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ANA ve ÇOCUKTUR l 
Yardıma muhtaç çoculdan 
korumak ve yafatmak için 
bu ıaye utrunda çalıf&Jl Ço
cuk Eıirıeme Kurumu'nu yar. 
cbmlarpnzla kuvetlendiriariz. 

Büyük ·Zafer yramını kutluyoruz 
Bu sabah 8 de Genel Kurmayda tebrikler kabul 
edilecek, sonra lpodrömda geçit resmi yapllacak 

O Ağustos 
af eri 

Falih Rılln ATAY 
30 ajuıtoa, Dumlupmar· 

'-fer tamam olmuıtur. Nemiz 
eler müatakil bir devlet kur

k, 
0

hür vatandaılar olmuııak, 
i İnHDlar aibi dolatıyoraak, 
•• yuTamızı garbın, vicdan ve 

ürümüzü ıarkın pençeıinden 
ıtaak, ıu denizlere bizim di· 

~or, bu topraktan ana bai· 
aıcaiını hiuediyorsak, belki 

füa ediyorıak, hepıini, her ,e
a., •iuıtoı zaferine borçluyuz. 

er tarihlerinde birçok defa 
ıaz, talihıiz, rehberaiııc kaldılar, 
t hiç bir zaman kahraman11z ve 

ız kalmadılar; onun için her 
' bir devletleri olmuıtur. 
18, oamanlı aaltanatınm ıade 
lbiyet değil, inkıraz aeneıi idi. 
-uahedeıinin, 22 aene içinde, 
li .,. Anadolu türklüiünü 

majnm nuıl bir daiılıta 
edecetini düıünmek, akla 

luk verir. Çünkü emperya. 
lbemleketi ve halkı yalnız p...., 

1da ka1mıyacaktı; onu mahiv 
•ima dofra .ürüldiyen mli ... 
• takviye edecek, bu millete 

~a kalkmmak imkanmı bırak· 
tı. Tuna'nm Budapeıte kı· 

dan Meriç'• doiru bakınız. 
)'azılı tarih olmaaa, bir rin bu 

arda türlderin :Y•f&llllf oldu-
İaanabilir miıiniz? 
, mazlum ve kahraman bir 
kaderi bu olmamalı idi. 1919 

a mukadderata iıyan ettik; 
.P.toaunan 30 unda bütün ci· 
la&rbi muzafferlerinin bayratı 

da onu yendik. Ve o ıünden 
ttirk milletinin bir buçuk •· 
eri aradıfı, hakiki kurtuluı 
takip etmeie batladık. Hali 

"- ibtündeyiz. Hala biııce kah. 
bir ba1at ahlalu lbundır. 

toıan fedakarlık hiııinden 
11zm, her sün daha kuvet· 

aün daha zenıin ve daha ka
bir TürkiJe için mücadele 

e mecburuz. 
Jı aaltanatmm ıukut dev· 

heri, ilk defa, 30 ajuatoa ••
kazancı, yerine aarfolunmut

Ce.ıılijine derinlifin., bütün bu 
lll11a temelleri ibtünde Jiikıe-

iatik1ilei1erinin müdaf •• 
onu kazanmıt olanların az• 

de bü,üktür; halk daha bir, 
et daha mücehhez, ve eter 
erinek, bizi tehdit edecek 
en atalı 1911 tehlikeıi ka• 

llh>illrıtfir .• Bu tehlikenin üıtüne, 
JOn, bir hamle yekparelifi ile 

• Hayır, Türkiye'nin top
hiri1et bütünlütü maıun ka· 
• Ba,........zı tnk ile kat· 
Birletelim n aaflarmuzda 

Jandarma 
lnensupları 

terfi listesi 
rma memup1arma ait terfi 

Cibnhanelaimiain taaclikin.. 
Nı.aııt1r. Bu terfi liateaine ••· 
Fani AJdm albaylıktan Tat· 

ite terfi etmittir. 
sayfamızda bula· 

e Yekllmlı Aytıhklı 

30 Ağustos 
- . -.......... . . 
Tiirlı tlll'ilain• aolerl•rtlen örül· 1 

ntÜf yeni ,.. dutflllt ,,,.,,.,.,,,,. 
eden 6ü)'ilı 6ir pniin ;yeni 
6ir ,,ddöniimiinde)'is. Yıllar
ca oe aırl11rcıı terain• dön· 
rniİf olflllt millet ttılilai, on •· 
ltis ..,.. önce 6uwün ..,.ırltır· 
do, anırlann öteaincle clefil, 
''llCllonın laoriıniürnetinde" 
lıendi.in• .J'CU'OfGft idiJrom.t• 
yönelmifti. BuP,.ü, 6a aa
ler 6o)'r'Clmını 6üyülı bir aİ· 
lcih fcduı wibi ,,.,IHıpı .,. 
pnül pnüle birlqmif bir 
millet conclan lıutlamtılıftı· 

dır. 

NUREmN ARTAM 

Ba on NN yıl içind• oatan mi· 
dol,,.. ipn lıcuılmq aiperl• 
rin fopralrm diia•lterelı i· 
arind• aytin al~lan 6i· 
)'Üfmİy• af,..,,,.., olflllt 6ir 
rnill•tin lıola. lai' fiip#a•Ü iti, 
,,.,.; aiperini ......... .,. ~ 
ni tel örplerini ••rmelı lıacl
retiııden clÜflnedİ. Bqün yer r 
yer hdlrfnnrf 6ir elin~ 
paü önincl• 30 .,_,,. 6a;y.. 
r.....,.ı •en• IHırıf O• .Ulıtbı 
~· lıatlarlı~ oelıcrnmıa 
.-,-., lnıcfretimia .,. ite 
yecanınuala, İCfl6Ulllo, 7•nı 

(Son 4. hci -.,lada) 

Merasim programı 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bugün Dumlupınarda da 
bir tören yapılacak 

BucUn. bUyllk 30 atuatbl zafer bayra.
mının 18 inci yıldönümU dolayıaiyle yapı· 
lacak törenin programını okuyuculanmııı:a 
blldiriyorua: 

Sabah 1&&t 8 de Genel Kurmay Bae
lcanhtında tebrik meraaiml yapılacak ve 
bu meruime yarbaylar da dahil olduJU 
halde bUtUD llltaubaylarla genraller ııti· 
rlk edecektir. 

Baat 10 da hipodromda yapılacak olan 
bUyUlc ukerl meruime istiklll martiyle 
bqlanacak, bunu tlldben de reaml geçide 
lft1rlk edecek olan motörlU batarya birli· 
.............. bir~. b&ft lmrunm-

na memup bir zat ve Dihayet ukert sand
ıı:on komutam ınra ile hitabeler yapacaJc • 
lardır. 

Bundan aonra 8f81ıdald lotalann lt
tlrAk edeceği seçlt reıml bqhyacaktır: 

Bütün topçu, ltlvari ve piyade llDlflan 
dahil oldutu halde Harbiye okulu ala.yı, 
vesaiti lle blrllkte bir kimya bölütü, bir 
motörlU batarya blrllği ( • top, 6 ıtıldak 
ve 2 dinleme Aletinden mllrekkep), bir 
jandarma bölutil-

TllrkkUfU tayyareleri de hipodrom tıs. 
rlDde uçarak törene lfttrlk edeceklerdir. 

(Sou f. lbtci a,l*J 

\Havacılık 
haftası 
baılıyor 

T. Havı Kurumu._. 
Şükrü Koeak'ın beyı .. 111 
tfavacılık haftaıı buıün hafi~ 

Bu münuebetle Türk Hava K...
Baflısanı Erzurum Mebuau 
Koçak vatandaılara ıu be1an••• 
yi netretmiıtir. 

Aziz vatandqlar; 
Dünyanın en bulanık, en ia!:?iti 

günlerinde, 'll.rp dııında dertsis 
k1yetsi% bir 30 a(uıtoa idrik e 
Harp dıııncbyız, fakat damarlar1ı1llıliW.Etl 
da 30 ağuıto11 gününün imanı 
Yurdumuzun havası 30 a(uıtos 
nün sarsılmazlığı ve giive,~o 
dur. Ufuklar karardıirça • 
likleıiyor. Urkcklik, kar Iılr ,.Mı.~ 
kınlık Türk vatanının ~ı 
yalarda parçalanan cbl 
vermektedir. Ditini tıma 
binbir acı ile, binbir mih 
tuktan .onra, bu top~aklart 
ğilnil temine muvaffak olan ft 
leti, yavrusunu koruyan bir 
bi, her kanı vatan parçası Uze 
tün titizliğiyle tıtremektedir. 

Hudut boyunda jilngüıil 
tu~ yilzlU yifit, 30 a~ı,ıtos 
Mehmetciğidir. Ona itimadımı 
gün, kuvetini birkaç miıli artı 
Karada olduğu lcadı-r, denizi 
g8klerde aynı Mehmetciğin glSl 
huzur içind~. sığınabiliriz. B 
göklerimizin kahramanlarına bet•P 
limiz güveni tekrarlamak için en 
gun gün, bugündür. remeli TUr'(fı1'9.ıj~ 
va Kurumu'nun kamplarını doldu-•.·~~ 
idealiıt gençlik yığıı•ianna dayuua 
Türk havacılığının hergiln bir ile 
dım daha attıfını rörüyor, hilHCli,o. 
r\1%. 

Muhterem vatandqlar; 
Harp eden milletler bütün lallDJ 

kuvet ve iman varlıklarım göilere q,. 
ııyorlar. Döğüıenler artık atada bl~ 
birine saldıran inaanlar delil, ,e~ 
de boiupn bnat ıUrUleridir. Blr 
pıpmda, birkaç dakilu. içinde yok ol 
veren tayyare ve pilot sayısı, hakikt 
bir bavacılıtın nuıl arkuı keallmli 
bir inl&D ve makine kıynatına daymaı, 
maıı lbımgeldifini bize bütün ~ıp • 
laklıliyle göıteriyor. 

Bu manzara kaqııında bize dU,. 
vazife, isabetle aeçmit olduğumuz yol
da yilrilmek, Türk gençlifini, mUmktla 
oldutu kadv kıaa bır uman lçtnd, 
kanatlandırmalctır. Türk Hll'V'a Xu ... 
mu'nun bası arasında bulununanıa. 
havacılık haftuı içinde Xurum'c!n 
yardımlarınızı ealrgemeneniz, bOyWI 
d&vaya ılz de, gücünüz yettifi kacls 
yardım etmi' olunu:ıuz. 

Türk Hava Kurumu, sizi hizmetle • 
rin en mub,ddeaine çafınyor. 

TUrk Hava Kurumu Batkam 
Erzurum Keıru.& 

Şıikra Koç.ık 

1 ngiliz nazırların 
çahsmaları 

Londra, 29 LL - Royter'tn diplomatik 
muharriri yasıyor: Parllmerıtonun tauı 
dola.yıalyle muYakk&teD parllmento vulfe
lerinden NrbMt lcalnuf olall DUU'lar, bl • 
len bUtUıı taallyetleriDl, harbin uimlcll' 
bir IUl'ette ldarulDln lcendllertne tahmil 
ettitl bUyt1lc ıı Userinde teksif eylemiıla. 
dlr. Nazırlar araınnda konferauçılar, her 
sUıı blıibirilll takip eylemekte ve bu top. 
lantılarda mUaakereler yapılmakta ve harp 
k&bineelııin kararları tatbik mevkline kae
makt&dır. Kabine. ınk ilk, lüaumu takdlrlD
de stmde iki, Uç defa toplanmaktadır. BQ. 
tllıı llUU'lar, ,o.de uprt 1' aaat ~ 
makta, eberlal de evlerinde seee pç .. 
t.e --~ ...... ollukt9dl&'. 
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-2- ULUS 

Müstahsilin vazifeleri 
Kemal ONAL 

Daha geçen • yıla kadar yalnız lar, diğer ihraç maddelerine de §İm
huidayı korum•k için halktan bu 1 diden iyi bir talih vadediyor. 

SPOR 

Boks ve güreş 
müsabakaları adla bir vergi almak icap ediyordu. Yalnız buğdııyın korunması için 

Filhakika devletçe kurulan ofisin, oldukça nğır ve zahmetli bir vergi 
' uzak İstihsal sal\alarından satın al- ile işe başlandığı halde birçok mah- Buıün 19 Mayıs Stadyomunda yapılacak 

güreş ve boks müsabakalarına iştirak ededığı buğdaylar, büyük •İstihlak mer- sullerimizin himayesine, devletçe ye 
cek İstanbul bokıörleriyle Kocaeli güre:ı -kezlerinde - memleketteki serbest ni bir külfet ihtiyar olunmadan geç-
çileri diln ııchrimize gelmiş ve istasyonda 

buğday satışlarına göre - bir mik- mi§ bulunuyoruz. Bu himayede za- federasyon başkanı Tayyar Yalaz, Ankara 
tar zararla elden çıkanlıyordu. manın tesiri n§İknrdır. Dünya piyasa boks ajanı ve Tayyare Cemiyeti mümessil
Kom§u memleketlere ihraç ettiği- sının bugünkü ihtiyacı ile gene dün- !eri tarafından karşılanmı!ilardır. 
miz buğdayların dünya piyasaları- 1 ya §artlnnna göre iktıaadi bünyemi- Müsııbnkalara saat 16.30 da başlanacak 
na göre satışı ise, içerdekine naza- ! zin tcşkilutlıındırılmış olması, mah- ve kısa bir takdim merasimi yapılacaktır. 
ran daha zarıırlı idi. Buğday koru- sullerimizin önceden değerlendiri- Kocaeli güreş takımı iyi bir şekilde ha
ma vergisi devlet gelirleri arasına I lip hakiki kıymetleriyle pazarlara zırlanmış ve kuvetli elemanlardan mliteşek
girdiğinden bu zararlar ofisin bi- arzını mümkün kılmaktadır. Bina· kildir. Müubakalarda iki kiloluk tolerans 

h kabul edilmiı olması dolayııiylc bir takım linçolarına göre bütçeden kar~ıla- cnaleyh müsta siller knvuıtukları 
nıyordu. İyi fiyatın ba§hca iki yeni unsurdan . b" .ki t f :r. •• k 

1 

gtireşçiler kazanma imkanını çoğaltmak i-
çın ırer sı e smı ıışaı;.ıya gureşme 

Geçen sonbahardanbcri ofis buğ- geldiğini bilmelidirler: için kilo atmak düşüncesindedirler. Otuz 
daydan baıka arpa ve yulaf da sa-j 1 - Avrupa'dn harp vaziyeti, saatlik kısa müddet zarfında üzüntülü ve 
tın almağa baıladı. Bu iki mahsulün l 2 - Bu vn.ziyete göre kurulan •e!ılikeli bir işe teeebbüs etmek cüretkar
lıasadını müteakip ofisin fiyatla mü- iktısadi bünye. •ıır. u:duğu gibi akibeti de düşkündür. Bu 
dahale etmesi bunların köylü elin-ı Müstnhsile bugünkü müsait fiya~ 1-ı :ı::ıt ıçin hazırlanmamış vücutların bu 
den ucuzca çıkmasına mani oldu. ların haldm 'Unsurlarını bu kadar tü:-lu tedbirlerden men.fi neticeler aldığı 
Arpa ve yulaf da buğday gibi ge- sadeleıtirip ifo.de . etmekte fayda b·r ç 'k kereler tahakkuk etmiştir. Gcnçle
çen haaattanberi ihraç veya istihlak vardır. O, bilmelidir ki devlet müa- rimizin bu huıu1a ~ok dikkat etmelerini 
zamanındakine yakın bir değerle a- I tcsna bir vaziyetin icaplanna uya- tavsiye ederiz. 

Boksör ve güreıçiler için tartı saat 13.30 
lmıp aatılmaktadır. rak milli iktısndı koruyucu bnzı ted· da Hıı.cıbayramdıki güreı lokalinde yapı -

Müstahsil lehine 'fiyat yeliyle ya- ı birler almıştır, kavu~tuğu iyi fiyat . lacaktır. 
pılan himaye bu kadarla kalını§ de- da bu tedbirler içiı1dedir, kendi- Gureıçiler için iki kilo boktörler için 
iil~ir. Daha o~un elinde ike? mah-1 ai~in ~Üesair olma~ı-~ı, ~ski tiı.bil"le bir kilo tolerans kabul e:lilmlştir. 
aulu değerlendırmek son bır yılın l l<ulfebızce e!de ettıgı nımete ke.r~ı Her iki müPbıkanın baı hakemi Tayyar 
mühim çah§ma mevzularındandır. ona vazifeler düşüyor. Yalaz. 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu-1 Müstnhsilc düıcn vazife!erin Güre~ hakemleri: Necmı Tolunay, Su -
nun aon Adana aeyahati esnasında, mağncvi cephesini bir tarafa hıra- leyman Kaptanotlu. 
pamuk ihracatçılar bidiği, pamu- ı karak İ§ halinde ltendinde'n istene- Bokı hakemleri: Zeki Çift, Kemnl Bil-

b • kan, Mithıt Gültekin. iun ve hatta yağının snh§ fiyatları-, ilecek şeyleri de şu baıııt unsurlarıı 
Suvanyorler: Şevki, Orhıı.n, Fuat. 

nı, mahsul henüz tarlada iken teıı- irca edebiliriz: Stadi'oma uuhulıye ıo kuruı tribün 2S 
bit etti. Bursa'da koza kooperatifler 1 - İstihsali iyileştirmek, arttır- kuruotur. 

Jandarma 
mensupları 

terfi listesi 
Jandarma mensuplarına alt terfi listesi 

Reislcümhurun tasdikine iktiran eylemiş
tir. Bu terfi listesine nazaran Fevzi Aydın 
albaylıktan tuğgeneralllğe terfi etmlııUr. 

Yarbaylıktan, albaylığa terfi edenler 
de şunlardır: 

1. Nail Özgüven, Ziya Kırbakan. 

BinbCJ§ılıktan yarbaylığa terli 
ede~ler: 

Salih Tunçer, Kadri Geledun, Nfyazf 
Öcal, Tahsin Ünlüer, A. Rıza GUrsoy, Y. 
Kenan Sökmen, NecmetUıi Savaş, A. Ke
mal OguztUzün, Kadri Erel, A. Tevfik Uy
gur, ı.ı. Kenınlettln Tm:knya, Hıımdi Kor
kut, :Mlthnt Altınbuluk, H. Hikmet Yıldı
ran, M. İzzet Burul, Nazmi Songur. • 

Ôn yüzbaşılıktan binba§ılığa 
terfi edenler : 

Necmedclin Yalçınknya, Hllml GUrel, A. 
Şevki Atay, lJiln ı..ur, tl. Tahsın litivcnç, 
Hemzı Tapı.ır, Salih l!.rce, Zekı $.ıvaşer, 
Env1.:r Bayar, Ş ·fık Kıy.un, Sıpkat Tupy, 
Salllhaddlu Ak .. r, İbrahını Sungur, ~adlr 
Özer, Ntu:mi Goı:u.:nsu, A. Hamdi Ünal, 
Mazlıar Üusal, Sıyami ~unknr, Ntı.zıın Kn
yııb~ı, Zıya Ulusoy, Mu.uır Kııramano~lu, 
İ. :ıı:tem Ynrdtmoglu, Nc.cdct Karlı, H. 
Ha)Tettln Turunç, A. Ş0vkel Oncn, K. Bır
kDll, M. Sıtkı Turgul, Necip Korkmaz, Nu
ri I<üna.lp, M. C1:mll Erd:..n, Kcn:ın Erkut, 
Celtıleddın Aral, Remzi Tı.ınger, Emin Ak
gün u. Fe\'d Oskay, 1. llnkkı I~ıl, Snllh 
T(lngiz, Tıılat Arman, Necip Aykun, 1. H::ı.k
lı:ı Unvcr, Usman öztUrk, Cemil Doyın n, 
Atıf lJcmıraı,111, A. Rı:ı:ıı Ergul, Mcmdulı 
Oksay, A. llnmdl To.var, ŞUkrü Tuncay, H. 
Saim TUm r, Aeıı.f Yarcııı, M. İr!ıın Seçer, 
Mustn!n 'Diryald, Y. Ziya Umul, Eyüp Snl.ı
ri ~nran, Hfizl Arns. Abdlllk tdlr Sezgen, 
Hemzl SUb rk, ıı. Turgut Aklıaş, Nazif 
Tunçny, Mustafa Sczg"'n, Ahmııt Yctgın, 
:M. Trı!At li:rg.ln, lU. Ali Aksoy, M. Snd1k 

Dıı ticaret 
Kliring hesaplara 

bakiyesi 
TUrkiye CUmhurtyet Merkez Bankaaın -

dan alınan hcs:ıp hlllı\salıırıııa göre 24. 8. 
1940 tarihindeki kllrlng hesaplar) bakiye · 
lcrt · 

CETVEL: - ı -
Tllrkfye CUmhurlyet Merkez Bankasın -

dnkt kllrlnı: hesapları borı;lu bakiyeleri : 
Memleket Miktar T.L. 
Almanya 
A. hcauplarındnki 
borcumuz 
Almı:ınya 

B. htsnbındnJd 
alacağımız 
Belçika 
Estonya 
Finlandiya 
Hollanda 
İspanya 
İsveç 
D hesabındaki 
borcumuz T. L . 
İsveç 
A hlSllbıod:ıkı 
alıı.c'.lğımız T. L. 
İsviçre 
Lehistan 
Letonya 
Norveç 
Rusyn 
Yuı:oslavya 
Yuıııınlst..'ln 

CETVEL: - 2 -

18.421.600 

2.764.200 15.657.400 
652.600 

2.:m~.soo 

120.400 

33.700 
266.400 
402.WO 
27!1.300 

2.2:5:5.400 
119.400 
419.400 
104.300 
215.700 

21.000 
176.500 
227.WO 

Muhtelif mcmlekctlcrtn mrrkez bankala
rında tutulan kllrtn-; h nplanndakl 

ıı.lncnklnrınuz 
Romanya: 
Alac:ığımız : 

ISi ı husust 
hesap 
T.L. 
Petrol 
hce:ıbı 

36.HlO 

T .L. 1.295.600 
Muvakkat 
heeııbı 
T.L. 25.700 1.357.400 birliği de zamanında piyasaya çıka- ı mak. 

nlarak oraları yalnız sıkıntıdan 2 - Geçen yıllara göre farklı o-
kurtanlmı§ olmadı, ipek yetiıtirici- lan geliril\i taaarrufla kullanmak. 
leri az çok bir karla da tatmin edil-ı Müıtahsile bu vazifelerini duyur-
4i. lzmir'de fuarın açılışı aıraaında 

1
mak ve anlatma.k da onunla teması 

Ticaret Vekilinin yaptığı konu§ma- olanlara düıen bir borçtur. 

