000 
19,f""IO 
50 000 
12 (11)0 
ı~.ooo 

/27,000 

.. .. .. .. .. .. .. 
" 

Top cephane semeri ve saire 
alınacak 

Eskişehir As. Sa. Al. Ko.dan 
1000 adet top cc hane semeri ve tefer

ruatı (l paldum, 1 keçe belleme, 2 urgan, 
1 ruıl çııntası, 1 go Usluk, 1 kolan, 1 kan • 
tarmn b:ı lı iyle demiri ve beş semere bir 
ambalaj s:ındı ı) paz:ırlıklıı yaptırılacak • 
tır. Pazarlı ı 29 • A s. • 1940 perıembe 
günü saat l 1 de Eskı'icbir As. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi ve numune-si komisyonda gö
rlilcbilir. Tahmin be:leli 32750 liradır. Kati 
teminatı 4912 lira 50 kuru5tur. İsteklilerin 
teminat mnkbuzlariyle ve kanunda yazılı 
vesil-alarlıı mezkur gUn ve saatte komis -
yanda haur bulunmaları. 

(4967) 14954 

A. LEVAZIM AMlRLlGl 

Kuru soğan alınacak 
Ankara Ll'vazım Aınırlı'ği Safin Alma 

Komisyonundan : 
1 - 120 ton kuru so anın kapalı zarfla 

eksiltmesi intaç cdilcmed:ğindcn pazarlık
la eksiltmesi 27-8-1940 sııat 14 de Ankara 
Lv. funirliği satın alma komisyonunda ya-
pılacaktır. , 

2 - Muhamm"en bedeli 7200 lira ilk 
teminatı 540 liradır. Şartnamesi komisyon
da görülür. 

(4865) 14924 

Vagonlnrdnn tahmil ve tahliye 
işleri yaptrılacak 

An1:ara Levazım Amirliği Satın Alnın 
Komisyonund~n : 

1 ~ 15.000 ton vagonlıırdan yapılacak 

tahmil tahl'ycsi işinin kapalı zarfla ek -
siltmcsi 26~-1940 saat 15 de Ankara LV. 
amirliği satın alma komisyonunda yapıla • 
ce.ktır. 

2 - Muhammen bedeli 15.000 lira ilk 
teminatı 1125 liradır. Şartnamesi komis • 
yonda görülür. 

(4928) 14937 

Patates satın alınacak 
Anlı:ara Levazım Amir/iti Satın Almk 

Komisyonur.dan : 
1 - 2JO ton patatesin pazarlıkla eksilt

mesi 26-8-1940 saat 14.30 da Ankara LV. 
limirliei ntın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 14.000 lira ilk 
teminatı 1050 liradır. Şartnamesi komis • 
yonda görülür. 

(4966) 14953 

NAFIA VEKALETi 

ResEam aranıyor 

Naha Vekaletinden : 
Münhal ressamlıklara imtihlnla memur 

alınacoıktır. İmt:han 27-8-1940 sah gunu 
saat (10) da vekalet binasında yapılacak • 
tır. lmtihanc girebilmek için isteklilerin 
birer arzuhal ile müracaatları ve aıağıda
ki &artları haiz olmaları lazımdır : 

1 - Hüsnühal eshabından olmak, 
2 - Türk olmak, 
3 - Lise vcyn orta veya bunlar!\ mua

dil tahsil gbrmiiş olmak, 
4 - Askerliğini bitirmiş veya askerlik

le alakalı bulunmamış olmak. 
Bu &artları haiz olanlar arasında ynpı

lacak imtihan neticesinde muvaffak olan
lara tahsil vaziyetlerine göre 3656 sayılı 

kanun mucibince ııyhk verilecektir. 
(4969) 14956 

SIHAT VE iÇTİMAi M. V. 

Elbiselik kumaş alınacak 

Sıhat ve 1 çtı'ma1 Muavenet Vekaleti 
Merkez Hılzıssıbba Mıiessesesi Satın Al -
ma Komisyonundan: 

l - MUes:ıesemlz hademeleri lçln 192 
metre clblselllt kumaş pazarlık suretiyle 
satın alınacalttır. 