özaydııı, İ. Hal:kı Taylan, Abdülti.dz Ye- ~oor~:::;:~~ 
Gen Jmbh li'i K1rıkka~e'1e gitıi ~e~~ı:~~~:;~e~zı~~~~u~~t, F~~r~f A~~~:: as huııusı hesap 

A. LCıtfi Akın, Ziya GUven, M. Nuri Su- T.L. 4H.500 
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Vaktrnde yapılmarnı' bir ha.: 

zırlrk, ihtiyaç günüı1de elde 

bulunmaz. Havacılığı ihti -
yaç günü olan harp sırasında 
meydana getirmeği düşün -

~ • mekse safdillikten fazla bir · ı deliliktir. lıte Hava Kurumu 
l bu vakti kazanmak ve ihti- : 

:ili)' yaç ıününe hazırlıklı çıkmak ! 
•• 1 l azmile ~lışıyor. Eğer bütün . ~ ~ 'I vatandaılar, Kuruma aza ya

l "fi J~ zrlaraık ona yardımlarını te -
il'~ mJ...'l ederse, yarınların iyilik ' . . """'. . ft emnıyet getırecegıne ına. 

nabiliriz. 

Seferihisar içme suyunun 

açıhş töreni yapılacak 
lnıir, 29 a.a. - Seferihiaarda 60 bin Ura 

lel'fi1le vücuda ıetirilen temiz ve ııhi iç
•• •117U tesisatının açılı:i töreni Seferi -
biunn kurtulus bayramı ilinü olıın 11 ey
IWcle yapılacaktır. 

Tevkifhanede yeni vaka oldu 

lıtanbul, 29 (Telefonla) - Tevkifhane

de yeni bir vaka daha oldu. Cerhten suçlu 

Marmara Hüseyin ile arkadaşları EyUp, 

Yorıl, Kadri ve daha dört kiıi koğuş kib
yalığmı aralarında taksim için kavga et -

mlıler ve bunlardan dördü birbirlerini çok 
ağır yarılamışlardır. 

Banlardan Yorginin bağırsakları dlşarı 

fırlamııtır. Recebin yarası çok ağırdır. 1-
klıi de hastaneye kaldırılmıştır. Diğer ya
ralılar tevkifhane hastanesine naldedil • 
mlılerdir. 

Oniversited~ ikmal imtihanları 

Halkevlerimizin 

köy gezileri 
Muhtelif yerlerden aldığımız telgraflar, 

Halkevlerl kollarının muhitlerinde yap
mkata oldukları tetldk gezllerlne içinde 
bulunduğumuz hatta zarfında da devam 
edildiğini blldlrmel<tcdlr. 

Bu arada Ünye Hnlkevl k6ycUlük kolu 
dağlık mıntakad:ı bulun:ı.n muhtelif köyle
re ı:;-ldcrck muhiti alAkadar eden uzuvlar 
üzerine görüomderde bulunmuşlardır. • 

Burdur halkevlııln t emsi!, mUz.lk ve ııos-
yal yardım kolları gençlerinin Askeriye, 

1 
Çerçin ve Kııla köylerine yaptıkları sezl
de çlftçllcrlmlzln harman tıleı1yle alft.ka • 

1 
dar olmuşlar ve nkaam dıı her üç köy hal
kına. "FednkArlık., piyesini temsil etmlı-
lerdlr. 

Mnltıtya Hnlkevı mensupları da Kala na
hiyesine giderek nahiye merkezinde top -
ıanmıı olDll 24 k{ly ihtiyar heyeti ve k6y-
10lcrle k6y ve çiftçiyi nlllkadar eden fıler 
üzerinde konferanslar verilmiş ve yurt tıı
lerl Uzcr!nde görllşmeıer yapılmıııtır. 

Halkevlerl mensupları bllttin bu gezileri 
esııruıında uğradıkları yerlerde hastalarla 
bilhassa alO.kadar olmuılar ve doktorlar 
bunların muayenelerini yaparak UAçlarını 
dağltmıılıırdır. (a.a.) 

Hindistan' dan lzmir 

Fuar1na gönderilen eşya 
İzmir, 29 a.a. - Fuardaki İngillı İm -

paratorlutu Ticaret Birliil Pavyonların • 
da te&hir edilmek Uzere Hindistan 3S san
dık içinde çok kıymetli eıyı ıöndermis 
ve bunlarm hemen yerleştirilmesine bas • 
lanmıştır. Yolda ıs sandık daha eşya var -
dır. Fuara Suriye ve Filistinden de ziya • 
retçiler ıelmeye başlamıııtır. 

Emniyet umum müdürlüğünde 
·tayin ve terfiit::r 

Emniyet umum müdürlüğünde ikin
ci sınıf muamelat memurlarından BB. 
Cavit Aybar, Mehmet Pamuk ve Fah
ri birinci sınıfa, polis enstitüsünde 
birinci ıınıf muamelat memuru B. Ce
vat SökmenıUer yeni ihdas edilen ar
şiv öğretmenliğine 40 lira maaşla ter
fian tayin edilmişlerdir. 

· c l" ' ı fil Y,.nl hesap Gençlerbirliği spor kulübü 30 Ağustos mcr, Haydar Çellk,, e .. ı Tunc~r, ,._ı. { T.I.. 
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.
700 Zafer Bayramından istifade ederek Birlik- Tekinalp, Rlfııt A)aydın, H. Hull,I Atak, E ı.ı turizm 

. .. . .. Fuat Ulaç, İhsan OğUz, A f,i vket ı<:atlrcı-
ıporla hır maç yııpmak u.ze:e dilr.ku trenle oğlu,' Muammer Baray, Sadrcttln özkan, 1 T.L. . 
Kırıkkaleye hareket etmııtır. 1 İhs n Şirin, Abdurrahman Menekli. Tur- C ı.otılovakyıı 

1.000 796.200 561.200 

Trabzon'daki 
müsabakaları 

kürek 
bitti 

Trabzon, 29 a.a. - Burada yapılmakta 
olan kürek mUsabakaları sona erml§tir. 
İkinci mUsabnk:.ıda iki bin metrelik· klkle
rln mukavemet yarııında Bolu birinci, Kas
tamonu ikinci, Giresun üçUncii gelmt;ıtlr. 
Altı tekil arrunndaki mukavemet yarışın
da birinciliği Trabzon, ikinciliği Giresun. 
UçüncUlllğü Rize almııtır. 

KUrck mUsabakalıırı neUceslnde 11 pu
vanla Trabzon , birinci, 10 puvanla Bolu 
ikinci, gc.ne 10 puvanla Giresun üçüncü 
gelmlı, Kastamonu dördüncü ve Rize de 
bqlncl olmU1tur. 

Bu aon kürek mUııabnknları da bll!ta or
general Klzım Orbay olmak Uzere vali ve 
komutanlar, sivil ve askeri erka.n tarafın
dan alAka Ue takip edllmlıı ve mUkMaUa
n bizzat Ktzım Orbay tevzi eylemiştir. 

Muğla' da 

Tütünlerin kırma işi 

bitmek üzere 
Mutla, 29 a.ı. - BUtUn vltlyet dahi -

linde tütünlerin yUzde yetmiıi kmlmııtır. 
Havalar mllsait ıldene yirmi ailne kadar 
bUtün kırına işi bltmlı olacaktır. İnhisar 
ve kumpanya eklperleri tetkik ıezllerine 
bulımııılardır. Eksperler, tUtllnleri çok 
nefiı bulmuşlardır. • 
İdare ekıperlerl çardakları dolııarak 

tütünlerin hnırlanmuı hakkında zürraa 
öiUtler vermektedir, Bu yıl vlllyetlmizde 
iıtihaal edilecek tiltUn miktarı beı buçuk 
milyon kllo kadar tahmin edilmektedir. 

Giresun' da ilk 

fındık mahsulü 
Giresun 29 a.a. - DUn, Aksu vapuruna 

yeni fındık mahsulilmUzUn ilk partiıl me
rasimle yliklenmiıtlr. Bu mUnuebetle ya
nılan merasime Cümhuriyct meydanında 
İatiklll mareı ile baılınmıı ve •ıöylenen 
nutuktan sonra iskeleye ıidilerek milli 
renklerimizle ıüılenmlı olan vapura ıötll
rülmüştür. 

Vali vekili ile belediye, Halk partlıl, 
halkevl, ticaret odası ve bor11 reiılerinin, 
memur ve tllccarlarımızın ve çok kalaba
lık bir halk kitleılnln htlrlk eylemiı ol
du!Uı bu milli ve mahalli t5ren çok parlak 
olmÜştur. 

ı;ut Gen1:<ılll, Fıızıl Özege, Burhanettln Se- h sabında 
zclgln, CeıtU, Sırnlp, Zeki 'fııkmen, Hc!lk ııl~~ğımız 
Ersoy, A. Rıza Tekmen, Ali İrfıın Atalay, bor~u~uz 
Kenruı Ulukut, Zeki Ün, ırahr<:ttlu Kıyalc, 

llS.100 

HUsnU GUven, Şero.fettln Ünal. t~;; A 9.SOO 108.300 

O ateğmeıılikten yüzbQ§ılığa ter ~e:~:~~~ 
fi edenler : TL. 602.200 

Sıı1m SüngU, Bahaeddin Balaban, :M. B. hesabındaki 
Zeltl Eltez, Yuıu! Süer, O. Nuri Demir, alacağımız 
İlhami Aksoy, Cemal Alkan, o . .Naci Yo- T.L. ı.871.300 
nıılp Muzaffer Alpay, A. Hamdi Alkan, Lltvıınyıı 

1.973.500 
u.ı;oo 

Muhtar Mete, All Özdcmlr, Tarık Binat, Macaristan H6.200 
Lütfi Alpar, Mehmet Nuri Çivi, Sadi Tu- Not: Rumen kllrlngine avanıı olarak ithal 
lııysUn, Celtılettin Er~nt, Hallt Akarsü, edilip hentiz nımen malları memleketlmi
A. Saftı Doralp, Ragıp özarman, Mehmet ze girmlyen T.L. 852.800 
Önler. A. Feridun Atalay, Hallt GUrgün, 
TacctUn Alprr, Muzaffer Koru, Mehmet 
CUncr. Mwıtafa Oğus, İbrahim Erdeıı. Sa
fp Kızıltepe, M. Fethi Yürekli, Ahmet Gö
zay, Rulh GUnhan. C. Sııdık Özüak, H. 
Basri Orhun, Mehmet ErllBlan. Mehmet 

Eminönü Halkevinde 

Altay Nihat Salman, M. Muharrem Er- Bursa kız _ .. .,titüsünün senelik 
kan, Turhnn Bele, Muhittin Erol, F. Şad! .... _ 
Altıngiray. 

Teğmenlikten üsteğmenliğe ter 
li edenler : 

A. Burhanettln Bener, Ali Öner, A. Rı
za Taraman, Mahmut Kızıltuğ, CeltUettln 
Kökeal, Dursun Çagatay, İlma!! Güney, 
Fımık Oksııy, Mustafa Artah, Ömer Gez
gin, Hasan Vuruıı, Hüseyin Saracoğlu, Ne
cati Karabulut, A. Hilmi GUnenç, Rutm 
Cl\'anbay, H. Avni BUlbUl, Kenuıl Atııı. 
Sami Özalp, Mehmet Ataman, M. Re11lt 
Kızıltan, Cahıt Coııkun, Halit Karakulluk
çu, Ferit Oğuz, Hakkı Yılmaz, Nadir Say, 
M. Ali Acuner, M. Re11at Adalı. 

Dördüncü ıınıl aıkeri hakim • 
lihten 3 ıınıla terli edenler : 

)!. HulQal Alpan, M. Hilmi Şıpka. 
O fÜncü 11nıf MI. Memurluğun

dan 2. inci ıınıla terli edenler : 
M. Adnan Ergtnaoy. 

Dördüncü ımıl heıap memur· 
luğundan iiçüncü ıınıla terli 
edenler: 

Ktızım Özener, E. Hakkı Bayık, Muhtaz 
Denktnıı, Ahınet Benl1ay, Ali Dinçer, Sab
ri Dqkurt. 

Alhncı sınıf heC'aıp memurlu -
ğundan befinci ıınıla terli eden 
le : 

Necmettin örer, Süleyman Altınkaya. 

Yedinci ıınıl heıap memurlu -
ğuntlan 6. sınıla terli edenler : 

Harun Erkanlt, Klmll Kandemir, İsma
il Ercan, Sellm Kılıç. 

resim sergisi 

Bursa kız öğretmen okulu; Em1n6nU 
Hrılkevlnde bir (Talebe resim sergisi) aç
mıştır. Gösterilen resimler arasında linol-. 
yıım tekniği, manzaralar, afişler, portre
ler, tezyinat resimleri ve çe11itıl yazılar 
vardır. 

Bilhassa 863 Mellha'nın linolyum tekni
ğinden Bursa Atatürk heykel!, 15 l1ell1-
hat'ın U!udnğ o.fl§I, 656 Nurunlsa'nın Bur
sa ipekli kuma11lnr a.fffi, 927 Semahat'ın 
çini tezylnatı, i08 SUheylA'nın manzarala
rı, 53 Mualllı'nın deseni ve Jale'nin por
tresi sergide en çok beğenilen eserlerden -
dlr. Sergi, muhitte büyUk bir allka uyan -
dırmııı ve rağbet görmU§tUr. 

Polis Enstitüsünde 

sözlü imtihanlar 
Dlin Ankara poliıı enstıtllsllnde yüksek 

ve orta tahsll sınıflarına alınacak polis 
memur ve lmlrlertnden eve!ce vllAyetlerde 
yapılan yazılı imtihanları kazananların 
sözlü imtihanları yapılmııtır. Du imtihan
lara 145 polis memuru ve 7 blll}komlser lş
tlrAk etmiştir. OG memurla 7 başkomlecr 
bu imtihanları kazanmıolardır. 

Memnuniyetle öğrendiğimize göre, An
kara emniyet müdUrlUğü kadrosundan 
imtihana giren 18 memurun hepsi imtihan
da muvaffak olmuıılardır. Bu memurlar ge
çen aylarda A:Jlkara'da Jialkevlnde acıl8ll 
tik tahsil kursundan geçıniıler ve imtihan
larında iyi dereceler almıılardı. Polis ens
tıtUsUndc derslere 2 eylUl salı günü başlı
yacaktır. 

htınbul, 29 (Telefonla) - Üniversite 
ikmal imtihanları ,30 eylülde yapılacaktır. 

Hukuk fakültesinin ıon sınıf inkilip tari
hi imtihanları 4 eylülde fakültelerin ya • 
bancı diller imtihanları ise mecburi ders • 
lerden önce olarak 25-27 eylUlde yapıla -
caktır. 
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latanbul'da fiy3t mürııkabe 
komisyonu odun fiyatlarını 

tesbit etti 

İstanbul, 29 tTelefonla) - Ffyat· mu -
rakabe komisyonu bugünkü toplantısında 
odun fiyatlarını yeniden tesblt etmiştir. 
Tesblt edilen fiyatlar Azamtdir. İstlyenler 
daha ucua aatabileceklerdır. Yeni fiyatlar
da bir senelik kuru Rumell meşesi çeklai 
435 kuruı, alelAde An:ıdolu me11esiyle ku -
nı gUrgen 880 kuruştur. Kömllr fiyatları 
hakkında tetkikler devanı ediyor. 

Nişan yüzükleri 

Ye vatan müdafaası 

Ankara'da, lstanbul'da ve daha 
bir iki türk şehrinde Türk Hava 
Kurumuna giderek nişan yüzükle
rini hediye eden çiftlerden bahse
dildiğini duyuyoruz. 

Nişanlanmak ve evlenmek haya
tımızc/a saadetin kapısından girmek 
ve huzurun çatısını kurmak için ya
pılan iki hareket değil midir? Par
maklarındaki altın yüzükleri çıka-
rıp Hava Kurumuna armağan eden 

Beden terbiyesi kulüpleri yarın gençlerin neler duyduklarını, neler 
merasimle nçılryor düşündüklerini seziyor gibiyim: 

- Aralandığı zaman aralığından 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Adalarda - . 

117. Fatihte 1003, EmlnönU'ndc 1068, Ka- k~ndi kartallarımızın motor sesı 
dıköyde 230, Usklldarda 277, Beyoğlunda duyulmıyan bir kapının ne manası 
1324, Beolkt ota 287, Sarıyerde 303, B~»- ve ıizerinc saldırabilecek herhan-
kozda 339, Bakırköydc 560, EyUpte 485 
gene; İstanbul belediye hudutları dahilinde {İ bir düşmanı kovacak kadar ku· 
beden terbiyesi mUkellcfiyettne tlbl tutul- etli hava filoları olmıyan bir gök-
muelardır Belediye hududunun dışındaki ıüzü altına kurulmuş çatının ne de· 
kazalarda d'l ayrıca 0350 genç mtikellcfl -
rM• Ubl •utuımuıtur. Bu ~ençler yarın ~eri olur !d? diyorlar. Biz gönlü-
,ehr1n muhtelif yerlerinde toplanacaklar müzü biribirimize verdik ve bu ba-
KÖırterller yapacaklar ve kulüpleri açacak- ı ğa altın bir halkayı bir sembol di
lardır. 

'#AN l~l IL7'R 
ye seçtik ise birleşen gönlümllzün 
de, parmaklarımızdaki sembollerin 
de daha büyük bir aşkın emrinde 
bulunduğundan şüphe mi var? 

Göklerinde kendi çelik kanatları
mızın çırpmadığı bir ülkede küpi
don cılız kanatlariyle nasıl uçabilir 
ve havaya karşı tedbirlerini almamış 
bir memlekette onun oku yolunu şa
·~ırmadan hangi yüreğe saplanabilir ; 

Gerçekten gilzel bir çığır açılmış· 
tır. Evlerimizde, üstümüzde, başı

mızd .. boşu bo§una, m6nasız ve mak 
satsız birikmiş altından ötemiz, be 
rimiz, parmaklarımızda yüzükleri· 
miz vardır. Bütün bunlar, müdafaa 
çız bir gök altında her zaman p2 
ram parça olmak ihtimaline kurşu 
külçelerinden ve çinko parçalar11; 
dan daha az maruz değildirler. 

Fakat onları muayyen bir müd~ 
faa davası uğrunda işe yarar bir h 
le getirm.eyi akıl edenlerden allah 

razı olsun. Altın ve elmas, galiba, 
vatan müdafaasında bu türlü vazi
feler aldıkları zamandır ki gerçek
ten kıymetli mağden ve taş olduk
larını ispat edebilirler. 

••• 
Breton'un ölümü! 

Fransa'da ilmi araştırmalar mil
i enstitüsü müdürü B. Breton öl-
•ıüş. 

9/J. Breton geçen umumi harpte 
·~ansız tanklarının mağnevi babası 

e mucidi addedilmekte idi. 
Zavallı adam! Belki de mağnevi 
ılatlarının uğradığı hezimet yü
.. ğine işlemiş de o yüzden ölmüş-

ür. 

*** 
·zetecilerin sesleri! 

Vaktiy.Je soyadları kanunu )ıktı-

ğı zaman alep te ı gasetesın e u 
kanunu ger)ekten gDı:el bir yazı 
ile alkı~lamış olan, fakat Babı§Ji'ye 
dönünce o da - ayıp olmasın diye 
zahir - soyadsız imzaya başlıyan 
muharrir Refik Halit Karakayış, 

Karagöz ve Karagöz'ün sesi hak -
kında bir fıkra yazmış; 

isminden heceler kırpıp kendisi
ne bir soyadı çıkarrııış olan arka
daşımız Va - Nll da bunu beğenmiş. 
Bu vesile ile hepimizin seslerimi
zin, plağa alınmasını tavsiye eden 
bir makale yazıyordu. 

Fena bir fikir değil. Öyle bir 
şey yapılsa elimizde çeşit çeşit 
seslerden mürekkep bir koleksiyon 
da bulunur. 

Meseli B. Nahit Sırrı'nın ince ve 
narin sesi ile Nizamettin Nazif'in 
sıtmaya meydan okuyan sadası ay
rı halavetlerdr değil midir? 