2 - Pnzarhk 28. 8. 940 çaronmba ırUnU 
saat 11 de Atıkarada m rkcz hıfzıssıhha 
müessesesi satın alma komisyonunda ya • 
pılacaktır . 

3 - Tahmin edilen bedel 1200 lira Uk 
teminat 90 liradır. 

'4 - Şartname ve numunesini cörmek Is· 
Uyenler komisyona müracaat ederler. 

5 - Muvakkat teminat bedeli nakit ve 
n:ıkit mahiyetindeki evrakın Maliye VekA· 
!eti merkez v zn!'slne yatın iması için ta· 
llplerln bir gün cvel ve kanunt vesi kala. 
rlyle bcrab<!r belli gün ve santte komisyo-
na gelmelert ... (4547) 14:169 

" 

" 
" .. .. 
" 

1645,31 
262 50 
121,50 
425.2l5 

70,88 

2Hı"7,50 
8500 
1680 
6670 

045 
14ll-~ 

ADLlYE VEKALETi 

Benzin alınacak 
Adliye Vekaletinden : 
Vekalet makam ve temyiz: ve baş riva

set, baı müddeiumumilik, makam oto:r • 
billeri ile motosıklcti için muktezı 750 
teneke bcnzinnin talip çıkmaması hase • 
biyle 2. 8. 940 tarihinden itibaren bir ay 
zarfında pJZarhkla alınmasına karar ve
rilmiş oldugundan 2. 9. 940 tarihine kadar 
bir ay zarfında her giln saat 9 dan 12 ye 
kadar veknlct levazım ve daire müdürlu
ğünc isteklilerin miıracatları nan olunur. 

(4437) 14442 

HARTA G. DlREKTÖRLÜGÜ 

Kuru fasulya alınacak 
Harta Genel Dırektorluğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lU{,1.ı kıtası eratı lh· 
tlyacı lçln 4550 liralık t.ahsl t d:ıh 1 9 
kuru fasulye açık ek iltme mretıyl m .... 
bayan eldlecektlr. 

2 - Mlkdarı; ekleltme netlceslnd t ı·
llt edilecek en son ve qağı fı)at Uz rtn· 
den tesbtt edilecek olnn bu fa ly n o ı. u
\'llkkat teminatı 341 lira 25 kuru tur 

3 - Eksiltme 26. 8. 040 pazart 1 g nU 
saat 10,80 da Ankara Ceb el Harta Gn. 
direktörlU""U blnaaında satın alma koll'! s
yonunda yapılacaktır . 

4 - Taliplerin yazılı gün ve satte t ml· 
nntıariyle berab"r komisyona g im ı rı. 

(44S2) 14~ O 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

F otin alınacak 
Gümrük Mubalazn Genel K. !st. Leva

zım A. Satın Alma Komısyonundan: 
29 ağustos 940 pcrııembegünU saat 15 te 

6000 çift erat fotinl kapalı zarfla alınacak
tır. Ta.ııınlanmı~ tutarı 33301) l ra ve ilk 
teminatı 2197 lira 60 kuruştur. Şartna . e 
ve numunesi komlsyQndadır. Her gUn ı:;-ö· 
rUleblllr. 

İsteklilerin kapalı zarflarını mu yy n 
znme.ndan bir saat evci Galata Mumh ne 
caddesi İbrahim Rifat han ikinci }tattaki 
komisyona vermeleri. (6962/4417) 1 170 

P. T. TELEFON Md. 

Ku11unlu kablo alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 
1 - Teahhlldün ademi ifasından dola

yı açık eksiltmeye konulan (5,000) beıı 
bin metre üı; nakilli kurıunlu kabloya 
münakasa ve temdidi mlidctlerınde te.lip 
çıkmadığından pazarlıkla satın alınacak • 
tır. 

2 - Muhammen bedel (1250) bin iki 
yüz elli muvakkat teminat (93,75) dok -
san üç lira yetmiş beş kuru~ olup pazar
lık 4 eylül 940 çarşamba günü tıaat (11) 
de Ankarada Evkaf apartmanı uçuncü ka
pısından girilen birinci katındaki P. T.T. 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat mak
buz veya bıınkıı teminat mcktubiyle ka • 
nuni vesiklannı hamilen mezkQr gün ve 
saatte o komisyona miiracat edecekler • 
dir. 

4 - Sartnamcler Ankarada P. T.T. le
vazım, lstanbulda Valide hanınd!l ikinci 
katta P. T.T. Levazım ayniyat şube mil• 
d~rlüklerindcn parasız verilecektir. 

(4440) 1~43 

Akkü malzemesi alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğıinden: 

1 - idare ihtiyacı için 21 kalem ak.,kU
ma.lzemesi kapalı zar/la eksiltmeye çıka. 
rılmıştır. 

2 - Muhammen bttlel (25000) muvalc. 
kat temınat (1875) lira olup eksiltmesi, 
90 eylül 940 pazartesi günıi saat (16) da 
Ankarııda Evkaf apartımanının 3. uncil 
kapı ı. inci katında P. T. T. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - !stekliler, muvnlcl:at teminat mak
buz veya banka teminat mektubiyle kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat (IS) e kadar mezkür komisyona ve· 
receklerdir • 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Le
vazım, !stanbulda V•lde hanının 2 inci ka
tında P. T. T. levazım ayniyat şubesi mu
dürlüklerinden bttlelsiz olarak verılf"Cek· 
tir. (4528) 14568 

Pamuk ipliğile tecrit edilmiş 
kurşunlu kablo satın alınacak 
P. T .T. Umum Mudurlıiğünc!en : 
1 - Talibi çıkmayan 50, 100 ve 200 

çiftli 5000 metre pamuk iplif;iyle tecrit e
dilmiş kurşunlu kablo p;ızarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - Muhammen bedel (8500) lira mu -
vakkat teminatı (637,5) lira olan mez:kQr 
kablonun pız:nrlığr 14 • eyliil • 1940 cu • 
mnrtesi günU saat (11) de Ankarada Ev
kaf apartmanında P.T.T. umumi müdürlük 
satın alma komisyonunda yapılacakur. 
· 3 - İsteklilerin ıartnamc almak veya 

okumak üzere ıimdidcn Ankarar..a leva -
zım ve İstanbulda Valide hanında ayniyat 
şube müdürlüklerine ve pazarhia itJtirak 
için de muvakkııt teminat makbuz veya 
banka teminat mektubu ile kanuni vesika
larını hamilen mezkUr gün ve ıaatte o ko
misyona mUrac;ı.at etmeleri. 

(4910) 14935 

• 
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Türkiye: köylü ve işçi elbiseleri toptan sahş yeri 
laıtanbul • Sultanhamam lrfaniye çal'flM No. 18 - 19 SALAHATTIN K.ARAKAŞLI 

T .. ı 2 T-ıip ~ a~~~~~~~~-=..,,..._~_,,,,...-.P_"'",.... __ -'-""""'~"-"-~~==·..,.~~~-.....a~~~-
Kul'UI Kunıı Kunıa Kunıı Kurut 

13() ~takım 810 l&Yak damalı takım 8M Ylhılr.rniı' çulald takım 680 Acem Bakalı l cf keteıı takım ~ Kayseri Fuone takım 
835 .. ,. " Erenköy 880 • • çocuk takımı 530 • ,. ,. .. 90CUk " 3:50 .. " oocuk takım " .. Erenköy 

• el.ket "16 ,. caket 435 • • eaket 365 • • ,. caket 2rK> .. .. caket 
2~ 
180 

.. .. D'enköy 
122~ 

'4ö • • .. Erenköy ~ • • kllot pantalon 245 • .. kllot pantoloa 140 • ,. kilot pant&lon 
" .. düz pantalon 265 ,. ., dt1z ,. lM ,. .. dila .. 