Sonra gazetecilerin seslerini t~s
bit etmek teklifinde bir başka isa
bet daha var: yazılarımızın payıdar 
kalabiJeceğinde şüpheliyim; bari 
seslerimiz kalsın/ 

T. l. 

30-8-1 

laf er piyangosu 
. 

bugün lzmir iliz t 

Fuarında ~ekiUycr te2 
Milli Piyango idaresinin tertip 

tiği zafer piyangosu, bugün saat 
de İzmir enternasyonal fuarında 
kilecektir. Bugünkü keşidenin bii 
ikramiyesi 60.000 liradır. Piya? 
nun elektrikli kürelerle çekilmesı 
mir'de büyük bir alfika uyandı 
tır. 

Kazanan numaralar, bu akşam 
20.30 daki ajans servisinden so 
radyo ile iHin edilecektir. 

Okuyucularımız tam listeyi 
ki gazetemizde bulacaklardır. 

29 a.a. 
ısinın bi 

hava 
~iel bahr 
da, şidd 
lôzlerini 
en. 2so 
hücuma 
ll:ıuretteb 
Çember 
nasıl t 

lılak ett 
l l~klar 
ış ve 

troı de 
Stcrmişt 

Ctttikten 

Hava Kurumuna 1~i~~u~ 
~.beş b 
ttıniı;tir. 

evlenme yü ükleri ı'~=~~ 
cttebatı 
büyük 

veren valandasıar ;~. .. 
J "-•gu 

Bize verilen mnlGmata göre, bir Y' 
olmak üzere hava kurumuna evlenme 
züklcrini veren vatıı.ndaşlarm aayıtı 
geçtikçe artmaktadır. 

Evelkigün Ankarada. bu suretle teb 
de bulunmuş olan vatandaşlar ııunısrdl' 
Camcı B. Halil Morm:ına, ka.sap ?tf 

fa Demirman, Sermet Pekelli, Şefik 
bay, Mehmet Ali Çetinol, B. Bayaıı. 
mel Tanoğlu, Kemal Kutucuoğlu, ~ 
Bayraktar, Fuak Çakar, Mehmet ,. 
Yusuf Alkan, Hüsnü Gökçek, Hami '
Çiçekçi S:ıbuncakis, Ziraat Bankası 111' 
işletme şefi Nihat Uz, Alaettin Kırıl 
baasında Llitfü Dörtköşe, Hikmet ! 
çift, Zekai lnay, Abdurrahman 1u. 

Naci Özveren, Hüseyin Akın, Hakkı S/ 
ve B. Mehmet Şenocak. 

lstanbul'daki teberrulet 
Bize verilen malfunata göre İstaııııııl 

he:. _ ::urumuna Dilber kardeşler 11X1 
alrketl 1800, zUccaclyecl Suat l{eıır1 
mukavva llmltet glrketl 680 er ııra. 
fiyecl Ce!AI Germen 500 lira, rurd• 
Jan Dukamo, Fevzi Şamlı 400 er ıır~,ı 
vlt LevJ ile zUccaclyecl Rifat l{CJl'" 
870 er llra tcberrUda bulunmu§lardır· 

Bund8ll başka, vatanda§lnrın lıa"u 
nımunn cvleııme yUzUklerlni tcberrU 
Yıur. c3 lemektcdtr. 

Bugün İstanbul ve Ankarada bU t 
rUe lştirlık eyleml11 olan vntandıı.Ş 
lslmlıııi şunlu.rdır: > 

Bııy ve Bayan AlAııddln Tunçol<. 
Erguç. Hilmi Orbny, Besim Hastay, 
Bole!, Allladdln Bobaç, Cevat şurnıı~ 
mal Kurter, Sa.mı Bayrakdar, Htıane 
nen, Hikmet Allta~a, Necmi Tartaıı. 
Gürler ve Bayan Leyla. M.u11bak ve f 
Bftyaç. (a.a.) 

Karııyaka'da Hava Kuro 
~ubesi kuruldu 

İzmir, 29 a.a. - Karşıyakada bir 
kurumu şubesi teşekkül etmiştir. ı<:• 
kalılar orduya bi; "Karşıyaka" taf1' 
hediye etmek için faaliyete gcçmisl 

Bozkır'da Hava Ku.rumu.'1" 
yapılacak teberru 

Bozkır, 29 a.a. - Kazamız tüccar~ 
nafı zafer bayramı günü yapacakları 
!arın yüzde onunu hava kurumuna t 
etmeğe karar vermişlerdir. 

Mucur' da gen(lik kulübl 
Kırgehlr, (Husus!) - Gençlik ~ 

nü açmak Uzere vali bugün Mucur 
mit ve ııchrin mcthallnde asker nl t 
yer alDll mükellefiyete tAbl gençleri 

0 etmlgtlr. Bunu müteakiben yapılıut t 
tıda vali beden terbiyesi kanun ve Jıılf 
kulilplerlnln maksııdını izah eyle uıı 
sonra idari heyet scçllmlştlr. KanU~ 
rlf ettiği mecburi spor ve hareketi 
laını11tır. 

Bir pamuk deposu yandı 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Bakır 

bir pamuk deposunda yangın çıkm1f 
pamuklarla beraber )'anmıştır. zart! 
bin lira kadar tahmin olunuyor. 

latanbul belediyesi et fiyatl 
tanzim ediyor ..,, 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Beled~ 
fiyatlarını tanzim için şehrin üç 111 

yerinde nazım birer et satı!i yeri • 
tasa vvurundadır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lnönünde, Etimesğutta .~: 
mıya çalışan gençleri go ıs' 
seniz Hava Kurumu'noJ1 tı· 
yaptığım kolayca anlrya~.t' 

·.fi 
sınız. Hava Kurumu yetır .• 
diği bu binlerle hava hil"li• 
miyetini, istiklal ve istikb' i' 
mizi emniyet nltına alrıı" ,1 
çalışmaktadır. Sizin ınal1~, 
olan bu Kuruma yard~ ebit 
mekle iıte bu emniyet~ıı tP" 
an evel ele geçmesine hı~fe, 
edecekt:iniz. Bu yurt ya~ 
sini vicdan huzurile Y dl"' 

i getirmek için Ha.va KurıJ 
1 na aza yazılınız. ...................................... 

berter, d 
Cdilmit 

tdan 27 
de hava 
~Iiilmil 
Çarpışın 

tlırımı 

ıiç klıi 

t 



ertıF 
saat 

iliz tayyareleri 
tezgôhlanna 

Ucum ettiler 
ında 29 a .a. - Hava nezareti istih
n biJ) •ınin bildirdigine core, aalı ak-

ı hava kuvetlerine mensup tay
iyaıı k el bahriye tezgahlarına yaptık

mesi dıı., şiddetli bir baraj ateşine ve 
ndı~ tozlerinı kamaştıran projektör

~. 250 metreden bombalar atıl
hucum:ı iştirak etmiş olan tay-
!lıurettebatı, bombaların nasıl 
~cmber içine aldığını ve diğer 
nasıl tezgahın muhtelif nokta
ılak ettigini anlatmaktadırlar. 
!i!aklnr neticesinde bıiyük bir 
l!ıış ve muazzam siyıh duman -

.ıttrot deposuna bombalar isabet 
•\ermiştir. Tayyareciler, hedef-

<tttikten bir çeyrek saat ııonra, 
. vukun gctirdigi yangrnr hal4 
diler. Diğer bir tayyarenin mü-

1a, beş biiyük yangının çıktığını 
ttıniştir. 
ce hareklitı esnasında Kelster -
lormatör tesısatı üzerine tam i
bomba bırakan bir İngiliz ta1-

~cttebatı, biıtün hedefin infilak laf e__ büyük yangınların ba~ladıiını 

lkigün 28 alman 
tahrip edildi 

29 a.a. - Hava Nezaretinin teb-

erler, dtln 28 dü$man tayyaresi
edllmit olduğunu göstermckte

lrdan 27 si avcı tayyarelerimiz. 
de hava dafi bataryaları tara -
Urülmüştür. 
Çarpışmalarda 14 tayyarcmi:ı: ka· 
'tlarımızclan yedi. m;tralyözcü -

1.1ç kişi öli.i ve kayıptır. 

tayyarelerinin 
ulet t't'eç'teki faaliyeti 

t&Obll1 
r ıııı0 29 a.a. _ Amirallik Dairesi 
Kehfl 
ıra. tıJi'. 
ıurdıı' 

ur~..ı 
l{Cll>" 

dır. 
ha\'• 
errUU 

riyenin Skua tipindcl: tPyyare· 
llahilleri üzerinde vası m ·yas

\ 'apmışlardır. Az zaman evci 
:ı,a.reıeri tarafından hücuma ma
i olan bir mayi mahrukat depo

tla,lll kalan iki sahrınç hasara uğ
r, Bunlar üzerine iki t.:ıın ısabet 
iı ve en bilyüğünde yangın çıka
~ir karakol gambotuna bir koyda 

l.. :niş ve gemide yangın çıkarıl
~il açıklarında iki bin tonluk 
te:nisine hücum edilmiı ve iki 
l lı:aydolunmuıtur. Bütün tayya
&alerine dlinmüılerdir. 

ULUS 

İsveç silôhh 
bitarafhk 

bir VİYANA'DA 

TEMASLAR 
muhafaza edecek .. 

Stokholm, 29 a.a. - MUdafaa nazırı B. DUN BAŞLADI 
Skor.ld dlln vermiş oldıı~u bir nutukta ea- ----.;..·-----------_.._ 
etimle •unları söylemlıılir: fsveç'in bitaraf
lığı sllıUılı bir bltaraflıktır. Bunun mAna
sı şudur: Bltaratıığımızıı. mugayir bir ta
lep karşıııında kalacak olursak, bunlar bize 
zorla yaptırılmak ls1 enlllrse, bunlara ica
bında kuvetıe mukalıele edeceğiz. Bu yaz 
yeni fırkalar tesis edildi ve dahıı. yeni fır
kalar da teııls edilecektir. Kuvetlmlz f~ -
lala.şmaktadır. Bi.iytık mlkdarda ıılla.h ve 
harp malzemesiyle 1ıwr.ç ordu!!lınun kud -
retl takviye edilmiş bulunmaktadır. Bil -
bıu;sa Amerika hveç'e modern avcı ta)-ya
relerl gönd0rmlştlr. Almanya'dıın sllAhh 
lstlk§af t.ayyarelerlyle mühimmat. alınmış
tır. 

Kamerun da hür 
Fransa safına geçti 

Londra, 28 a.a. - General de Gau11e 
Kamerun'un ani bir kararla "hür 
Fransa" mümessilleri idaresine ilti
hak ettiğini radyoda bildirdikten son 

ra demiştir ki: 

"- Alman ve italyan ihtiraslarının 
tehdidi altında bulunan, mütareke ile 
iktısadi bir çıkmaza sokulan bütün 
merkezi Afrika fransız müstemle kele
ri bu suretle tekrar harbe girmiş bu
lunuyorlar." 

İki gün eve! italyan matbuatı ve 
radyosunun Tunus'u heyeti umumi
yesi ile Roma imparatorluğuna ilhak 
etmekten bahsettiğini hatırlatan ge· 
neral de Gaulle böyle bir şeyin pa
zarlığa zemin teşkil edemiyeceğini 

söylemiş ve şunları iHive etmiştir: 
"- Fransız imparatorluğu ile düş

manlar arasında harp devam ediyor. 
Düşman topraklarına intikaline inti
zaren harp, bir gün filen anavatanda 
tekrar başlıyacaktır." 

Besarabya ve ıimali Bukovina 
almanlar1 yurllmma dönüyorlar 

Bertin, 29 a.a. - D.N.B. bildiriyor: Al
man ve sovyet hükümctleri arasında, Bc
se.rabya ve Bukovina'da buluıan alman ır
kı unsurlafın nakillerine mütedair mllza -
kerelerin biranıa,maya varılarak bitiril -
mek üzere olduğu, anla~manın yakında im
za c<lilcceği bildirilmektedir. 

Mihver devletleri hakemlik 
yapmıya<aklar ama ••• 

Rumen - Macar ihtilaflmn 
(abuk hallini istiyorlar 

Viyana, 29 a.a. - D .N.B. bildiri
yor: Mihver devletleri hariciye na
zırl:ıriyle Romen delegasyonu arasın
daki iptidai müzakereler tahminen 
bir buçuk saat sürmUştür. Müzakere
lere saat 17 den sonra nihayet veril

miştir. 
Mihver devletleri hariciye nazırla

rı B. Von Ribbentrop ve Kont Ciano 
bu ı;abah Macar başvekili Kont Tele
ki ve hariciye nazırı Kont Çaki ile 
Eğleden sonra Romen hariciye nazırı 
B. )faniolescu ile görüşmüşlerdir. 

Biikre§ 'teki kanaat 
Bükreş, 29 a.a. - Reuter: B~reş'teki 

kanaat B. von Ribentrop, kont Cıano. B. 
Manoiİesco ve kont Csaky arasında Viya
nıt'da bugün yapılacak görüşmelerin çabuk 
neticeler vereceği merkezindedir. 

Bükreş'te ifade oluıııın alman noktıı.i na
zarına göre, mihver, katiyen hakem vazi
fesi görmek niyetinde olmamakla beraber, 
romen ve macarların anlaşmazlıklarını ye
ni bir teahhürc mevdan bırakmadan hallet
meleri arzusundadır. 

Bükreştc çıkan Bııkareııter Tageublatt 
alman gazetesi, mülhem gibi ıö7iiken bir 
makaleisnde, Turnu - Severin görüıımele
rinin muvaffakiyetslzlir.e uğramasının mih 
verin canını sıkm15 olduğunu tebarüz et
tirdikten sonra, diyor ki: 

"Adalet, şu noktai nazar veya bu noktai 
nazar değildir. Adalet, nizam demektir. 
Avrupa organizasyonu zihniyetini henüz 
anlamıyanlar şunu bilmelidirler ki mihver 
devletleri, planlarını tatbik mevkiine koy
.nak için vasıtalara maliktirler. Avrupa 
şarkındaki milletler, pek yakında, ıısırlarca 
sürecek nihat &ulha kavu~ıtcaklardır." 

Romen hattı hareketi değişmemıştir. Ro
menler, müzakerelerin ahali mübadelesi 
prensibi esası üzerinden yapılması bah -
sinde aynı fikri muhafaza eylemektedir. 
Hükümetin naşiri efklirı olan "Romania" 
gazetes'ndc çıkan mülhem bir makale, a
hıtli mübadelesi prensibini, yalnız "doğru
dan doğruya ve derhal neticeler verecek 
müsbet bir keyfiyet" olarak değil fakat ay
nı zamıında mihver devletleri tarafından 
Romanya'ya tevcih edilen bir keyfiyet ola
rak tavsif etmektedir. 

Budapc§te'deki kanaat 

Berlin .. 1 uzer1ne 
ıiddelli bir hava 
hücumu daha 1 

Bir(ok yerlerde yang1n çıkh 
Nevyork; 29. a.a. - Nevyork gaze

teleri muhab~rlerinın bildirdiğine gö 
re, ingiliz hava kuvetlerinin bu sab?.h 
erken Berlin üzerine y:ıptıkları hü -
cumdan sonra şehrın merkezinde ve 
cenubuşarkt lstıkametincle büyük alev
ler görülmüıztür. lngılız tayyareleri -
nin hücumu üç saat sürmüştür. Hükiı· 
met merkezinin üstünde motör gürül
tüleri işidilincc Berlın varoşlarından 
top sesleri de gelmeye başlamıştır. Şe_ 
hir dahilindeki tayyare dafi batarya -
lan ateş açmadılar. Tayyareler çok 
yüksekten uçmakta idiler. 

Bombardıman §İddetli oldu 

Stokholm; 29. a.a. - Afton Bladet 
gazetesinin !>erlin m:.ıhabirinin bildir· 
diğine nazaran, ingifü: tayyarelerinin 
bu s2lı:ıh erken Bedin üzerinde yap -
tıkları hücn:n geçen pazar yapılan hü 
cumd~n çok 'iddetli olmuştur. Hücu 
ma iştirak eden tayyarelerin adedinı 
tesbit etmek mümkün rlr-V.ildi. Fı:ıkat 
zahiren birkaç dalga 11ıılinde gelmiş -
}erdir. Alarm qareti"i müteakip bir -
çok mıntakalardan işidilen tayyare da_ 
fi bataryaların:n ateşi İngiliz tayyare
lerinin bütün Berlin civarında faali -
yet gösterdiklerini aıı latm1ştır. 

Bombalar ;:ı:ıtladıktan sonra kızıl a· 
levler müsahede edilmiş ve sığınaklar
da bulunanlar sıhiy"! 'ardım arabala 
riyle itfaiyenin geçtiğini görmüşler -
dir. En bUvfik yangın Berlin'in şar -
kında çıkmıı ve bu:-aöa Gocalitzor ve 
Veinershasc;e emtia garları tutuşmuş. 
tur. Berlin'in şimaiinde de ezcümle 
Greifsvadershasse de vangın cıkmış -
tır. Berlin'd~ söylendiğine göre, yan -
gınlar çatılara inhisar etmiştir. 

Amerika mülteci 

cocuklan kabul edecek 
~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T abiate hakim olmasını hil. 

miyenler varlıklarını koruy .ı • 

mazlar. Hava kurumu hava ha
kimiyet ini elde tt&tmak için ça
lışır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kanada müdafaa 

nazın diyor ki : 

" Bizim cephemiz 
Manı denizin e i " Ottava, 29 a.a. - Matbuat konferansın

da müdafaa nazırı B. Ralston aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur : 
"- İkinci Kanada fırkası tlllim ve ta -

biyesini ikmal eder ewıe.ı, lngilterede bir 
Kınada kıtai askeriyesi teşkil edilecektir. 
Bu kıta faal Kanada kuvctleri başkuman -
danı General Maughton'un kumandası al -
tında bulunacaktır. Bunun için "de fazla 
zamana hacet kalmamıştır.,, 

B. Ralston, birincite~rinin ilk yarısında 
Atlantik sahilinden bir iıçüncU Kanada 
fırkası da tahşit edileceğini ilave eylemiş
tir. 

B. Ralston, unları ilave etmlşıir : 
"- Bizim cephemiz Manı dcnizindedir. 

Burada adamsız dahi kalacak olsak, ora -
ya gönderebildiğimiz kadar h~r ıey gön -
dcrmeliyi.z. Bugünkü harp safhasını bir in
glliz taarruzu takip edecektir. Bu taarru -
zun ne zaman ve nerede olacağını söyle -
yemeyiz. Fakat şimdiki müdafaa devresin
de olduğu gibi, o zıunan da Kanada da 
kendine düşen rolü oynıyacaktır.,, 

Macar - Rumen 

hud d hadisesi 

İki taraf ta kabahati 
birbirine yükliyor 

Bir romen hava meydanına 
bir macar tayyaresinin attığı 

bomba •hadisesinin içyüzü 

Bükres, 29 a.a. - Rcu~er a~nıı ~bildi
riyor: Romen erkanı harbıyesinın dun ak
şam ne~rcttiği bir beyannamede romcn 

-3-

Mecburi askerlik 
kabul edilirse ... 

Amer a eı yıl 

sonra 4 milyonluk 
orduya sahi olacak 

V~ington, 29 a.a. - ı·ırmı ne otuz bl.r 
yı:ış arasında bulunan bUtlln Amerıka va.o 
tıwd~larıylo a;>nı )ll§ta olan bulun ame -
rikan tlıbıı:,.etıne gırrnelt ıı.rzusunu izhar 
etmış kımselerl, sulh halındc 8.!Utcrl hız -
mett: mecbur kılan ve Bırl03lk Amerika ~ 
rihinde ilk defa olcı.rak kaydolunnn bır ka
nun lfi)'lhası, 31 rt:> c ı.ıırşı 38 reyle senato 
tarafından kabul edılmi§Ur. Mczk1)r 1~1-
ha gelcc<'k hattanın başlangıcında mUmes
slller mccllsınce müzakere cdllecckUr. 

Senato 16 reye knıaı 69 reyle, mlllt mü
dafaa bakımından ıuzum görUldUğU tak -
dırde fabrlknlnnn kontrolunil kabul eden 
bir 10.yılıa dıı tasdık ctmlııtır. HtikUmet 
hl'sabına yapılcı.n gemi vcı tıı.~yıırc inşan• 
tında.ki temett.illcıin tahdidi hakkındaki 
mevcut olan kararın sllCth ve mühimmat 
ima.lfı.tının teıncttUlcrine de teumlll için 
aynca bir knrnrnamc ile kabul edllmlı.ıtır. 

Dün öğleden sonraki celse esnasında 
senato, ruecburı aslterllk hlzmeUnln reddi 
veya tehirine mutedalr bUtUn 11!.ylha.ları 
reddetmiştir. Eı:cUmlc, kc1ngrenln bir kri· 
zin mevcut olduğuna dsir ı; ereceği karar• 
dan evci mccburl askerliğin tehir edilmesi 
hakkındaki bır 1~>1hn 27 reye karvı 55 rey 
ıle reddedilmiştir. Gene mecburi askerllğııı 
bir kOJlunUS!Uliye kadar tehir edllmesin.1 
teklif eden dt(;er bir lllylhn 35 reye karoı 
50 reyle reddolunmuştur. 

MalCUn olduğu Uzere yukarıda zlkredl • 
len kanun Ul.ylhu.sı, beıı sene zarfında 
3.400.UOO kişinin çağırılmasını derplıı etı
ınektedlr. Muvazzaf lhtıyatlarla mlllt mu• 
hafızların mevcudu da buna lltıve <ıdllecek 
olursa. Birleşik Amerlka'nın 945 senesi or
talarına doğru talmben d6rt milyon kl11l• 
lik bir ordusu mevcut bulunmu:ı olacaktır. 
IA>1ha, garlJt nısıf kUrcnln herhangi bir 
noktasında bır senelik askeri hlzmetlcrln.1 
yapacak olan takriben on iki milyon ktti 
dcrpl11 eylemektedir. 

L!'iylhıının asgari Ui gUnden evel tasdik 
edllmlyecek olma.Blna rağmen, harbiye ne. 
zaretl derhal tatblka geçebilmek Uzer• 
ıılmdlden bUtUn tedbirleri almıv bulunmıık
tadır. Bu tedbirlere mütedair tafsUAt ee • 
natoya, Azadan B. Mlnton tarafından tev
di edllrT'i&ıUr. B. Mlnton bu tafııllMı bir e.r
kAnıharp zabitinden almııı oldugunu beyad 
<ıtmlııUr. 

Y Cl§ haddi yükseltildi 
Vaşington, 29 a.a. - Mebusan meo-

1isi ordu encümeni mecburi hizmet 
hakkında dün ayan meclisi tarafından 
kabul edilen kanun projesi tasvipi et
miş ve sin haddini 44 e çıkarmıştır. 

Evelki gece 

• 

rıını' iliz tayyarelerinin 

tika' do ki faaliyeti 
29 a.ıı. - İngiliz hava kuvetleri 
ının tebliği: Garbi çölde ~uf

~•ında lngiliz hava kuvetlerı kc· 

Anlaşma, Galiçya, Volhhynie Ye Narcv 
mıntıkalarındaki almanlarm tahllyeai hak -
kında ıeçcn t~rlnlsanide ittiha.ı edilen 
kararlardan ilham almaktadır. 15 tcırlnl&a
nlde bitmesi 1 ıı:nn eelcn tahliye meliya -
sine i:lnümlizdekl ıı.y başında baılanması 
muhtemeldir. Evelll demir •e kara yolla -
rındın yapılııcak scvklyata Bclvada ka -
dar demir yolundan devam edilecek •• 
mülteciler on1dan Almanya th:erine tevcih 
edilerek alman bükUmetinin evciden tayin 
ettitl mahallere yerleştirileceklerdir. 

Budapeşte, 29 a.a. - Yarı resmi bir 
menbadan bildirildiğine göre, Macar 
siyasi mahfilleri, Macar - Romen me
aeleainde vukua gelen dönümde ve 
Viyana görüşmelerinde, mihver dev
letlerinin Macar - Romen arazi mese
lesinin hallini çabuklaştırmak kati 
azmini görmektedir. Budapeştede, ıc
Hihiyettar Roma mahfillerinin dün 
öğle üzerei neşredilen beyanatına e
hemiyet atfolunmaktadır. Roma mah
fillerinin bu beyanatına nazaran, Al
manya ve İtalya Tuna havzasında sul
hun idamesi için Transilvanya mese
lesinin doğrudan doğruya bir anlaş
mıya varmasını daima arzu etmişler
dir. Budape§te'de Romen hükümeti
nin Viyana'da kabul olunur teklifler
de bulunacağı ümit edilmektedir. 

Vaıinıton. 29 a.a. - Harp olan mahal
lerde bulunan çocukları almalı: ilzere ame
rikan ıcmilcrinln Avrupa harp m.mtakaıı
na rirmcaina milsaade eden kanun projesi 
bugiln B. Ruzvelt urafından imza edil -

mlıtlr. 

Bu kanuna nazaran a~rikan ıemlleri 
bitaraflık kanunu ile kendilerine menedl -
len mmtakalara, muharipler t&rafmdan bu 
ıcmilerln tecavüze utramıyacafı hakkm
da teminat alarak ıireceklerdir. 

tayyareleri tarafından yere inmcğe i~bı_ı.r 
edilinceye kadar bir macar tayyaresının 
bir romen tayyare meydanı üzerine altı 
bomba atmıs oldutu bildirilmektedir. 

Son günler zarfında maear askeri tay
yareleri müteaddit defala~ romcn tOPrak
ları üzerinde uçmak suretıyle, romen ara
zisi hukukuna tecavüz etmi,lerdir. 

Romanya'nın protestolarına rağmen, bu 
tecavüzler, Braşov, Sommenl ve Vintzul 
üzerinde tekrar edilmlıtir. Romanyaya 
karşı hareketli.miz metinleri ihtiva eden 

Londra'da en uzm{tı· 
alôrm işareti verildi ·' 

1 Yap~uşlardır. Derne limanında 
llıbardıman tayyareleri, gemilere 
ffakiyetli hücumlar yapmıslar· 

•aPtır üzerine tam isabet kayde
iltminln baş ve pupasında yan-
ıstır. Tayyarelerimiz avdet et
diğer bir gemi de yanmakta 

tayyarelerimiz hasarsızca avdet 

tinde Mokra adasına karşı ya
~Utumda tam isabetler kaydedil

lar hasara uğratılmıı;tır. 
ıarki Afrikasında Blenhcim ti
reıerden miıteşckkil bir filotil· 
hucum ederek motörize müfre

tı ve bir kııla lizerine bombalar 

L lJ'da Dessie üzerinde bUyil~ bir 
'ltaat tahsidatı üzerine hücum 
t nakliye kollarına ve binalara 

1 
er kaydedilerek yangınlar çıka-

İliz tayyarelerinin 

ttsa, Almanya ve 

Qnda' da ki faaliyeti 
~ a.a. - İngiliz hava nezare

Dun gece, lngtllz hava Jruvetle
ırnan tayyareleri Almanya ve 
altında bulunan Hollanda ve 

1
'8kerl hcdofll're hUcum ctmlıı· 
in civarında mUhlm nskerl he· 
bardıman edilmiştir. 

eıedi1' lıııva kuvetlerlmlz de Lelpzlg'de 
uııt1.~ ~~lahsus malzeme 1mAI eden ke-

11'\ ııı"i :"'llına, Dessau'da Junkers fabrl-
eri ,ç ~rtmound ve Relskholz, Bremc 

ıı ordenham petrol tesisatlarına 
tııt dU:;man tayyare meydanlar1n:ı 

41ttdlr. 
1tı 40 kilometre garblnde Rathe
tı11lda bulunan bUyUk gemll~e 
erı müteakip lnflllklar olmuı -

tlerlmlzdcn hepsi üslerine dön
İki tayyaremlz mecburt iniş 
da mUrettebatı sa: ve salim· 

l' cepheleri sakin 
29 a.a. - Resmt tebliğ: Bugtin 
lllıkQn t vardır. 

resmi tebliği 
29 a.a. - Alman orduları baş 

t 'tının tebliği : 
•tıdu:ı:, hava muharebe filoları, 
lir surette, Taymlı mensabında, 
b l3ognoro egis limanına hücum 
t, 

~c, hava muharebe filoları, Li -
~rdı{f, Bristol, Middlesborough, 
~e Thamcııhaven linıanlarını ve 
~orvich ve Coventry'de csliha 

illı eiddetll surette bombardıman 
t, 

relerimiz, lngiliz limanlarına 
1 ltrneye devam etmislerdir. 
1 noktalarda hava muharebeleri 
Su muharebelerde 38 düıman 

Sevkiyatı hazırlamak üzere bir alman 
heyeti ılmalt Bukovina ve Beaarabyaya 
hareket etmiştir. Vatanlarına dönen al -
mantar tarafından bırakılacak ıervctlcr -
den ııovyetlerce milllleştlrllmeıl me,rut ol
mıyanlar bir huıuel llıte1• ıeçlrllerck, 
alman •e ııovyet makamlarının milıtcrck 
bir tahminine tabi tutulacak ve Almanya
ya mahsup edilecektir. 

tayyaresi ve 12 alman tayyaresi dUımliı -
tür. 

Gece İngiliz tayyareleri, alman hükii -
met merkezinin halkla meskfin mahallele
rine sistematik bir hllcum yapmışlardır. 
İnfilak ve yanıın bombaları atılmııtır. 
Bir çok sivil yaralanmıt ve ölmiiıtür. Ba
u meskenlerin çatılarında yangınlar çık -
mıs ve hasara mucip olmuştur. Dü,man 
tayyarelerinden bir taneıi, dıthı Berlin ci
varına ıelmeden hava dafi bataryaları ta -
rafından dUşürUlmüştür. 

Leuna fabrikaları da bir ingilh: hücumu
na maruz lı:almııtır. Vukua gelen baaar • -
hemiyetıizdir. Garbi ve merkezi Alman -
yanın bombardımana maruz kalan diğer bir 
çok noktalarında da vaziyet aynıdır. 

Dün, düsman ccman 44 tayyare ve bir 
sabit balon kaybctmistlr. Alman kayıpları 
15 tayyareye baliğ olmuıtur. 

Bir denizaltı gcmlıl, ccman 43.000 toni
lli.to hacminde ıilihlı yedi dilsman ticaret 
gemisi batırmıstır. Bu ıemllerdcn beıt, 
kuvetli ıurettc himaye altında seyreden bir 
kafile içinde idi. 

İtalyan resmi tebliği 
italya'da bir mahal, 29 a.L - İtalyan 

orduları umumi karargAhının 83 numaralı 
tebliği: 

Hava filolarımız, İııkenderlye (Mısır) 
denl:ı: üsellnU bombardıman etmişler ve 
ga)Tl müsait hava şartıanna rağmen Port
salt ile ismalllye arııaında SUveyı kanalı 
Uzerlnde uçmuşlar, kanalın şimal mansabı
na ve Elkantara pasajına bombalar atmış
lardır. MalOm olduğu veçhlle kanal yolu 
ile Mısır'ı Flllstln'e rapteden demlryolu bu 
pasajdan geçmelttedlr. 

Şarkt Afrlkada Dubııt çeteleri, Rodol
phe g61ll civarında lngillzlertn Pollgnllc 
kalesini işgal ebnlşler, beraberinde birkaç 
nrhlı otomobil olduğu halde, ara7.lmlze 
karşı bir akın y11pmağa teşebbllııte bul11n
m11~tıır. 

Zabıtanın ruııkert kuvetıerlyle takviye 
edilmiş olan çetelerfmlzden bir mUrrezenln 
Adarde kapıın clvarındıı. tanrnı:ı:una uğrı -
yan dU.,man, durdurulmu• ve glrlışllen bir 
muharebeden sonra pUskUrtlllmll.ştUr. Düş
man, yarııtılannı kamyonlarıı. yUkllyeme
mlıı. ayni z&mandıı harp ııahasında avus
turalyalı olmak Uzerc 10 kadar maktulden 
başka, mitralyözler ,.e diğer bir talam 
silnhlar bırakmıfitır. Zayiatımız hafiftir. 
Düşmanın seyyar müfrezelerinin bizim 

Gallabat mevziimize karşı yapmıı olduk
lan diğer bir teıebbüı de bu mmtaka gar
nizonunun mllstemleke kuvetlerl tarafın -
dan kolaylıkla tardedilmlıtfr. 

Londra gazetelerine göre 
Almanya'nın vaziyeti 

Londra, 29 a.a. - Royter bildiri
yor: İngiltere, merkez ve cenubu şar
kt Avrupasında vaziyetin yeni safha
larını, bilhassa Macar - Romen ihtila
fını pek yakından ve büyük alaka ile 
takip etmektedir. 

İngiliz gazetelerine göre, Almanya, 
kendisini yiyecek ve petrol olarak 
kıymetli mevrudatından mahrum e
decek ve tehlikeli ihtilatlar· vukua 
getirebilecek bir milsellah anlaşmaz
lığın her ne pahasına olursa olsun ö
nüne geçmek istemektedir. 

Daily Telegraph diyor ki: 
Viyana konferansında, Macaristan 

ve Romanya, Almanya karşısında bü
yük pazarlık kuvetlerini müdrik bu
lunacaklardır. Almanya, Viyana kon
feransında, kendisi için şimdiye ka
dar emsali olmıyan, geri kalan dünya 
için de oldukça eğlenceli bulunan bir 
vaziyettedir. Çünkü !iddet tehdidi 
olmaksızın ikna yolundan gitmek ve 
yalnız pederane fikrini bildirmekle 
iktifa eylemek mecburiyetinde kala
caktır. 

Güçlükler neden ileri geliyor ? 
Transilvanya meselesinin ciddi güç 

lüklere meydan vermeden halli ica
bctmektedir. Üç milyon Romenin sa
kin bulunduğu Transilvanya'da otu
ran 1,S milyon Macar, Macaristan hu
dudundan uzakta mütekasif bir ada 
teşkil eylemektedir. Macarların ye
gane haklı talebi, yarım milyondan 
biraz fazla Macarı ihtiva eden bazı 
hudut mıntakalarıdır. En esaslı güç 
lük, muazzam bir Romen ekseriyetiy
le eyaletin üçte ikisi hakkında ileri 
sürdükleri talepten gelmektedir. Vi
yana görüşmelerinin neticesi, haki
katte, Almanyanın Macarlara ilham 
edebileceği itidal derecesine bağlı bu
lunmaktadır. 

Neleı görüşüldü? 

Viyana, 29 a.a. - D.N.B. bildiri
yor: Viyana müzakerelerine iştirlk 
eden heyetlere yakından temas c.-den 

Petsamo'dan Amerika'ya 
gelen mülteciler 

Nevyork. 29 a.a. - American Legion 
amerikan ıemiıl, buıtın elmall Finlandiya
da bulunan Petsamodan Nevyorka muva -
salit etmlstlr. Gemide, İskandinavyadan 
ve Baltık memleketlerinden gelmekte olan 
900 lradar mlllteddcn baskı Norveç pren
sesi Martha ve Uç çocuğu vardır. 

American Leıion ıemisl kendisini 500 
mil açıktan karıılamıı olan iki amerikan 
deıtroycrlnln refakatinde Nevyork lima -
nına ılrmiştir. Gemide bulunan Nevyork 
Taymiı pzetcsinin bir muharririnin bil -
dirdltine ıöre, Norveç veliahdinin cıi 
Prcn1C1 Marthaya verilen refakıı.t dcıtro -
yerleri Amerikanın hail kıraliyet ailesini 
Norvcçln meıru hanedanı olarak tanıdığını 
Almanyayı ıöıtermek için ıönderilmiıler
dir. 

mahfillerden öğrenildiğine nazaran 
Alman, İtalyan ve Macar hariciye na
zırları arasında ilk görüşmelere bu
gün Emperyal otelinde baılanmıştır. 
Bu görü~melerde elde edilen netice
ler bilinmemektedir. Fakat Almanya 
ve İtalya cenubu §arkide devamlı bir 
sük(lnet, sulh ve iıtikrar vaziyetinin 
tee11üı etmesini müşterek m-faatle
ri icabından addetmektedirler. 

Mihver devletlerinin telkiniyle ya
pılan Bulgar - Romen müzakeresi 
muallaktaki meseleleri iki tarafın 
memnuniyetini mucip olacak bir şe
kilde halledileceği ümidini verirken, 
Macar - Romen müzakereleri doğru
dan doğruya görüşmelerle halli artık 
mümkün olmıyacak gözüken mü§kül 
meseleler meydana çıkardığı mahlm
du. 
Öğrenildiğine göre Almanya ve İ

talya bu meselelere verilecek hal su
retlerinin Avrupanın yeni nizamının 
umumi çerçevesi içine girecek tekilde 
yapılması fikrindedirler. 

Cereyan eden müzakereler Macar 
ve Romen noktainazarları arasında ne 
gibi yaklaıma imkanları olduğunu 

göstereceklerdir. 
Bu konuşmalar muayyen bir prog

ram dahilinde yapılmıyacak ve mu
vakkaten Emperyal otelinde cereyan 
edecektir. 

Bilahara Belvedere şatosunda de
vam edilip edilmiycceği mal(lm değil
dir. 

beyannameler atılmııtır. Bu ıibl tecavüz
lerin önüne ıeçmek için lizım gelen ted
birler alınmıştır. Mamafih 27 ağustosta bir 
macar bombardıman tayyaresi Oradia'nın 
&imalinde Secueni köyünün üzerinde uç -
muştur. Bir romcn avcısı bu macar tay
yaresine hücum ederek, yaralı bir pilotla 
macar topraklarına dönmeğe icbar etmiş -
tir. Bugiinkü çarıamba günü, saat onu on 
beş geçe bu hasmane hareketler tekrar e
dilmiştir. 

Bir macar bombardıman tayyaresi Sa
tulmari tayyare meydanını mitralyöz ateşi
ne tutmuş ve altı bomba atmıştır. Bir han
ıar lıaııara uğramış i&c de insanca zayiat 
yoktur. Romen tayyareleri macar tayya
re5ini karaya inmeye icbar etmiş ve bir yüz 
ba&ı ile bir teğmenden ibaret olan müret
tebatı enterne edilmİitİr. 

Macarlar, mütecavizin romenler 
olduğunu iddia ediyorlar 

Budapeşte, 29 a.a. - Macar Ajansının 
neşrettiği beyanata nazaran, son zamanlar
da romen tayyareleri maı:ar arazisi üzerin-
den müteaddit defalar uçarak hududu te
cavüz etmi:ılerdir. 

28 ağu~tosta Bergızasz şehri yakınında 
antrenman uçulill yapmakta olan bir ma
car keşif tayyaresi, romen tayyarelerinin 
hücumuna maruz kalarak, romen arazisine 
inmeğe icbar edilmiştir. Bomba taşımakta 
olan macar tayyaresi, berhava olmamak i-
çin yere inmeden evci bombalarını atmağa 
mecbur kalmı~tır. Bütün hudut ihlil mese
lelerine romcn tayyareleri tarafından ıe -
bebiyh verilmiştir. Macur askeri maka
matında biitlin hadiseler hakkında mufas
sal ınalfimat mevcut bulunmaktadır. Son 
haftalar zarfında romen tayyareleri macar 
arazisi üzerinden müteaddit defalar uç -
muşlar ve maca< keşif tayyarelerini romen 
toprakları üzerinden uçmağa mecbur etmek 
teşebbüsünde bulunmuşlardır. Son &ünler 
zarfında aşağıda uyılan uçuşlar yapılmış
tır: 

24 ağustosta Arad ve Agyszentmikloy 
istikametinden relen uçuşlar. 

25 ağustosta Sarkad ve Magyıırcsanad ü
zerinde öğleyin üç tayyare tarafından ic
ra edilen uçuşlar. 

27 ağustosta saat 8.30 da macar hava 
müdafaa bataryalarının ateı;inc maruz ka
lan Csongrad şehri üzerindeki uçuşlar ve 
aynr günde saat 8.50 de Gyula 11ehri üze
rindeki U!;Uı;la, saat 10.55 de Debrecen 
oehri üzerindeki uçu;ı. 

\ 

Kuvetli Türkiye, nrtık hava. 
da kuvetli Türkiye manası • 
na geliyor. lıte bu kuvetli 
Türkiye'yi yapmak sizi·n eli
nizdedir. Her tayyarenin ar
'<asmda en az on pilot bu 
hındurmağa çalışan Havd 
Kurumu'na. aza yazrlarah 
yardım ederseniz bu netice
ye kısa bir zamanda varaca
~ız. 

'Alarm 7 saat 1 U dakika sürdft 
Londra, 29 a.a. - Rcuter: Bagladığın.o 

dan bcı saat sonra elan devam etmekte o
lan Londra üzerine bu akşam yapılan akuı 
esnasında, projektörlerin huzmelerine gir
miı olan bir tayyareye karııı hava miıdafa& 
bataryaları ateş açmıştır. Civara mUtead • 
dit uğultulu bombalar dtl:;mil5tür. Diğer 
bir semtte gene proJektörlcrin ziyasına tu• 
tutan iki tayyare hava müdafaa bataryaları 
tarafından defedilmiıı fakat civarda bir 
kaç infilak sesi duyulmuş ve parlak ziya 
sütunları görülmiıştür. 

Londra'nın müteaddit dııı mahallelerine 
yangın bombaları düşmüı ise de zayiatın 
az olduğu zannedilmektedir. Bir noktada 
çıkan yangın süratlc söndlirlllmüştiir. Bir 
müı;ahit Londra'nın bir mıntakasına dört 
tayyarenin ardı ardına hücum ettiğini gör• 
müs ve Londra'nın dı!I mahallelerinde in
fillk &esleri duymuştur. Aynı müı;ahit, a· 
kın başladıktan beş saat ııonra müdafaa 
batııryalan ateşlerinin daha ziyade ıiddet
lcnmiş olduğunu beyan etmiııtir. 

İngiltcrc'nin cenubu prkisinde düıımıua 
tayyareleri, yüksek infili~lı ve yangın 
bombalan atmışlardır. 

Şimali 5arki mıntakasında bir !lehir üze
rine de bombalar atılmıı ve müdafaa ba.. 
taryaları büyük faaliyet göstermilitlr. 

Alarm 1saat10 dakika sürdii 
Londra, 29 a.a. - Bu geceki allirm işa. 

reti 7 saat 10 dakika surmüştur ve Lond -
ra'da şimdiye kadar verilmiş olan al&rm 
işaretlerinin en uzununu teşkil etmekte • 
dir. Londra civarının müteaddit bolgele • 
rinc yüksek infilaklı bombalar dü;smı.iştür. 

Diğer taraftan İngiltere'nin ııimali ıar• 
kisinde bir şehirde, bir imdat postası üze
rine dört bomba dıişmuştur. Evler hasara 
uğramışsa da ağır yaralı yoktur. Gene aynı 
mıntakanın bir sahil liehrinde yüksek infi
lliklı altı bomba iki kiliseyi tahrip etmili, 
bir çok evleri hasara uğratmış ve bir çok 
dükkanların kepenklerini parçahmı$tır. 