95 
ıoa 

Diğer mallann fiat ve çetitlerini biklirir litteler Yiliyet, kaza, nahiye meri<ezlerine, it ve Zu..t Banlcalarına ıönderilmiftir. 

r.111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon • 80547 1111111111111111111111111111111111111111111n111 il. 
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: ANA - iLK - ORTA. L SE. Yabanci dillere bilhassa itina edilir. S 
5 Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticeleriyle sabittir. 
! Talebe kaydına bqlanmııtır. Eski talebe, 1 Eylil le kadar kayıtlarını yenilemelidir. Bu tarihten 10nra 
! · yeni müracaatlara verilecektir. Kayıt için velilerin mektebe bizzat gelmeleri gerektir. 
5 ki ve yeııl talebe kayıtları her gün (Saat 9 - 18) e kadar Halit Rifatpap konağında yapılır. _ 

! Y T I L I Nipntaıı Rumcu ve Çınar caddelerinde 6219 l'cö'N°Ö0Özl."ö1 
-wı 11111111111111111 111111111111 ııııııııııııiııııııııııııııııı ,,. 

----------·YATILI. YATISIZ. KIZ - ERKEK ----------· 

HAYRİYE LiSESi 
. Saraçhanebatında Horhor Caddesinde Telefon ı 20530 

ANA-iLK-ORTA-LiSE 
ıı:.1d talebenin. eytnlthı beşine kadar velileriyle beraber müracaat ederek kayıtıannı :renllemelerl llzımd\r. Eski ve 

yen.l talebenin kayıtlan her gUn saat 10 - 1; ye kadar yapılır. Bütünlemelere 27 ağueto•ta b111lanacaktır. Yabancı dillere 
ilk ıımtıardan 1Ubarazı ba.tlanır. Son sınıfta fen eubeııl de vardır. 

Talebeler mektebin hususi otUbUs ve otomobiliyle evlerine nakle dlllr. 1218 

92 seneden beri bütün dünyaca 
tanınmıı 

Election Kronometroları 
Metin, hasıaa ve garatilidir. Ye
ni zarif modelleri: Ankarada A
nafartalar caddesinde 25 No. 
Abdulhalim Güngenci mağaza
sında satılır. Fiyatlar maktudur. 

Türk Kooperatifçilik Cemiyeti 
KONGREsl 

29. 8. 1940 perıcmbe günü, aaat 18 
de, Ankara'da Poetanc caddesinde Ti .. 
caret ve San.tyi odası ialonunda Cemi
yetimizin senelik kl)ngresi yapılacak& 
tır. Sayın banın tqrifleri. rica olunur. 

RUZNAMR: 
1- İdare Heyeti raporu, 
2- Cemiyetin hesapları hakkında 

rapor, 
3- Murakip raporu, 
4- Yeni İdare Heyeti ile mürakip· 

lerln scçilmcıl, 

KIZILAY 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden 
Okulumuz yen! derıı yılı için talebe kaydına bqlıunıftır. Okut secell 

ve paraaızdır. Genç kuılarımızı hemtlre ve slyaretı:ı hemtlre yetlttlrmek
tedlr. Tahsil mUddeU Uç yıldır. Dersler teol1k ve pratiktir. Tahall müddeti 
zarfında talebe modern ve konforlu bir J'U'Hda )'&fU'. Bakım 'Ye teclrtaat 
mUkenuneldlr. Kabul tartıan: 

1 - Türk tebaaı olmak. 
2 - Sıhatı yerinde olmak, teluıfte Ye hizmete riılnt hMtaltk w Jtu. 

8UrU olmamak. ' 
8 - Y&fı 18 den qalı, Ye 26 ten yukarı olmamak. 
' - İffet ehli ve iyi ahllk 111hibl olmak. 
5 - F;n az orta t&lulllnl blUrmlı olmak veya bu derece twll etUflnl 

vestkalarİa lsbat etmek. 
6 - Evll bulunmamak. 
7 - Altı aylrk tecrtlbe devrealnden sonra okulu veya beı 1enellk mec

bur! hizmeU ifadan evel mealetf te.rkeyledlft veya mecburi hizmet eena
aında evlendiği takdirde okul tahııll maaratını ödl:Yecetlne dair noterden 
mllladdak bir taahhUtiı.ame vermek. 

Kaydolunmak ve daha fazla iuhat almak için İatanbul'da Akısaray"da 
Haaekl caddeılnde okul dlrektörIUtune mUrcaat edtımelldfr. İzahat al-
mak için yazı lle de mtıracaat edlleblllr. 6225 

15 eylül 1940 dan IOllra müracaat ka.bul edilmez. 