Bir kişi ölmüş, müteaddit kimseler yara
lanmış ve bunların meyanında ağır yaralı
lar da kaydcdilmiııtir. 

Ç örçilin !:cyrettiği hava harbı 
Londra, 29 a.a. - Diln cenubu şarki sa

hili mıntakasını ziyareti esnasında B. Çör
çil, Douvres üzerinde muannldane hava 
muharebelerine şahit olmuştur. Bir saatten 
az bir müddet zarfında baııvekilin gozü ö
nünde yedi tayyare dtlşurülmiıştUr. Baı;ve
kil bır Me&serııchmidt tayyaresinin enka
zını muayene etmiştir. Bu tayyare alevler 
içinde bir tarlaya diışerek parçalanmış va 
pilotu da az sonra paraşütle az uzafına in
miş bulunuyordu. Gundiızün sahilde akın.
tara hedef olmuş bulunan dicer bir şehir
de, B. Çorçil sığınakları zıyaret ctmis ve 
blr pasif korunma memurunu şaka ve ilti
fatla karşılamıştır. 

lngiltere yeniden 600 tayyare 
ısmarladı 

Ottava, 29 a.a. - İngiliz hiıkümetinln 
Ontais vilayetinde Fortvilliamda bulunan 
Kanac' şirketine 600 Hurricanc tayyareıl 
ıiparı ettiği öğrenilmi&tir. 
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30 Ağustos 

• (Bışı 1 inci sıylıda) j 
30 ağuıtoalar yaratabileceii· 
mizi 1Jacletmekteyiz:clir. 

80fkumanclan meydan muha
rebeai, barıf ufuklarına açtı
ğımız: ferelli bir pencere ol
muıtu. Biz: oradan on •ehiz 
yıldır, yurdun IJe dünyanın 
•Ürekli barışını hayal değil, 
temaıa etmiftik. Hala o el
aaneleri kıskandıracak kah
ramanlıkları tarihin 11erçek 
•atırlarına geçirten bu top· 
rakta barıı, sükun, heyecan 
ve ku1Jet kolkola nöbet bek
lemektedir. 

Sırtlarında toprak rengi elbiac· 
ler, yüzlerinde tuncu kahra
manlaıtıran renkler IJe göz:. 
lerincle çeliği tanrılaftıran 

bakıılarla biz:e sağlam bir 
toprak üstünde yafaclığımız 
emniyetini IJeren ailahlı va• 
tan fOCuklan, 

Yarın, icabında, daha büyüğü
nü kaJ:anacağınız bu zalerin 
bayramını bütün duygula· 
rım, bütün heyecanlarımla 

kutlamak isterim. 
Biz:, 30 ağustosu, param parça 

eclilmİf, harap ve bitkin bir 
vatan üzerinde gerçek türk
lerin birlik ve birleıik iyma· 
nına dayanarak, o hızı ve 

NURETTİN ARTAM 

kudreti Ebedi Şel'in tek ve 
ıonıu.z emrine vererek ka
zanmııtık. Bundan •onra, i
cabında, tarihe armağan e· 
cleceğimiz 30 ağuıtoslarcla 
onu yaıatmak için öleceği
miz vatan, param parça de
ğildir; onu on aekiz: yıldır, 
bayındırlaıtırıyoruz:. 

Onun Üzerinde yaııyan ordu -
millet, namluları biribirine 
çatrlmıı biT •İlah çatısı gibi 
nöbet beklemektedir. Ve bü
tün bu bir, birleıilt ve bütün 
millet Milli Şel'in emir ve 
iradeıinde büsbütün birliğini 
duyuyor. 

Şanın, ıerelin, lıahramanlığın, 
destanın öz: yurdunda bir 30 
ağustos bayramını daha ba
rıı içinde kutlarken, icabın· 
da, yeni yeni 30 ağu-tosları 
yaratabilecek bir enerjinin 
18 milyon kere larkındayız
dır. 

Anavatan, dünün, bugünün ve 
yarının tunçtan gazilerinin 
terli alınlarına bu 1Jeaile iie 
birer ıükran öpücüğü yerlef
tirirken biz: de o clôva uğrun· 
da kendilerini leda etmiı ad· 
lı ve adıı:a kahramanların 
büyük huzurunda. bir dela 
daha eğiliyoruz. .. 

Terfi listesi karşısında 
Büyük türk bilgini Kaıgarlı 

' Mahmut, bundan dokuz yüz 
yıl önce yazdığı Divanü Lu· 
gat • it - Türk isimli eserin 
"türk" kelime•ine ayırdığı 
•aylalarında ıöyle eler: 

"Yüce tanrı, "benim bir ordum 
vardır, ona TORK adı ver· 
elim, onları doğuda yerleıtir
dim .... " eliyor. lıte bu, türk
ler için bütün insanlara har
fi bir üstünlüktür. Çünkü 
tanrı onlara ad vermeyi ken· 
di üzerine almııtır; onları 
yeryüzünün en yüksek ye• 
rinde, havası en temiz ülke
lerinde yerleıtirmiı ve onla
ra "keneli ordum" clemiftir .•• " 

Bu yıl 30 ağustosta birer rütbe 
terli edecek wbaylann İaİm· 
lerini yazan gazeteyi bana 
getirdikleri zaman, güzel bir 
tesadülle, bu dokuz aaırlık 
türk faheserinin bu yıl ter
cüme eclilmif birinci cildi 
maıamın üzerinde duruyor· 

Fransız kıralcıları 1 

Comte de Paris'nin etrallnda 
birlellfteği kararlaıt1rdılar 

Clermont • Ferramt 29 a,a. - Havas a
jansı bildiriyor: Fransız kıraliyet taraf -
tarları, Pederi duc de Guise'in vefatı üze
rine Fransa tahtına namzet bulunan Comte 
de Patis etrafına toplanmağı müttefikan 
Jrırırlaıtırmışlardır. Comte de Faris, he· 
nüz namzetliğini resmen koymamış ol • 
makta beraber, bu tezahürattan sarfınazar 
edeeeği muhtemel görünmemektedir. 

İlpatı rüşt ettiğlndenberi Comte de Pı
riı, babası duc de Guise ile mutabık ola
rak, Maurras'ın Action Française gaıete
ıinin hareketine muvazi olmak üzere, yeni 
b ir teşkilit vücuda getirmiş, "Courrier Ro· 
yal" namı ile bir haftalık risale ne$retmit, 
içtimaı yardımlar komiteleri te$kil etmiı 
ve bilfiil idareyi eline almış bulunuyor· 
du. 

Biri doğrudan doğruya taht namzedi, dl· 
ieri ihtiyar kıraliyet lideri tarafından i
dare olunan iki kıraliyct taraftarı teşki
lltın aynı zamanda mevcut bulunması, iki 
ınıp arasında eveli gizli kalan ve bilaha
re ileniyete dökülen b:m müıkülat vücu
da getirmi$tl. 

Actlon Franı;aiıe ra:ı:etesinin ıefi B. 
Maurrıs, dün kıraliyetin meırutiyeti pren
ıibine olan aadakati tekrar ilan etmi1tir. 
Duc de Guiıe'in ıahsiyeti hakkında uzun 
medihlerde bulunduktan sonra yaz11ını 
ıöyle hliliııa et mis tir: 

"Kıral öldü, ya&asın kıral." 

Bulgar • Romen görüpneleri 
henüz neticelenmedi 

Sofya, 29 a.a. - DNB. Kraiova'da bul· 
pr • romen delegeleri arasında yapılmakta 
olan ıon müzakereleri bahiımevzuu eden 
Utro gazetesi, müzakerelerdeki teahhürün 
bazı teknik ve mali meseleler üzerinde he-
nüz bir anlaşmaya varılmamıı olmasından 
ileri ıeldiiini yaz:maktadrı. 

Sofya ıiyasi mahfillerinde söylendiğine 
ıöre, Dobrucanın Bulgaristan tarafından 
itııli tarihi meselesi henüz bazı ıüçlükle 
doiuruyor ılbidir. 

İngiltere yeni Rumen 
el(isine agreman vermedi 

llllı:reı. 29 ı.a. - (D.N.B.) ötrenildi • 
tlae göre İngiliz hükilmeti, Romanyanın 
yeni Londra elçisine a.ıreman vermemiı -
tir. İyi haber alan romen mahfilleri, bunun 
elçlıü.n ıahuna defil, fakat Romanyanın 
yeni harici ıiy&1etine karıı oldutu fikrin
dedirler. 

du. Dokuz aaır öncesini ve 
bugünü bir arada, bir anda 
düıündüm. 

Ayla yıldız bütün insanların 
tanrı ülkesi diye vasıllandır
dıkları gök yüzünden alın· 

mıı dün bayraklarımız:a, bu· 
gün de kahramanlarımızın 

omuzlarına konulmuı birer 
ıerel süsü değil midir? 

Onun için terli liste.ini okur ve 
omuzlarınızdaki yeni ayyıl

dız ve yıldızları clüıünürken 
hepinizi ayn ayrı biraz tan· 
rılaımıf, hepinizi bir parça 
11ök yüzüne yaklaımıı ve ya. 
hut gök yüzünü omuzlarını· 
:sa İnmİf hinettim. 

Ordu - milletin kahraman fO
cukları, yeni ayyıldı;z ve yıl
dızlarınız kutlu olıun 1 

Onların her biri.inden vatan •• 
adeti ve millet bahtiyarlığı 
yolunda doğacak güneıler 
bekliyor, öğünüyoruı. 

Hava Kurumu'na aza yazd • 
mak milletçe yerine getirece. 
ğimiz bir vazifedir. Az veya 
çok taahhütte bulunmayı dil
. tünmeksizin. bütün vatan -
datların Hava Kunımu'na 
aza yazıldığını gördüğümüz 
gün, bu memleketin emniyet 
ve selameti teminat altına a
lınmış olacaktır. Bu neticeye 
varmak için birbirimize yol 
göstererek herkesin Hava 
Kurumu'na aza yazılmasını 
~emine ça.lııalnn. Kurtulut 
bundadIT. 

.............. 111111111111'" 11111111111111111111111 

Hayfa yeniden 
bombardıman edildi 

Kahire, 29 a.a. - 26 atu~toıta motorize 
bir inıiliz müfrcze.i, Adardeı'deki italyan 
hudut karakoluna karıı muvaffakiyetli bir 
akın yapmıttır. Karakol mevkii alevler i
çinde terkedilmiş vo dütmana zayiat ver
dirilmiıtir. Dün ölleden ıonra Hayfa 1e
niden bombardıman edilmiıtlr. Haaarat 
çok hafif olup yalnız bir kaç yaralı kayde
dllmiıtir. 

Habetiıtan'a giden 
• 

hava yolu İngiliz 

tehdidi altında 
Kahire; 29. a.a. - İtalya ile Trablus-

6arp ve Habe~iıtan arasında mevcut 
mahdut hava irtibat\ ingili7 hava ku -
vetlerinin tehdidi altındadır. İngiliz 
hava kuvetleri tebliğinde garp çölü • 
rün uzak mıntakalarında bulunan Kuf . 
ra üzerinde keşif uçuıları yapıldığına 
ipret etdilmektedir. Habeşistan h.ava 
yolunun muhataralı ve uzun uçuşu es· 
nasında Kur!a, çölde italyanların du. 
rak olarak kuliandıkları yegane nok • 
tadır. İngiliz hava kuvetleri bu yolu 
abluka etmeye muvaffak oldukları tak 
dirde Habeıiııtan hava yolu tamamiyle 
kapatılmıı o1acaktır. 

ULUS 
.............. 

. 

Türkiye'nin emniyet ve istik
bali havalarda kuvetli olma. 
sına bağlıdır. Bunu daima 
gözlerimizin önünde tuta -
hm ve havalarda kuvetli ol
mak gayesine, bizi kısa yol
dan ulaştırmağa çalıfan Ha
va Kurumu'na aza yazılarak 

1 
yardım etmek vazifemizi u
nutmıyalnn. 

Merasim programı 
(Başı 1. mcı sayfada) 

Gece bUtUn rcsmt binalar ve umumt 
mahaller tenvir ve fener alayları tertip e
dilecektir. 

Dumlupınar' da merasim 

Bugün Dumlupınar'da 30 ağustos 
başkumandanhk muharebesinin 18 
inci yıldönümü münasebetiyle büyük 
merasim yapılacaktır. Merasim, 27 
vilayetten giden heyetlerle Büyük 
Millet Meclisi, Parti, hükümet ve or
duyu ve muhtelif teşekkülleri temsil 
eden mümessiller huzurunda 11 de 
başlıyacaktır. Bu mümessil ve heyet
ler abideye birer çelenk koyacaklar
d r. 

Merasimde bir askeri kıta, Afyon, 
Konya, İzmir izcileri ve Ankara, İs
tanbul yüksek mektepleri talebelerin· 
den bir kısım talebe hazır bulunacak
tır. Kütahya ve Afyon vilayetleri 
köy ve kasaba halkından istiklal mü
cadelesine iştirak etmiş mücahitler 
de törene davet edilmişlerdir. 

11.30 da top atışından sonra or
du, C. H. P., Halk İstanbul ve An
kara yüksek tahsil gençliği adla· 
rına birer nutuk verilecektir. Bu me· 
rasimde C.H.P. adına Denizli mebu
su B. Necip Ali Küçüka kpnuşacak-
tır. • 

Bugün, 30 ağustos bayramı müna
sebetiyle Ankara radyosu fevkalade 
neşriyat yapacak ve bütün yurtta 
Halkevleri ve Odalarında toplantılar 
tertip edilerek merasim icra edilecek-
tir. 

Addis • Abeba'daki Almanlar 
bir gönüllü kıtası teıkil elliltr 

,, - Bugün 

Sinemasında ULUS 
2 Film birden 

14,30 - 18,30 - ve 21 de 

BÜYÜK AŞK. 
16.45 de 

Asi ganeralin son emri 

Mektep tamir ettirilecek 

Tokat Nafıa Müdürlüğünden : 
Orta okul ~inasında 3016 lira 8 ku

ruşluk bedeli keşifli bazı tamirat ya· 
pılacaktır. 

İşin müstaceliyetine binaen 22.8.940 
tarihinden itibaren on bes gün müd. 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 6. 9. 940 cuma günü saat 
on dörtte Tokat orta okul binasında 
teşekkül edecek komisyon huzuriyle 
yapılacaktır. 

Gece saat 21 de 
Büyük Aşk ve MIKI 

. İhaleye gireceklerin ehliyet vesika
larını ve ti'caret odasındaki kayıtlı ve· 

I' sikasını ve keşif bedeiinin % 7,5 nis· 

,._•••••••••••••• ..... betinde teminatı muvakkate yatıra 

ANKARA BELEDiYESi 

iki otomobil alınacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye için alınacak olan iki adet 

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

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

4 - İhalesi 6. 9. 940 cuma günü saat 11 
de yapılacağından eartnamesinl görmek 
istiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de ihale günü olan 6. 9. 940 cu
ma günü saat ona kadar usulen teklif mek
tuplarını belediye encümenine vermeleri. 

(4797) 14813 

Musluk ve saire alınacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

musluk ve pirinç rekorlar on beı gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1994 lira 75 ku-

caktır. (5118) (15063) 

2 tonluk müstamel kamyon 
satın alınacak 

Bilecik ViJayeti D11imf Encümenin· 
den: 

Vilayet :ıafıa işlerinde kullanılmak 
üzere (kısa şase fort veya şevrole) <:.
çık sandık pek az kullanılmış arızasız 
(2) tonluk b~r kamyon şartnamesi ge
reğince satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli azamt (2500) iki 
bin beş yüz lir:ıdır. 

İhale 11. ~. 940 çarşamba günü saat 
(15) vilayet hükümet konağında top
lanma odasında daimi encümence ya. 
pılacaktır. 

İhaleyi müteakip teslim ve tesellüm 
muamelesi yapılacağından muva!ckat 
teminata lüzum yoktur. 

Taliplerin ihale günü o1an 11. 9. 940 
tarihine kadar vilayet daimi encüme· 
nine müracaat etmel~ri ilan olunur. 

(5120) (15065) 

ruştur. Turistik yolları ~sı 
3 - Teminat 149 lira 62 kuruştur. • !ıımı"r Turistik Yolları Mrntalca Müdür-
4 - Şartnamesini görmek iııtiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin JüğündeJJ : A - PazarhğR ko11ulan iş: mukavelesi 
de 10. 9. 940 salı günil sırat 10,30 da bele- fesh edilen 1zmir turiı;tik yolları inşaatın· 
diye encümenine müracaatları. dan geri kalan Bostanlı • Alsancak yolu-

( 4834) 14~ nun O+ 228-4+ 180 kilometresine kadar o
lan şosenin ikmali inşası, keıif bedeli 

Kurfun, kalay ve saıre alınacak (18007) lira (47) kuruştur. 
B - Keşif evrakını görmek istiyenler 

Ankara Bcledlycsinden : turistik yollar mıntaka müdürlüğüne mil-
1 - Belediye ihtiyacı iı;in alınacak ola racaat edebilirler. n C - Pazarlık 12/ eylül/ 940 per,embe gü-

kurşun levha kalay ve saire on be1 gün nü saat ıı de vilayet daimi encümeninde 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1229 liradır. E - Muvakkat teminat miktarı (1350) 
3 - Teminat 92 lira 18 kurustur. lira (56) kuruştur. 

Ş F - İstekliler pazarlık tarihinden en az 
4 - artnamesini görmek istiyenlerin 8 gün eve! müdlirlilğe müracaatla bu i~i 

her ıün encilmen kalemine ve isteklilerin yapabileceğine dair ehliyet vesikası alma-
de 10. 9, 940 salı ıünü aaat 10,30 da bele- ğa mecburdurlar. (3441/5085) 15134 

Berlin, 29 a.a. - DNB. bildiriyor: Adis- diye encilmenine müracaatları. 
Abeba'da mukim almanlar tarafından bir (4837) 14&29 

Bina inta ettirilecek 
ııönüllü kıtası teşkilini müteakip, eimall Kocaeli P. T. T. MüdUrliiğünden : 
Habeslıtan cephesi italyan başkumandanı, M 1 k aıafıdaki emriyevmiyi ne5retmi1tir: em Ur Q 1 n Q CQ Adapazarında yapılacak P. T . T. Re-

" Bugün motörlü bir alman kıtası teşkil petitör binası inpatı 29.8.940 dan iti· 
ed lmittlr. Şimal cephesi başkumandanı ıı-
fn iyle adlllet namına ber berce yapmak- ,_ Ankara Belediyesinden : ba~n ıs gün müddetle açılı:. eksiltme-
tabı' .oldufumuz har.hın yüklerin[ ve .zaferi Belediye levazım mUdürlilğüne im • ye konulmuştur. 
zımle paylaşmak üzere, arzulan ile ü- t'h 1 75 ı· ·· ı · b' al Bu inuı::ıtın keo:.if bedeli 9194 li 4ı niformayı giymiş olan nasyonalist Alman- ı an a ıra ucret 1 ır memur ına. s- ır ra 

ya'nın evlitlannı selamlarım. lki büyük caktır. kuruştur. 
milletin cesur asker!eri, hem Avrup~ top- 6. 9. 940 c•Jma günil saat 15 5 de be- Eksiltme evrakı : 1- proje, 2- ölçü 
raklannda hem Afrıka topraklarında yan . • • ' . d f • 1. yanı yürümektedirler." ledıyede yapılacak olan ımtıhana dahıl e terı, 3- ~:şif hüUisası, 4- husust ve 

lspanyol - Fransız 

hududunda 

tevkif edilen söförler 
Madrid, 29 a.a. - Yirmi dokuz ameri

kah hastane kamyonu şoförii, muharip ad· 
dedillp edilmiyecekleri hakkında bir karar 
verilinceye kadar fransız • İspanyol hu • 
dudunda tevkif edilmi1terdir. Haklarında 
karar verilinceye kadar Barııelon'a gitme· 
!erine müsaade edileceii tahmin edilmek· 
tedir. 

Par!s, 29 a.a. - (D.N.B.) Pariıin en b!l
yük ve en mühim iki tiyatrosu, Komedi 
Fransez ve Opera, yeniden temsillerine baş 
lamııılardır. Temsillerde alman askerleri 
ve aivil franıız halkı bulunmu:ıtur. 

Meksiko, 29 a.a. - (D.N.B.) Ayan mec· 
iıl, bir Amerika arası bankasının kurulma
ımı istihdaf eden Amerika arası mukave • 
lenamesini, gizli bir celsede müzakere ede
rek tasvip eylemiııtir. 

Camberra, 29 a.a. - Umumi vUi Lord 
Govrie, 21 eylülde yapılacak yeni umumi 
seçimlerin hazırlanması için Avusturalya 
parı.tmentosunu feshetmiştir. 

Nevyork, 29 a.a. - Tahkikat komitesi 
den z ıtırı alman istihbarat servisinin bü
tün defter ve vesaikin!n tetkikini emret • 
mis ir. 

Mezk1lr ıervltıin Nevyork subest mildilril 
dok or Manfred Zapp da mahkemeye cel
bedilmiıtir. 

olabilmek için : umumt prtnllme, 5- mukavelename. 
1- Lise mezunu olmak, Bu işe girmek istiyenler eksiltmeye 
2- Memurin kanununun memurlar iştirak etmek üzere ihtiyat akçesi olar. 

hakkındaki hükümlerini haiz olmak, 689 lira 58 kuruşu P. T. T. veznesine 
3- 5. 9. 940 tarihine kadar vesikala.- yatırını~ olmaları ve. yahut o mikdar 

nnı tevdi ederek isimlerini levazım banka mektubu ibraz etmeleri, eksilt
müdürlüğüne lctaydettinnek lazımdır. meden en aşağı a gün eve~ nafiaya mü. 

!mtihan neticesi milsavi derece aJan racaatla ehliyet vesikası almaları mec
lardan seri daktilo yazanlar ile leva • buridir. Eksiltme lzmit'te P. T. T. Mil 
zım işlerinde çalışını§ olanlar terci~ dürlük bina">ında 12. 9. 940 perşembe 
edilecektir. (5093) 15088 günil saat 15 de yapılacaktır. 

Talipler e.tsiltme evrakını her giln 
Tehir edilen münakasa mesai saati dahilinde müdürlüğe mü • 

Ankara Belediyesinden : racaatla görebiJirler. (5174) 15145 
13.9.1940 cum:ı cünü saat on buçukta 1 

halesi yapılacağı ilan edilen 50 kalemde Kolyepriz ta.kımlan a.lmaca.k 
muhtelif hırdavat malzemesinin alınmau Zonguldak Belediyesi, Elektrik, So. 
nın görülen lüzum üzerino tehir edildiğ ğukhava Deposu ve Su işleri idare 
ilin olunur. · 

(5170) 15144 
Müdürlüğünden : 
1- Su abonelerine tevziat işlerinde 

Sahipsiz bulunan hayvanlar kullanılmak ıizere ytptmlacak olan 
Anlcar.ı Belediyesinden : Kolyepriz takımları t.ksiltmesine 27. 
Sokakta zabltd belediye memurları ta rafından bası boş olarak bulunup Atpaza - 8. 940 tarihinde talip çıkmadığından, 

rmda Emniyet hanında muhafaza edilmek. eksiltme 10 giln uzatılarak (,. 9. 940 cu
te olan 3 kuzu, açık bir renkte bir at ve a ma gUnil saat ıs e tecir edilmiştir. !s. 
renkte blr kısrak; sahibinin 3-9-1940 salı teklilerin mezkur gün ve saatte Zon· 
günü saat yediye kadar belediye levazım guldak Belediyesi Encümeninde 124 
müdiirliiğüne müracaatı. Aksi takdirde mez lira 80 kuruş teminatla birlikte hazır 
kQr hayvanların mezbaha hayvan pazarın- bulunmaları. 

da hazır bulwıın memurumuz huzurunda 2- 27. 8. q40 tarihli günli eksiltme
satılarak parasının emanete almacağı illn ye çıkarılan ve 2384 lira 75 kuruşluk 
olunur. <5181) l5141 keşif bedeli su malzemesine de istek!i 

VlLAYEnER 

çıkmadığından, malzemeler eksiltme!{i 
dt- 6. 9. 940 tarıhli cuma günü saat 15 e 
tehir edildiğinden isteklilerin mezkOr 
günde 178 lir:t 86 kuruş teminatla bir

F en memuru ve rCSS$UD aranıyor tikte Belediye Encümeninde hazır bu· 
lunmaları mn olunur. (5217) 15152 

Eskişehir BelediyesindM : 

(_,_ 
TÜRKİYE 

(Radyo Dıtuzyon Postal 
TÜRKİYE Radyosu - ANKAfV 

1648 m. 
31.7 m. 
19.74 m. 

( Da.lgoa UzunluğU) 
182 Kcs./120 I<'ll' tıncsı. 

9465 Kes. / 20 l{'ll'· r. tiı 
151911 Kes./ 20 K\f· llrtn8.IT 

CUMA - 30-8-1940 Talip! 
7.30 Program ve memleket sa~ Al. 1 

7.35 Miızik: Hafif program (r 
8.00 Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını • Yemek Jist 
8.20-8.30 Müzik: Plfi.klarla haf 

programının devamı. , M. V 
12.30 Program ve memleket saa• ı0 • 
12.35 Müzik : . 

1 - Refik Fersan - Hi' 
(Göğsümden kaçıp gittin) 
2 - H . Yusuf - Hicaz fi 
beşer mislin varmı ııeniıı) 
3 - Sel. Pınar - Hüzzaın 
midini kirpiklerine bail• 
lüm) 
4 - Yesari Asım - HiizS 
(Sahile pek yakın bir yufl 

12.SO Ajans haberleri 
13.05 Müzik : 

1 - Şükrii Tunar - Uıl'• 
(Geçrli muhabbet demi) )! 
2 - Şevki bey - Unak ıı•' 
lar dayanmaz eninine) 
S - Halk türküsü - (Ben 
olaydım) 

13.20-14.00 Müzik: Marelar (Pi.) 
18.00 Program ve memleket saJI 
18.05 Müzik: Caz:bıınd (Pi.) 
18.30 Müzik: Radyo büyilk fasıl 
18.50 Müzik: Radyo Sving 'frı 

Özgür ve Ateş Böcekleri) 1 
19.15 Müzik: A~ra Radyos:ı ::e b 

ve 1es heyetı: Koro - "i 'flımi 
raması - İdare eden: Me~ tıı le 

11>.45 Memleket 11at ayan ve ibırnn 
~rleri ~.h 

20.00 Temsil: Ordu emri - Ya ltnıe 
Tôzem. 1c ma 

20.45 Müzik: Radyo ~!/vak 
marııları. ftekli 

21.00 Konuşma (Kütahya gayltfl le!11i.n 
Peker tarafından) brrtık 

21.25 Müzik: Yeni tiırk beste •?mi 
örnekler : ' li 
1 - $efik Men: a) Nintıl• 
canı taştan oyarlar •• '/s..,f#.__ , 
kuarteti için: Çalanlar: ıt 
pelman, Sabri lrun, tıı 
Edip Sezen. 
2 - Ulvi Cemal Erkin: 
la (piyano için} Solist: J( 

1 törün kendisi. •trsat 
3 - H. Ferit Alnar: PiaoD ... İk 
rı. Solist Ulvi Cemal ]i;r lakı 
4 - Necil Kazım .Akses: 
ler (Piyano [çin) Solist: ?J 
cil Akses 
5 - Cemal Reııit Rey : 
bek (Viyolonsel ve piyano 
ranje Eden: Mesut Cemil 
Çalanlar: Mesut Cemil "' 
mal Erkin 

22.00 Müzik: Radyo salon ork 
vertür ve marşlar 

22.30 Memleket saat ayarı, aJ~ 
ri; zirat, esham - tahviJIC. 
yo - nukut borsası (fiyat) 

Z2.SO Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25-.23.30 Yarınki program ,,. 

••• 
t R A N 

Tahran RadyO.stl 

Tahran radyosunun haberleri ... ·un.,_. 
dan 14 e kadar, kısa dalga 19 "' 
uzunluğu üzerinden, 17.lS den 
30 m. 99 dnlga uzunluğu U.zerf 
20.30 dıuı 23.SO a kadar fS rıı
uzunluğu Uzer1nden neşredilm 

rese altı namiyle maruf, akarat 
15 - 23 numarasında kayıtlı bit 
da, zemin kat: klrglr büyük bit 
kahve ocağı, mtikemmel dem[r 
kuz: klrgir dükkln (birisi müftel)o 
yu, bir kömürlük ile yeniden d~ 
ve bir garaj yapmıya elverişli ( 
murabbaı) bahçe, üst kat on btf 
sofa, bir aralık ve iki helldan ı 

Senevf üç bin lira irat getirıoİ~ 
ve çe.rşmın en ııerefli yerinde ~ 
bu akaratın mülkiyeti kapalı ı• 
le satılığa ı;ıkarılmıııtır. • ! 

2 - Şarkan tabakhane cadde~ 
Hacı baııı caddesi, arkası paııt 
yemiıı pazarı caddesi hududiylc 
tapunun 110 panel, nisan 1936 
706 sıra numarasında mukayyet 
deki iı;bu kSrgir akarata (3S.OOO) 
bin lira kıymet tahmin edilmiıtİ'' 

S - İhalesi 4 eylül 940 çarfl 
saat on be$te Bafra vakıflar . 
odasında miiteşekkil satış koııı' 
yapılacaktır. 

4 - İstekliler (2-475) Ura tcıı' 
vakkate verecekler ihaleyi ınDt 
teminatın bir mislini de kati te 
rak verecekler. ş 

5 - Bu akarata alt ıartnaıne 
ktflar memurluğunda mevcut old9 l>o 
denler şartlarımızı görmek ve d'! • 
mal~mat almak istiyenler her r · ıj 1'. 
vakıflar memurluğuna müracaat İda 
ter. ral 

6 - Teklif mektuplarının ,. l) 'Ye 
hilr mumiyle mühürlenmlı otd11 a . M 
ü~üncü maddede yazılı ihale ~ııjl ,rıat 
derde kadar makbuz mukabih "el 
kıflar memurlufuna teslim ede'' 
rek dahilden ve gerek hariçten 
eek mektuplar saat on dörtten 
edilmez. 
Taşra isteklilerinin mensu9 1 

Moıkova, 28 a.a. - (D.N.B. B. Sch -
nurre'nin riyasetindeki alman iktisat he -
yeti bugün öğleden sonra Moskavaya mu
vasa it etmiıtir. 

Eskişdıir belediyesinde 170 lira ücretli 
bir fen memurluğu ile 100 lira ücretli bir 
desinatörlük açıkur. Taliplerin v9ikalariy 
le milracaatlarL 14963 

vakıflar memur veya müdfirl~ 
---------·------- doğrudan doğruya Bafra vakıfl•' 

KAZALAR 
V chy, 29 a.a. - Havas ajansı bildiri· 

yor: İngiliz propagandası, Almnnya'ya tes
lim edilmek üzere şimali fransız Afrika
ımdan 800 tayyarenin lstıes'e getiritmiıı 
olduğunu bildirmektedir. Bu malflmat, 
mezkGr propagandanın mutat olan yalan· 
larına inzimam eden yeni bir yalandır. 

Rio - de • Janeiro, 29 a.a. - DNB. A· 
merika birleşik devletleri ordusu başku
mandanının daveti üzerine, Brezilya ge • 
nel kurmay başkanı general Goes Monte· 
iro, önümüzdeki hafta tayyare ile Ameri
ka birleşik devletlerine hareket edecektir. 

Cebelüttarık, 29 a.a. - Cebelüttarık as
keri valisi general Liddel, ahiren kendisini 
ziyaret ctmiı olan Alceriraı valisi general 
Mundos Grandesin ziyaretini iade etmiıı -
tir. 

Bükreı. 21> a.a. - Romanya milli banka
sı m!ldürü B. Constantinescu, Viyanaya 
hareket edecektir. B. Constantinescu, Viya.
nada .Almanya ekonomi nazırı Doktor 
Funk ile bulupcaktır. 

Şosa tamir ettirilecek 
Kayseri Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Kayseri - Boğaz köprU yolunun 1 x100 

- 8 X 000 kilometreleri arasında (16387) 
lira (50) kuruş ke§lf bedelli oose tamiratı 
kapalı zar! usullyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltme 17. 9. 940 salı günü sut 17 de 
Kayseri vil!\yet daim! encllmenlnde yapı· 
lacaktır. Bu işe alt evrak Kayseri nafıa 
mUdllrlUğUncle ı:-örlllebllir. 

Muvakkat teminat "1229" Ura 6 kuruş· 
tur. • 

Taliplerin muvakkat teminat mektubu 
veya makbuzlarlyle 940 yılına alt ticaret 
odası vesiknsı ve ihaleden bir hafta evel 
vl!Ayet makamına mUracaatıa bu gibi işler 
yaptığını bösterlr vesaik ibraz suretiyle 
alacaktan ehliyet vesikalarlyle 2490 sayı
lı kanunun hllkmllne göre ha.zırlıyacakla
n kapalı zartlıırını yukarda yazılı saatten 
bir saat evellne kadar rnalcbuz mukabilin· 
de teslim etmeleri lhımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

inşaat münakasası 

Alaşehir Relediye<>inden : 
5985 lira 78 kuruş bedel keşifli za

hire loncası inşaatı yirmi gün müddet
le açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İhale 6. 9. 840 cuma günü saat onda 
belediye encümeni huzurunda yap:la
caktır. Son pey haddi layik göril.1 • 
mezse eksiltm~ on gün uzatılacaktır. 

Yapı işlerinoie ehliyeti haiz isteklile· 
rin şartnameleri görmek ve pey 11'fr. 
mek üzere Alaşehir belediyesine n1ü-
racaatları. 14i88 

Kapalı :zarf usulile satılık 
otel ve akar 

Bafra Vlll:ıllar Memurlulundan: 
1 - Bafradı mazbutadan Hacı Murat 

vakfı olup '81'11 cam.linin karfıımda med-

!uğuna müracaatları ilin olunur6' 
(4876) ı.fl 

Meydan ve yol aç.tırıl• 

Safranbolu Belediyesindefl: 'M fil, T 
Safranbolu kasabası im!' 1) 1d 

müstakbel inkipf mıntakıı51 
1 ~l) 

tayin edilen bağlar mahaııat111.t ~- ki 
• ~ Aııı h i~ra 

cut ımar planına bağlanrrı- l M 
hektar sahada açılacak ıfl~ ~at 
yollara ait plan tanzimi 1~11 ~r9 
müddetle açık eksiltmeğe ıco 1 :ıı a 
tur. Taliplerin bu müddet :ı a lac 
>:apı!acak pla~ın Nafıa Vek tıl'I ~ ts 
lılesınce tasdık kaydiyle ~e 1' t hırı 
ı~:ı dahilinde. bu işi kaç. lırl ~ ~illi 
hut edeceklerıne ait teklıf ttJ! ,~ 
rını Safranbolu belediye fi l'. '1 
vermeleri ilin olunur. (l 



LI MÜDAFAA VEKALETl 

YE Bir depo yaptırılacak 

~~,!."1!V lf. Vekiletı Satın Alma Ko. : 
t bedeli 7976 lira ıs kuruş olan bir 

lugu) ~ ~aatı ac;ık eksiltmeye konmuştur. 
20 ~~ ltnesl: 4. 9. 940 Çlll'fJamba gUnU saat 
~0° ~~· r. İlk teminatı : 598 lira 21 kuruş o-

1\rtnnmesl 40 ltunıııa komisyondan a-
_1940 Taliplerin muayyen vakitte iı. M. 

k 
:ı•t Al. Ko. da bulunmalan. 

r:~ 5 
( ( 4655.ıl 146M 

Çtan mamül portatif masa 
alınacak 

lif. VckJileti Satın Alma Komisyo -
il : 

etine tahmin edilen fiyatı 18,5 on se
tı;uk lira olan 250 adet saçtan ma
Portatif masaya 27-8-1940 günü talibi 
.~dan teklif edilen şartlar kabul edil
'2tnden evelce yapılan şartnamesi vec;-
leylül/940 pazartesi günü saat 11 de 
tada M. M. V. satın alma KO. da pa

ihale edilece~inden isteklilerin 
talı~ kati teminatları ile birlikte pa· 

t gün've saatında mezk\ir Ko.da bu -
!arı. C5İ52) 15141 

- Us.,t emi) --~~~~~~~~~~~~~ 

şak ~ar):--------------
ine) NAFIA VEKALETi • (Benll'f"".._ ______________ ~ 

ar (Pl.) 

ket ··" 

tabettirilecek 

~ı·) fasıl · 9. S ,:J perşembe günü saat 11 de Aıı-
ing 'fri' a nafıa vekaleti bı'nası ı'çiııde malze
cekleri) l:ıııdürlüğü odasında toplaııan malzeme 
dyosu tıııe komisyonunda bu sene içinde ö -

y ~k basım ücreti takrı'b1 8000 liTa bc-
0 - _..t "hrnin edilen vckBietin neşretmelcte 
: Met"~ ,ız fenni ve idari mecmualarııı tertibi 

n ve ihtıun kapalı zari usuliylc vahidi li -
lrı . üzerinden eksiltmesi yapılacaktır. 

- Ya,.- 1ııııe şartııamesi ve tc/errüatı bedelsiz 
~l malzemt! müdürlüğünden alınabilir. 
ı.ıvııkkat teminat 600 lıradzr. 

tfeJciilerin teklif mektuplarını muvak
teıninat ve şartnamesinde yazılı vesa
birlikte aynı gün saat ona lr.ııdar mez
lomisyona makbuz mukabilinde ver -
i lazımdır. (5079) 15058 

lKTISA T VEKALETi 

Erkin: ' Elb. d'k • ·ı k olist: l' 
1 

ıse ı tırı ece 
ltısat Vekaletinden: 

: PiaJl0 ... İktısat V eka.tetı mUstahdemleri için 
mal :ı=;r tolum erkek elbisesi ile (3) takım 

kscS: '.l'ı t'ıvvör dlktlrllecektlr. 
list: 1l ~ KostUmlerin tahmin edilen diki§ 

·I f600l Ura olup muvakkat teminatı 
liradır. 

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

KITAAT iLANLARI 

Un alınacak 
Isparta Tüm. Sa. AI. Ko. dan : 
1 - Eğridirdeki kıtaatın ihtiyacı olan 

17 5.000 kilo un kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmu:ıtur. 

2 - Şartnamesi !aparta Tüm. satın alma 
komisyonunda ve İstanbul, Ankara Lv. l -
mirlikleri aatın alma komisyonlarındadır. 
İstekliler ıartnameyi komisyonlarda oku -
ya bilirler. 

3 - İıibu 175.000 kilo unun muhammen 
tutarı 22750 liradır. 

4 - Şartnamesindeki y\izde yirmi beıı 
miktar fazları dahil olduğu halde ilk te -
mlnatı 1706 lira 25 kuruştur. 

5 - İstekliler 11/ 9/940 çarıamba gllnü 
saat 17 de Isparta tüm satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. • 

6 - İstekliler 11/9/ 940 çarşamba günü 
aaat 16 ya kadar teklif mektuplarını Ispar
ta tüm satın alma Ko. bnşkanlığına verecek 
veyahut ııöndereceklerdir. Bu saatten son -
ra verilen ve yahut gönderilen mektuplar 
alınmıyacaktır. Saat ayarı tüm daire saati
le yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve 
bilhassa 32 inci maddesine uygun olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak et-
tirilmiyecektir. ( %66) 14656 

Sade yağı Rimacak 
Sarıkamış As. Sa. AI. Ko. dan: 
150 ton sadeyağı kapalı zarfla eksiltme

ye konulmuştur. 

Sadeyağın tahmin fiyatı 157.500 lira ilk 
teminatı 9125 liradır. 

Ekslltmesi 6. 9. 940 cuma günü saat 14 
de Sıırrkamış satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Teklif mektupları eksiltme saatinden bir 
saat evci komisyon başkanlığında bulun
durulmuş olacaktır. 

Şartname ve evsaflar kolordunun tekmil 
garnlzonlarında mevcuttur. Ve tamamen 
aynıdır. (4810) 1481S 

Buğday naklettirilecek 
Erzurum As. Sa. Al. 1'o. dan: 
2000 ton buğday kapalı zarfla nakletti

rilecektir. Eksiltmesi 11. 9. 940 çar~amba 
günü saat 11 de Erzurum As. Sa. Al. ko
misyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 45.000 lira ilk temina-
tı 3375 liradır. . 

ULUS 

Pirinç ıatm alınacak 
.ş,f anisa As. Satın Alma Ko. dan: 
120,000 kilo lllrlnc; kapalı zıırt usullyle 

mllnakasaya konmuıtur. İhalesi 9. 9. 940 
peroembe günü saat ona kadar muhammen 
bedeli 42000 lira ilk teminatı 3150 liradır. 
Şartnamesi her gün nskerı satın alma ko
misyonunda g tlrUIUr. Eksiltmeye girmek 
lstıyenlerin belll gün ve saatten bir saat 
evellne kadar teklif mektuplarım AB. sa -
tın alma komisyonuna vermelerini. 

(5015) 15020 

Sadeyağı satın alnacak 
Kars As. Sa. AI. Ko.dan : 
Ayrı, ayrı, birliklerin ihtiyaçlBjı için 

66, 24, 30 ton sade yağına talip çıkmadı -
ğından yeniden kapalı nr!la münakasaya 
konmuljtur. 

Her üçünün bir kilosuna tahmin edilen 
fiyat yüz kuruştur. 

66 tonun ilk teminatı 4550, ve 30 tonun 
2250, ve 24 tonun 1800 lira olup lhaleleleri 
12-9-1940 perşembe günü saat 15 dedir. 

66 tonun &artnamesi 330 ve 30 tonun şart 
namesi 153 kuruşa satılır. Diğerleri para
sız verilir. 

Münakasalara gireceklerin ilk teminat -
lariyle birlikte teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evel Karı Askeri 
satın alma komisyonuna. vermeleri. 

(5016) 15021 

1000 adet soba alınacak 
!stanbul Levazım Amirliği Satrn Alma 

Komisyonu Reislitinden: TOPHANE 
Bin adet soba alınacaktır. Pazarlıkla ek

siltmesi 2-9-1940 paazrtesi gfinü saat 15,30 
da Tophanede İstanbul L V. limlrllği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Taliple
rin ı,. 2, 3 numaralı ııobalardan birer nümu
nelerinin eksiltqıe gününden evtl satın al
ma komisyonuna gelmeleri. 