·Halk musiki cemiyeti 
tarafından 

Alaturka konser 
Orman Çiftllii Marmara saablo -

ıunda puar aünü ıaat il den itiba-

1
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: Cebeci' de iıtaıyon 

YENİDOGIN B 
Her alqam 

Saat 7 dep itibareO 
CAZ ve DANS 

KUKLA 
Ankara'nın 1evimli 

Mettah Bay Edil 
Bahçemizde : 
Gfbel hikayeler .ayll 

Şehir tokan 
AJr.-m yemekleri 

Heraq.. 
s..ıet wn,. 
Anny o.t• 

SONYA 

Yonı-LiD 
Metlnir 

Çinli akrobatı.t 
Cu MaMtro p#ı 

Cumartesi ye pasar 
pıasalarınu;ı eveldcn tıı 

Böbreklerden idrar torbuına kadar yolla rdakt haatalıkl&nn mikroplarını klSkUnden 
temizlemek için Helmoblö kullanınız. 

5- Nizamnamenin bazı maddeleri • ------------

ren ndlecelı:tir. Jılııbterem hallı:ımı
nn bil fırutı kaçırmamalannı dile
rh. Dulnaliye Hrbesttir. 

Tel : 2038 

HELMOBLEU 
Böbreklerin eahtmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eald 

n yeni belsotuklutunu, meaane lltthabım, bel aAneını, sık sık idrar bozmak ve 
bozarken yanmak Jıallerinl giderir. Bol idrar temin eder. İdrarda kumların, me
aaııede t&fların tttekkUIUne rnAnl olur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ ldrannızı temlzllyerek mavlle1tıl1r. 
Sıhat VekAletıııJn nıhııatını haizdir. Her eczanede bulunur. 8213 

nin değittirilmeıl, 
6- Azanın teklif ve dilekleri. 

Türk Kooperatifçilik Cemiyeti 
(3369) 

Kalöriferli kirahk aparlmln 
Bakanlıklar kar111ında Karanfil toka -

iında tekmil konfonı haiz Karanfil apart
manının daireleri kiralıktır. 

Her zaman ıörmek ve ıezmek kabildir. 
Müracaat mahalli: İt Bankası binasında 
birlik iktisat ıirketi. Telefon: 1091 

Zan - 328 • 329 yılı .Ayaı riltdiyeain -
den almıı olduiıun ııhadetnamemi kay • 
bettim. Yeniılni alacairmdan eskiıinin 

ldlkmli yoktur. 

Zayi - 31.10.193!1 muamele tarihli ve 3358 
153-981 hesap No.lu 1-10-1941 ndeti 
(300.30) lira mevduatı muhtevi bir adet Zayi - Anlı:ara belediyesinden aJdıltm 
bonomu zayi ettim. Hükmll toktur. zıao numaarh lı:am7on pllkaJamnı by • 

Ankara Birinci Asli7e Cen llahkemesi Erzurwnlu Bekir kısı Fatma Kaııçı. bettim. HWmıfl olıaadıiı i-l&a olanur. le-
~11.0lbla .. 1165 at Kartal. Mf4 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6846 

İmtiyaz sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı Jdare Eden 
Yazı İtleri MüdürG 

Mümtaa Faik FENiK 
MUeaııeııe KUdUrü: Nqtt ULUC 

ULUS Bamnm ANKARA 

Yeni Sinema 
Bugün ve bu gece 

Saat 12 - 16,30 ve 21 
ıeansında 

KADIN İHMAL 
EDİLİNCE 

Saat 10 - 12,30 ve 18,30 
seansında 

SON GENÇLİK 

Cebeci YeııJdotan 
llinemam 

TUOCAR RORN 
Tl1rkOe 80.slQ 

Halk Sineması Sus Sıı 
BugUn bu K•ce 

Saat 12 - 16 30 ve 21 
seaıuunda 

Bir mllletln lıUklllt 

Saat 10 - 14,30 ve 18,30 
M&DalDdf. 

KIRALİÇENtN 

l:LKASLA.RI 
TthtlcQE SÖZLU 

1 