(5160) 15142 

Sığır eti alınacak 
Aydın As. Sa. Al. Ko. Re.den : 
1 - 126 bin kilo sığır etinin kapalı zarf 

usuliyle yapılan iki eksiltmesine talip çık
madığından bu miktar· et pazarlıkla satın a
lınacaktır. 

2 - Bir partinin muhammen bedeli 225po 
lira ve ilk teminatı 1687 lira 30 kuruştur. 
Diğer partinin muhammen bedeli 9360 lira 
ve teminatı 702 liradır. 

3 - İhalesi 13 - eylül - 1940 cuma gü
nü saat 17 de yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Ankara, İstanbul leva
zım lmirliklerl satın alma komisyonlariyle 
Aydın ve Kuşadası As. satın alma komiı -
yonlannda görlilebilir. 

lıle &likadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiylc mezk\ir gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(4948) 14939 

140 adet boş köhne varil 
satılacak 

Askeri Fabrikalır Umum Miidürlütii 
M erlcez Satın Alma Komisyonundan : 

Beherine 2S kuruı bedel tahmin edilen 
140 adet boş köhne varil Asker! fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma ko
misyonunca 9-9-1940 pazartesi günü saat 
15.30 da açık arttırma suretiyle ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak komis -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (2) lira (63) kuruş ve 2490 sa
yılı kanwlUn 2 ve 3 maddelerindeki vesıı.ik
le mezk\ir gün ve saatte komisyona müra
caatları. 

(4943) 14940 

10152 Kg. İp alına~ 
Askeri Fabrikalar Umum lr!üdürlüğii 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (10152) lira olan 

1-0152 Kg. fp Askeri fabrikalar umum mü
dürlü&ü merkez satın alma komisyonunca 
9-9-1940 pazartesi gilnü sııat 11.30 da ka
palı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (761) lira 
(40) kuruşu havi teklif mektuplarını 

mezkO.r günde sao.t 10.30 a kadar komis -
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun '2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
le alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vcsikasiyle mezkur &iln ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(4983) 14962 

142 ton benzin alınacak 
Askeri labrilcalar umum müdürlüğü mer

kez satın alma komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeU (52.540) lira olan 

142 ton bem~in askeri fabrikalar umum mıi
d iirlüğü merkez satın alma komisyonunca 
12/9/ 940 perıı~mbe günü saat 15 te kapalı 
zarflıı. ihale edilecektir. Şartname (2) lira 
(63) kuru$ mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(3877) lirayı havi teklif mektuplarını mez
kür günde saat 14 de kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu iııle ala
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odası vesikeslyle mezkQr giin ve saatte ko-
misyona mliracaatları. (5021) 15066 

-5-

Alakadarlara 
Ankara defterdarlığından: 
1 - Mütekaidini mülkiye ve askeriye ile dul ve yetimlerinin bankadan 

iskonto ımretiyle aldıkları Kanunuevel - Şubat 941 üç aylıklarına ait te
diye bordrosu bankaya tevdi edilmiştir. 

2 - ;Defterdarlık muhasebe veznesinden verilecek Eylül - Tşrinisani 
940 üç aylıkları: 

Askeri Mülki 
1 - 500 1 - 500 Pazartesi 

501 - 1000 501 - 1000 Salı 
1001 - 1500 1001 - 1500 Çarşamba 
1501 - 2000 1501 - 2000 Perşembe 
2001 - 2500 2001 - 2500 Cuma 
2501 - 3000 2501 - 3000 -Cumartesi 
3001 - 3500 Pazartesi 

Çankaya maJmüdürlüğünden yapılacak tediyeler de: 
Askeri Mülki 
1 - 150 ; 1 - 150 • 2. 9. 940 Pazartesi 

151 - 300 151 - 300 • 3. 9. 940 Salı 
301 - 450 301 - 450 4. 9. 940 Çar_şamba 
451 - 700 451 - 700 • 5. 9. 940 Perşembe 

2. 9. 940 
3. 9. 940 
4. 9. 940 
5. 9. 940 
6. 9. 940 
7. 9. 910 
9. 9. 940 

Tarihlerinde hizalarındaki kaza sıra numaraları esasına göre verilecektir. 
3 - Defterdarlık muhasebesiyle Çankaya malmüdürlük veznesinden 

emekli dul ve yetim maaşı alanların resmi senet ve maaş cüzdanlariyle 
birlikte yu~rıdaki maaş sıra numaralarına göre tayin olunan günlerde 
bizzat veya bilvekale müracaatları ilan olunur. (5218) 15153 

Muhtelif fabrika alôtı satılacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Lira K. Adet 
40 00 4 
11 oo . u 

1 00 2 
40 oo: 5 

00 20 
1 50 

00 25 

60 00 
5 00 
2 00 

90 00 
12 00 
4 00 
4 00 
8 00 
3 00 
6 00 
5 00 

1 
1 
ıo · 

1 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
1 

Fi 
10 00 

1 00 
00 50 

8 00 

Cinsi 
Büyük un eleği içinin dolaplariylo 
Tahta kaplık 
Serpin -
Yatar mazu (kasnakları ve demir dil
leri üzerinde) 

00 50 Yıkama dolabı 
1 50 Çırpırtma kolu 

60 00 
5 00 
2 00 

20 00 
4 00 
2 00 
4 00 
8 00 
1 50 
6 00 

Yıkama kaplıkları (miktarı gayri mu
ayyen) hesahasına toptan 
Toz eleği 
Çırpırtma sandığı ile beraber 
Taş kaldırma ağacı 

Saç w borusu 
Mehlep eleği 
Elek dişlisi 
Eleği un çıkarması (çıplak) 
Torpin 
Taş kasnağı (saç) 
Taş (çakmak) . 

5 oo Taş (kara) • ·• 
- Pazarlık 4.9.940 ünil eaat (10) da 

l.tet satın alma komisyonunda yapıla-

ı' Taliplerin ııartnameyl görmek ve 

Taliplerin ihale ııaatlnden bir saat evet 
teklif mektuplarını komisyonda bulundur-
maları. (4927) 14907 

6 - İsteklilerin teminatlarına ait mak -
buzlııriyle birlikte üçüncü maddede yazılı 
saatte komiıyondıı hazır bulunmaları. 

117 Kalem muhtelif zımpara 
taşı alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 
Merkez Sııtrn Alma Komisvonundan : 

1 50 
60 00 

1 
1 
6 

l 50 Un eleği dolabı 
Çini pankosu çini topu çini yemlill lU 
çini büyük dişlisi çini silindiri 

~ rnuvakkat teminatlarını yatırmak 
~ levazım müdUrlUğUne mUracaatlan 
Olunur. (5122) 15099 

~RÜK VE iNHiSARLAR V. 

Tamirat yaptınlacak 

~ara lnbisarlar Baş müdürlijğünden: 
lllıammen bedeli 2250 iki bin iki yU.z 
lftadan ibaret olan Ankarada İnhlsar
\r ekA.Ietlnln tahtı lııgallndeki tnhlsar
lltnum müdUrlUk binasında kabaran 
leqmların ynpıştınlmnsı işi ac;ık ek
eye konmuştur. 
lltme 12. 9. 940 tarihlnde saat 16 da 

llıUdUrlUkte müte;lekkil komisyon ta.
~an yapılacaktır. 

lltmeye talip olanların Ul.akal 1000 
ktbısyle bir tııt muvaffaklyctle yap -
'rına dair vesika ne ihale tarihinden 
lth: gUn evellne kadar Ankarada İnhi

bnş müdürlUğ\lne ve istanbulda İn
lar umum mUdUrlllğU ill§aal şubesi 
lrlUğüne müracaatla fennt ehllyetna
a!.ınaları ltızımdır. 
lııııratın muvakkat teminat parası 168 
75 kuruııtur. (4912) 14SSO 

VAKIFLAR UMUM Md. 

lınam ve hatip alınacak 
ıo*ltıllar Umum Müdürlülünden : 

rada mülhakadan Abdülhadi camiinln 
tıu kırk üç buçuk lira .aylıklı açık bu
l imamlık ve hatiplik hizmetleyi i~i?. 
·1040 tarihine müsadif pazarteııı g\inu 
on dörtte milııııbaka imtihanı icra e

._Ciindcn talip olanların mezkO.r sa~tte 
'tra merkez müftlllilitünde isbatı vüc~t 
Cltri ve daha evel istida ile umum mu
l;ıie müracaat eylemeleri ilin olunur. 
(S 129) lS 137 

Beyaz peynit alınacak 
Süloğlu As. Sa. AI. Ko.dan : 
60 ton beyaz peynir kapalı zarf usu 

liyle eksiltmeye konulmuştur. Tutarı 

52.200 teminatı 1891 liradır. İhalesi 11-9-
1940 çarıamba günü saat 16 da Süloğlu 
Askeri satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

(4960) 14947 

Odun satın alınacak 
'Edirne As. Sa. AI. Ko.dan : 
1274 ton odun kapalı zarfla ılmacak -

tır. İhalesi 9-9-1940 pazartesi günü saat 
16 da eski Mllşiriyet dairesinde satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin e
dilen tutarı 2S480 ve teminatı 1911 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. lateklllerin ı8zü geçen ııünde 
ihale saatından en ııes; bir aut evet tek
lif mektuplarını komisyona vermiıı olma
ları. 

(4965) 

Sade yağı alınacak 
Edirne As. Satın Alma Komisyonundan. 
51,000 kilo sadeyağı kapalı zarf usully

le eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 10.9.940 
gUnü saat ı 7 de yapılacaktır. 

Sadeyağlnın muhammen fiyatı 66,810 
lira olup ilk teminatı 4590 lira 50 klll'UJ -
tur. 

Evsaf ve şernıtlnl görmek iııtly\\nler her 
gUn ııı zamanlarında no.n yapan aatın alma 
komlsyonlanndtı görUleblllr. 

.İstelt111erln belli glln ve saatten en az 
bir saat evel teklif mektuplariyle resmt 
vesika ve temlnatllU'ının Edirne Sanayi 
kışlasındnld satın alma "Komisyonuna ver
miş ve;va posta ne gllndermiı olmaları. 

(5002) 14981 

Arpa satın alınacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko. dan: 
1125000 kilo arpn kapa.lı zart uırullyle a

lınacaktır. İhalesi 9. 9. 94.0 gUnU saat 11 de 
yapılacaktır. 

Arpanın tahmln fiyatı 70312 lira 50 ku
ruş olup ilk teminatı 4765 lira 63 kuru§-

~ tur. 
rtnaıne E\•snf ve ııeraltlnl görmek istlyenler her 

P. T. TELEFON Md. 

cut ol~ l>orseJen izilatör alınacak gUn 1§ zamanıannda U!n yapan satın alma 
k dY ~ komisyonunda görebilirler. 
r ~:r ~ • l'. T •• Umum Müdprlütünden : . . İsteklilerin belll gün ve ııaatten en az 

ilraca.
t l İdare ihtiyacı için altmı& bin tane ıkı bir saat evel teklif mektuplariyle resmı ve

sika ve teminatlarının Edirne Sanayi kış
raıı porselen izolatör kapalı zarfla ek- lasındakl satın atma komisyonuna vermiş 

nm l~cye çıkanlmı&tır. veya posta ne göndermiş olmaları. 
. oldllr l Muhammen bedel (24000) muvakkat (4989) 1'993 
!le g{il'U t (1800) lira olup eksiltmesi ı. te~- Sadeyağı satın alınacak 
kabili '' t11c1 940 salı günü saat (16) da Anka- Erzincan As. Sa. Al. Ko. dan: 
m ede'') " evkaf apt. P. T. T. u::ıt•:n mUdürlük 30,000 .kllo sadeya~ının kapalı zarfla 

trı'çteı:ı .. ~ındaki satın alma komisyonunda yapı- eksntmesl 11. 9. 940 c;arsaınba gUnU saat 
'< 15 le 1':rzıncanda satın alma komlsyonun-

rtten ı tır. da yapılacaktır. 
) İstekliler, muvakkat teminat makbuz Tahmin bedeli 33,000 Ura ilk teµılnatı 
~ banka mektubiyle kanuni vesaiki muh 2475 liradır. 
kapalı zarflarını 0 gün saat (14) e ka- Evaaf vo şartname esasları blrllklerlı:ı 

garnlzonlnrında ·vardır. 
llıezkQr komisyona vereceklerdir. Teklif mektuplarını ekailtme saaUndeD 

I) Şartnameler, Ankara'da evkaf apt. P. bir saat evel komisyonda bulundurmuş o -
l'. levazım, lstanbulda Valde hanında lacaktır. (5003) 15008 
l'. T. levazım aynıyat şubesi müdürlük- T' ...,.,.,,.,., mercimek satın alınacak 
-ilden bedelsiz olarak verilecektir. Manisa As. Satın Alma Ko. dan: 

(5161) 15143 

Bulgur yaptırılacak 
!stanbul Levazım Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan : 
3600 ton buğday verilerek bulğur yaptı

rılacaktır. Pazarlıklı eksiltmesi 2-9-1940 
pazartesi günil saat 16 da Tophanede la -
tanbul Levazım imirliii satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
llS,590 lira ilk teminatı 7029 lira 80 ku • 
ru~tur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanunt vesikalariyle belli sa -
atte komisyona gelmeleri. 

(5186) 15150 

Ekmek alınacak 
Kütahya Tayyare Birlikleri Satın Alma 

k{)misyonundan : 
1 - Kütahya tayyare birlikleri ihtiyacı 

için 140000 kilo birinci nevi ekmek ek -
&iltmeye konulmu,tur. 

2 - Eksiltmesi kapalı zarf usuliyledir. 
3 - Eksiltme 16.9.1940 pazartesi ııilnü 

saat ıs de Kütahya merkez komutanlığı 

satın alma komisyonu binasında yapıla -
caktır. • 

4 - Muhammen bedel 14 bin lira ve 
muvakkat teminatı 1050 liradır. 

5 - Şartnamesini gönnek isteyenler her 
gün, ihaleye girecek olanlar kanunun icap 
cttirdiii vesaik ile birlikte teklif mektup.. 
tarını ihale gUnU saat 14 de kadar makbuz 
mukabilinde komisyon baıkanhğına verme
leri. 15155 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman lşlct;nesi Daday Re

vir Amirliğinden : 
1- Daday merkez deposunda istifa

de mevcut 814 adet muadili 400 metre 
mikap 778 desimetre mikap çam tom • 
ruğu açık arttırma ile sa•ılacaktır. 

2- Tomrukların ayrıca Laş kesme 
payları mevcut: ve kabukları soyulmu~ 
olup hacim kabuksu~ orta kutur ilze
rinden hesaplanmı§tır. 

3- Tomruklara ait satış şartnamesı 
Ankara'da Orman Umum MüdUrlilğün 
de, İstanbul ve Kastamon•J Orman Çe
virge müdürlükleriyle Daday devlet 
orman işletmesi revir amirliğinde gö
rülebilir. 

4- Tomrukların beher m3. bedeli 1'2 
liradır. 

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

Tahmin edilen bedeli (12350) lira olan 
117 kalem muhtelif zımpara taşı askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 14/ 10/ 94-0 pazartesi 
günü ııaat 15 te kapalı zarflıı. ihale edile· 
cektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (926) lira (25) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezk\ir günde saat 14 de ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve -'· madde
lerindeki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar tücardan oldukla
rına dair ticaret odası vesikasiyle mezkur 
giin ve sate komisyona mUracaatları. 

150 00 4 Çizgili pankosu 1 çizgili topu 2 çi> 
gili yem 

5 00 1 5 Yıkama sobası ve dişlill l . 
25 00 1 • 25 Tırı yol 

4 00 1 4 Ta§ın dişlisi mazu üzerinde 
1 00 1 1 Yıkama mazanı alt kısmı 

529 75 57 Yek\1n 
Yukarıda cins ve miktarlariyle kıymeti muhammeneleri yazılı {il"' 

aıat ve edevatı 23. 8. 940 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müz:') 

ye çıkarılmıştır. Talip olanların 11. 9. 940 çarpmba günü saat 15 de 11 
defterdarlığında müteşekkil satış komisyonuna müracaatları lüzumu yit 

(5137) 15139 olunur. (5183) 15149 

Muhtelif döküm işleri yaptırılacak t ·, 60.000 Adet birinci ve 40.000 
ade;t ikinci nevi Luğla alınacak 

Askeri Fabrikalır Umum Müdürlülü 
Merlr.ez Satın Alma Komisyonundan : 

Asker! fabrikalar umum tldürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 60000 adet 
birinci ve 40000 adet ikinci nevi tuğla pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

D. D. Yolları Umum Müdürlüğünden: d. 
9 uncu ieletme ihtiyacı ic;ln bir eene zarfında döktllrUlecck olan ve alelınUtre 

mlkdarlarlyle muhammen bedell qağ-ıda Yazth bulunan ızgara, ıınbo ve makine 
gon parc;a.larından ibaret dök Um iti 24292, 40 lira muhammen bedelle ve kapalı . 
eullyle mUnakasaya konmuetur. 

:Münako.sa. 9. 9. 940 pazarteai gUnü ııaat 11 de Sirkecide 9 cu 1Dletme blnasında A. 
E . komisyonu tarafından yapılacaktır. Taliplerin 2/9/ 940 pazartesi günü ıaat 

15.30 da mezkQr komisyona müracaatları. 

(5139) 15140 
İsteklilerin 1821,93 lira muvakkat temi na.t ve kanuni v~kalarlyle teklif mek· 

tuplarını ihtiva edecek olan k&palı za.rflanm aynı ır;Un saal 10 a kadar komisyona 
vermelerl lazımdır. 

Şartnameler paruız olarak komisyondan verilmektedir. (7M8/4917) (1'936) 
Mlkdar kilogram Nevi .MuhammeIJ bedeU lira 

ORMAN UMUM MD. 81935 maklne ve \•qon parçala.ın 7664.tO 
103600 aabo 15M0.-

6800 . Iskar& 1088.-

Bursa ve Bolu Orman mektepleri~ 
ne alınacak talebenin kayrt ve asıl veya tasdikli örneği ve, 

kabul şartları F) 6X9 eb'adında 15 fotoğraf 

Orman Umum Müdürliiğiınden : bağlamalıdırlar. 
Noksan evrak getiren ve gönderen -

1940 - 19 H tahsil devresi için Bursa 
Iere müracaat etmcmij nazarilc bakılır, 

ve Bolu Ormaıı mchteplerine parası:ı: 7- Mekt~plcre gireceklerin kayıt -
yatılı 100 tal~he alınacaktı .. Mekteple-

rin tahsil müddetleri üç senedir. Me- ~~~ı :k:a~~~aı~:~at:.r~~;~~=n~!s!~~~ 
zunları ( Orman Mfü:ıendis Muavini ) 
unvanile meslekte kullanılır. lstekli - man mektebinde yapılacaktır. 

İstekliler, evraklaıını doğruca bu 
terden aşağıda yazılı şartlar aranır : mektep müdiirlüğüne ya bizzat veya 

1- Türkiye Cümhuriyeti teb'asın • taahhütlü olarak pos~aya tevdi etme -
dan olmak, lidirler. 

2- Yaşı 20 den yukarı olmamak, Kayıt ve kabulde müracaat sıra~11 
3- Sağlık durumu normal derece - • 

d i d
'l .. k lak .. d d nazarı ıt.i.barc aiınır. Şu kadar ki istek-

e, yan ı • ı;o:ı:, u ve vucu un a n . 'kd bi .. . . 
arıza noksan1 ık buh•nmamak. Arızalı ı erın ~~ ~rı. r g:ınde yUzU teca -

d ğl k 1 d r u u . vilz ettığı taKdırde lrnrra yapılacaktır. 
vhe a ı b~er er e Yb.~r Y P gekzk~11~~. S- Beşinci maddede yanlı ıartları 

ayvana ınmLye unye te§e u at· h · tal be k d d ld d x.. k 
müsait ve d;1yanıklı olmak, ~ız e ' .a ı·oy·u· 0 ~rma ı,.,~ ta 

4- t · hJ"kl h'" Uh"l hlb' 1. dırde, orta d~tecelı ısteklıler arasınd'! 
yı a a ı, usn a aa ı o b' .. ba'- . . 1 kt • ~ . • ır musa ""'1 ımtıhanı açı aca ır. 

mak, geçmış mahkunııyetı bulunma - 9 K k b 1 d'l 1 '--1 k - ayıt ve a u e ı en ta eir.: er 

ma
5 

' 
0 

t kt b. . • kiyı' d Bursa ve Bolu Orman mekteplerirıe 
- r a mt e ı ıyı veya pc e· k , . 

d b
•t• • b 1 k ura ıle ayrılacaktır. 

rece e ı ırmış u unma ; 

6- B 
'tl h • 1 lar B 10- Mekteple.re alınzn talebeler, ken-

u ~ar arı aız o an ursa d'l • •1 k •. .• N 
O M kt b

. ··d·· lüğü hı•tabc ı erıne ven ı:ce numuneye gore ,,_ 
rman e e ı mu ur ne n . d. i • . 

.. d kl d'l kc ye • terlıkten ta;-; ıkl hırer taahhilt sene-
yazı p gon er ece erı ı e e • . . • • 

A) N "f il d 1 eJ a tas l'kl. dı verecekl~rdır. Bu senedı getırıni • u us c z anı, ası v y c ı ı . 

t
• yenlerın mektebe ckvam1arına müsa -

sure ı, . ( 
B) Üçüne•,\ maddede yazılı sağlık ade edılmez. 4606) 146~() 

malt taahhütname vermesi ıarttır. Kayıt 

muamelesi 10 eylUlde nihayet bulur. 
Kabul muamelesi müracaat sırasiyle ve 

mektepten mezuniyet derecolerine ıtöre ya
pılır. 

B ıııb~sine alınacakların fen kolu me • 
zunları tercih olunur. Fen kolu mezunu 
kafi gelmediği takdirde edebiyat kolu me-
zunları mezuniyet derecelerine göre alı • 
nırlar. 

Kabul muamelesi neticesi 16 eylülde mll
racaat edenlere tebliğ olunur. 

Talipler aııaiıdaki vesikalarla Ankara. 
da tapu ve kadastro mektebi mlidürlügü .. 
ne müracaat etmelidirler. 

1 - İstida 
2 - Nüfus cüzdanı 
S - Sihıt raporu. 
4 - Hüsnühal verahst 
S - Mektep ıahadetnanıesl 
6 - 4x6 büyUklüiünde Ü!i kıta fotoğraf. 

(5114) 15097 

Anlcıra MerJ:ea Tapu ~icil/i Mubabzlı-
lından: . 

(4548) 14630 120,000 kilo kırmızı mercimek kapalı 
l• l ak zıırt usullyle münakasaya konmuştur. İ-

li 'Ylukavva masura a ınac halesi 9. 9. 940 perşembe gllnU saat 10 da-
----------·----------- durumlarını l>ildirir tam te§ekklillü e 

Yenldoğo.n mahallesinde 9 tahrir ve 9 
No. lu 2/ 20.5 hi11Asa.da kayıUı s:ığı mllıt 
emlAk, ııolu telsiz önU Ali ar~ı. arkası 
Ahmet areaııı ve Çub\i.k yolu ile mahdut 
on hektar mlkdarındakl arsa ve gene ayni 
mahallede ve ayni hUlAMda kayıtlı 20 ka
pı No. lu ııağı Ali arsası, solu At'llknya, 
önü HUaeyln. arsası ve arkası Solfnsol yo
lu ile mahdut 10 hektar mlkd=ınndakl arsa 
ve gene aynı mevki ve hUl!sadıı kayıtlı 21 
kapı No. lu ııaAı Ali arsaııı, ııolu ağılkaya, 
önU Mahir Salt ar:'L!lı ve arkası Halil ar
ıaslyle mahdut S hektar mlkdarındakt ar
ııa ve gene Altındağ mnhallcıılnde 4 tahrir 
No.lu sağı Ahmet evi ve solu Fahrettin e
vi ve arkası Hüseyin evi ''e önü Çubuk 
yolu ile mahdut 6-0 ar mlkdarındaki arsa 
2901 No. lıı kanun muclblllce vergi tahrir 
heyetleri taratından Altında# mahallesin -
de 648 No. lu hanede Ali oğlu Halil Balı
çok adına kaydedllmlotlr. 

~ 
·ınar p · 7'. T. Umum Müdurlül ünden : dır. Muhammen bedeli 16.SOO lira ilk temt-
ı ı l 1dare ihtiyacı için (700000) adet natı 1260 liradır. Şartnamesi her gün Aa 
takas 

1 
1) m/m ve (300000 adet (0,63 - 0,7) satın alma komisyonunda görlllllr. Eksllt

hallatl~ Ilı ki cemnn (1.000 000) adet mukavva mrye girmek lstlyenkrln belli giln ve sa
a,SI ıÇ ılqta açık eksiltmeye çıkarılmı5tır. atten bir sant evellne kadar teklif mek

anın d ~ Muhammen bedel (4320), muvakkat tuplnrını As. satın alma komisyonuna. ver-

ASKERi F ABR1KALAR hastanelerden veya bu hastanderin bı: TAPU VE KADASTRO 
---------------- lunmadıkları yerlerde hükümet dok -

2000 Takım çamaşır" don, torlarından :llacakları tasdikli raporu, 
gömlek ,, alınacak ( tam teşekkilllii hastane olmıyan yer-

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlükil terden kabııl edilec~lt isteklilerin ka

Tal ebe alınacak 
Tapu ve Ktt,astro Mektebi Müdürlü -

fünden 

Lk rt'e.~ı 1,llat (324 lira olup eksiltmesi 14/birincl meler!. (5013) 15018 J' Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 
·imi ı ıı:ı1940 pazartesi günU saat (16) da An- A ,. ..... .,. ".~hl""1vPs1" ... tın .. Jmac" k Tahmin edilen bedeli (2500) lira olan 
• w ıcol1 'da evkaf apartım:ınında P. T. T. u- . ,..., '""' "'" ... .. ıege ,, nıüdürlük satın alma komisyonunda Manisa As. Satın Alma Ko. dan: 2000 takım çamaıı1r (don, gömlek) Askeri 
jddet l ı lacaktır. 120,000 kilo arpa oehrlye kapalı zart u- Fabrikalar umum müdürlü&ü merkez satın 

yıtları mekt~pçe yaptırılacak muayene 
neticesine kaı.lar esaslandırılmaz ve bu 
muay.enede yazılı evsaf kendisinde 
bulunmuyanlar mektebe alınmaz.) 

Mektebin tahsil müddeti iki sene olan A 
ıubesiyle tahsil müddeti bir ıene olan B 
ıubesine ıs ıer talebe alınacaktır. 

A ıubesl için orta B ıubesi için lise 
mezunu olmak şarttır. 

Mumaileyh namına tapucn kaydını ta. 
lep etmekte olup tapu kuyudatı Uzertnden 
yapılan tetklkatta bu gayri menkullerin 
tapuda kaydı bulunmıımnsındo.n 151:S No. 
lu kanunun hükümlerine göre mahallerine 
23. 9. 940 tarihine mUsadlf p:ıznrtesl gUnü 
tahkik memuru gönderilecektir. Bu gayri 
meDkullerle &ltlka ve illolği bulunanların 
muayyen gllııllnden evel Ankara merkez 
tapu ıılcll muhafızlığına veya ayn! günde 
mahalllnde tahkik memunına mUr caat
lan ve hudut komıularmın da aynı ıtfuıde 
mahalll.nde bulumn&lan UAD olwıur. M39 

ıa ve1'; l ) İstekliler. muvakkat t~minat ma~buz sullyle münakRBl\Ya konmu§tıır. İhalesi alma komisyonunca 9-9-1940 pazartesi gü -

1 
fe111\ ~-banl:a teminat mektubıyle kanunı ve· 9. 9. 940 perşembe günü saat 10 dadır. Mu· nü saat 14.30 da açık eksiltme ile ihale e

.y e . 'f' L ~rının hamilen mezk\ir gün v_e &aattc hammen bedeli 24.000 lira ilk teminatı 
caç ]iti • ~ınisyona müracaat edeceklerdır. 1800 lira.dır. Şartnamesi her glln A!. aatın dilecektlr. Şartnamesi parasız olarak ko -
klif 'il" ) Şartn~eler, Ankarada P. T. T. le- alma komisyonunda ı;örUlUr. Eksiltmeye misyondan verilir. Taliplerin muvakkat 

e. ri 1ltı, lsunbulda Yeni Valide hanında P girmek lstlyenlerin belll gUn ve aaatten teminat olan (187) lira (50) kuruş ve 2490 
:hye(l l'. levazım ayniyat ıubesi mlidilrlükle l bir saat evellne kndar teklif mektuplarını numaralı kanunun 2 ve 3 ma.dd~lerindekl 

tn bedelsiz olarak verilecektir. Ml t1 satın alma komisyonuna vermeleri 

liılliıiıı11 ............ 111111111 .. 11~1 
16019 

C) Cicek aşısı vesikası, 

D) DördüncU rnaddtdeki yazıya gö
re Belediye veya Polis merkezleri ta· 
rafından tanzim ve tasdik edilecek 
hüsnühal tna?.batası, 

E) Orta mektep f&had.etnamealnin 

B ıubesine ılmaca1ı: talebeye tahsil 
müdeti içinde ayda maktu SO lira ücret 
te verilir. Mektep nlharidir. İa&e ve iba
te talebeye aittir. B ıubeıine"rfrecelı: tale
benin beı aene mli.detle umum müdllrlll -
tün vereceti vulfelerdt 5alq1DM1 lsln bir 
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•• • TURKIYE , 

KÖYLÜvEİ$ÇI ELBİSELER~ 
TöPTAN SAT/Ş YERi 

~
, İS1'AN8Ub: , 

:. l SULTAN HAMAff./RFAlf İYE ÇARŞISl-18-19 
: ~ SELAHE.TTIN J<ARAKA~LI 

.ır 111111ı111111111111111111111111111111111111111 il Telefon : 80547 lll lll 1111.11111111111111111111111111111111111111 h .. 

i KIZ IŞİŞLİ TERAKKi LİSESİIERKEK ~ . ____ .... __ , ............................. = 
:""""'"'"" ...... " ANA - iLK - ORTA • LiSE. Y nbancı dillere bilhansa itina edihr. : - ~ Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticeleriyle sabittir. : 
: ı· - Talebe kaydına başlanmıştır. Eski talebe, 1 Eylüle kadar kayıtlarını yenilemelidir. Bu tarihten sonra : 
; yerleri yeni müracaatlara verilecektir. Kayıt için velilerin mektebe bizzat gelmeleri gerektir. § 
: 2 - Eski ve yeni talebe kayttları her gün (Saat 9 • 18) e kadar Halil Rifatpaşa konağında yapılır. : - ı···· .. ········ .. ···· ..... ·-~"".Y.'A.''1-"i'Lil Nişantaşı Rumeli ve Çınar caddelerinde 6219 i GÜNDÜZLÜ : 
.,1111111111111111111111111111111 111111 lllllllllllllllllllllllllr"' 

ENSTİTÜLER 

Ziraat, Orman, Veteriner 
fakültelerine talebe almıyor 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Relı: • 

törlüğünden : 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Onnan, Ziraat, 
Veteriner Fakültelerinde talebe kayıt ve 
kabulüne 15/acustos/940 tarihinden itiba • 
ren başlanacak ve 30/ cylUl/940 günü akşa
mına kadar devam edecektir. 

1 - Bu yıl kabul edilecek talebeler bi • 
yolofi, fizik, kimya, cebir, türkçe tahrir ve 
yabancı dilden (fransızca, İngilizce, al • 
manca dillerinden biri) bir seçim imtihanı· 
na tabi olacaklardır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve 1stanbul
da J, 2, 3/te$rinicvel/940 günlerinde yapı • 
lacaktır. 

3 - Enstitümüz fakültelerine yazılmak 
istiyenler kayıt ve kabul vartlarını ensti
tü rcktörlliğü ile vilayet ziraat, orman, ve. 
teriner müdürlüklerinden tedarik edebilir
ler. 

4 - Seçim imtihanı Ankara'da Yüksek 
Ziraat Enstitfisilnde yapılacaktır. İstan· 
bul'da imtihanın olacnğı yer ziraat, orman, 
veteriner müdürlüklerine müracaat edile
rek öğrenilecektir • 

S - Sıhat rapor nümuncsi enstitü ve vi
layetler ziraat, orman, veteriner müdürlük
lerinden tedarik edilir. 
Başka rl\por kabul edilmez. (4492) 

14632 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Veteriner fakültesi Askeri 

kısmınm kayıt ve kabul şartları 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 1 - Ankarn Yüksek Ziraat Enstitüsü 
HARTA G. DlREKTÖRLÜGÜ veteriner fakültesi askeri kısmına bu yıl 

~ Kömür ve odun narhı ~ ----- Belediye Reisliğinden : 
:c: -------------

Odun vc'mangal kömürünün menşelerinde fiatlarının artması ha-:= 
sebile bunların şehrimizdeki satış fiatları aşağıda yazılı şekilde tes- =: 
bit edilmiştir. Bu Hatlar 1. 9. 1940 tarihinden itib:ı:-en tatbik edile - § 

- ccktir: _ =: 1- MANGAL KÖMÜRÜ : Toptan 5,S kuruş: pemkende 6 ku· = 
:= nıştur. Beş yüz kiloya kadar perakende ve bu mikdaıdan yukarısı § 
:= toptan sayılır. Kalburdan geçirildikten sonra tartılacaktır. =: 
:= 2- ODUN : Kuru ve kesilmiş olarak toptan 2,25 kuruş; pera • =: 
E: kende 2,5 kuruştur. Müşterinin nakil vasıtasına tahmil depoya ait. =: 
:= tir. Bin kiloya kadar perakende ve bundan yukarısı topbn sayılır. -= s- KOK : Toptan 25.50 lira; perakende kilosu 2,60 kuruştur. := 

:i1 ~ Müıtcrinin nakil vasıtasına tahmil depoya aittir. İki yüz elli kiloya := 
·· = kadar perakende ve bundan yukarısı toptan sayılır. -

• ' Y j =: Enkaz tahtası odun hükmilnde olup ayni fiat ve şartla satılır. Şi- =: 
( ~ • · '": kiye ti olanların 2713 numaraya telefonla müracaatları. := 

"ffe; ~/il~;~~ I~~ 11;~ l~;;~I~; i I~~~; ;:1111111111111111111111111111; ;1
1

1~;11111 w 
Et muhtelif mahrukat satın ahnacak 
~akara Jandarma Satın Alma Komisyonundan: 

ilk~ Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı İhale gUn ve saati 
Jira Lire Kr. 

13 000 kllo sığır eti 62M 468 75 11.9.940 15 çar§amba 
240 ton odun 4800 360 00 ) 

79 ton gazlı mAden k6mUrü 1422 106 65 ) 18.9.9'0 cuma 15 
110 ton kok kömürü 2904 217 80 ) 

----
684 45 

ı - Yukarıda mikdarı, cins:!, tahmin be deli, ilk teminatı velhalc gllııfi vesıurt! ya
sılı olan et ve mahrukat kapalı zarf usul! yle Ankara J . genel komutanlığı. binasın· 
dakl J. Satın alma komisyonunca mı.tın alı nacaktır. 

2 - tlç kalem mahnıkntın bir ıııtekllye ihalesi sair: olduğu gibi odunun ayrı ve 
kömUrlerin ayrı bir istekliye lhe.lcsı caizd ir. 

s - Bu iki eksiltmeye ait §artname ve evsaf parrunz olarak her g(ln adı geçen ko· 
<f.ıtayondan alınablllr. 

4 - isteklilerin 24!!0 sayılı kanunda ya zıh belgelerle ilk teminatlarını muhtevi 
kapalı zarf tekllf mektuplarının nihayet eksiltme saatinden bir saat eveıı;ıe kal:ıar 
komisyona vermeleri. (5036) 149 ıS 

Arpa, kuru ot ve saman alınacak 
IJ. Gn. K. Ankara ]. Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin bedeli İlk teminatı 

Miktarı kilo Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 

l49.000 Arpa 8567 50 642 56 

70.000 Saman 1575 00 118 13 
Kuru ot 4770 00 . • 357 75 90.000 

14912 50 1118 44 

1 - Cinsi miktarı tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı üç cins 
hayvan yiyeceği 16. 9. 940 pazartesi günü saat 15 de Ankara J. Gn. ko~u
tanlık binasındaki jandarma satın alma komisyonunca kapalı zarf eksılt
mesiyle satın alınacaktır. Evsaf ve şartname her gün komisyonda görüle
bileceği gibi parasız da aldırılır. 

2 - Her Uç kalemin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi iki veya bir 
kaleminin de bir istekliye ihalesi caizdir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve ilk teminatlarını 
muhtevi kapalı zarf teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar ko· 
misyona vermeleri. (5133) 15138 

, ............. ô~'.~a_-_ıı_ı_·~~i ... _. __ _ 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. __, 

Barsak Solucanlarma 
karŞl gnyet tesirlidir~ Barsak'"' solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerd~· 
sebcb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

1 

Kutu.su 20 kuruştur. 
u•'r. 

- , sivil tıım devreli liselerden iyi ve pek iyi 
Müsabak:-ı ile memur alınacak derecede mezun olan ve olgunluk !mtihan
Harita Genel Direktörlüğünden : !arını vermiş olmak şartlyle talebe kabul 
1 - Harita genel direl:törlültü şuabatın- edilecektir. İsteklilerin aııatıdaki ııartları 

'da istihdam edilmek üzere memurin kana. haiz olması llizımdır. 
nundaki evsaf ve şeraiti haiz lise mezun • A) Türkiye Cümhuriyet! tebaasından bu-
lanndan mıisabaka ile memur alınacaktır. lunmak, 

2 - İsteklilerin diğer şeraiti anlamak B) Yaşı 18 • 22 olmak. (22 dahildir). 
üzere ikinci ııubc direktörlüğüne müracaat C) Beden teşekkülleri ve sıhatlcri orduda 
edilmesi. ve her iklimde faal hizmete müsait olmak 

3 - Müsab:ıkn imtihanı 16 • eylül • 1940 (dil rekaketi olanlar alınmaz.) 
pazartesi günüdür. 

(5175) 

OKULLAR 

Tal ebe kaydı ilam 

15146 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğün
den : 

1940 - 1941 ders senesi talebe kayıt mu. 
nmclesi cumartesi ve çarııambalardan maa
da her gün saat 10·12 ve 13,30·15.30 ara • 
sında yapılmak üzere eylülün birinden bi
rinci teırinin beıılnci ıı:üniinc kadar devam 
edecektir. 

Tafsillit almıık isteyenler mektep ida -
resine müracaat edebilirler. 

(7821-5084) 15061 

Talebe kaydedilecek 
Teknik Okulu Müdürlülündcn : 
Okulumuzun mlihendis ve fen memuru 

kısımlarının inşaat ve makina ııubclerinc 

alebe kaydına 2/ eylül/940 tarihinde baş. 
anarak 30/ eylül/ 940 glinii akşamı saat 17 

ye kadar devam edilecektir. Son gün müs· 
tesna kayıt muamelesi her gün 9 dan 12 
ye kadar yapılır. 

Orta okul mezunları imtihanla alıntr. 
Diğer ııartlan öğrenmek istiycnlerin bizzat 
veya mektupla okula müracaatları ilan o· 
lunur. (7872/ 5124) 15136 

Talebe kaydedilecek 
Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğün-

den: 
1- Yeni talebe kaydına 2. Eylül 940 

pazartesi günü başlanacak, 16. Eylül 
940 pazartesi günü akşamı son verile -
tektir. 

2- Eski talebelerin, aynı tarihler 
arasında, kayıtlarını ycniietmesi mec-
buridir. {5182) 15148 

iki muallim aranıyor 
Kiltahya'nın Tavşanlı kazasında açı-

acak hususi orta mektep için iki mu· 
allim aranmaktadır. Talip olanların 
kısa hal tercümeleriyle Tavşanlı O
kutma Cemiyeti'ne müracaatları . 

Zayi - Ankara belediyesinden aldığım 
1310 No. lu ehliyetimi t:ayl ettim. Yenisini 
alaca.ğımdnn eskisinin hUkmU yoktur. 
Znciı'li camide aoför Abdullah Uçar 3H5 

Kiralık büyük ev 
KavnklıdC>re Güven evlerinden No. 15: 

mobllyell veya mobllycsfz icabında dör· 
der oda birer hol olmak üzere iki daireye 
a:ı.nlmıo sekiz odnlı ev kiralıktır. Nafuı 
Vekt\letl su işlerinde yOkselt mUhendJs 
Remzi Blrande mllnıcaat. (3417) 

KİRALIK 
Ulus meydanında Koç apartmanında 
lumarah iki odalı bir daire kiralık. 
. Taliplerin Koç Ticarethanesinde 
nnan Arslan'a müracaatları. (3372) 

Satılık otomobil 
Bir teneke ile 150 kilometre ya-

lı pan şık bir otomobil acele satı -
Iıktır. Taksitle de verilebilir. So
ğukkuyuda Bakım Garajına mü-
racaat. 2425 

D) Tavır ve hareketi, ahlakı kusur~uz 

ve seciyesi sağlam olmak. 

E) Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti 
olmamak. (Bunun için de rabıta vesikan 
ibraz etmek.) 

2 - İsteklilerin müracaat istiua·arına. ıu 
vesikaları bağlamaları lftzımdır: 

A) Nlifus clizdanı veya musaddak sureti, 
B) Sıhati hakkında tam tcşckkilllil uke· 

ri hastane raporu ve aşı kliiıdı, 
C) Lise mezuniyet ve olgunluk ıchadct -

namesi veya tasdikli sureti. 
D) Okula alındığı takdirde askert kanun, 

nizam ve talimatları kabul ettiği hakkındı 
velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli 
teahhüt senedi. Talebe okuldan istifa et • 
mek istene okulca taahkkuk ettirilecek 
masrafları birden verir ve bu da teahhüt 
senedine kaydedilir. 

E) Sar'ah, uyurken gezen, sidikli, bayıl. 
ma ve çırpınmaya milptell olmadıfı hak -
kında vcl!lcrinin noterlikten tasdikli tcah· 
hütnamesl. (Bu cibi hastalıklardan biri ile 
okula c!rme:r:den evci malGI oldukları ıon
radan anlaşılanlar okuldan çılı:arıbr ve okul 
manafları velilerine ödetilir.) 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki 
askerlik :ıubclcrinc istida le müracaat ede· 
cckler ve ııubelerincc 2. inci maddede bil • 
dirilen evrakı ikmal ettikten sonra, Anka -
rada Yüksek Ziraat Enstitüsü veteriner 
fakliltcsi askcrt talebe &mirliğine cöndcrl· 
lecektlr. Müracaat müddeti cylalün 2S ine 
kadardır. Bu tarihten ıonra müracaat ka • 
bul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kııbul, ıehadetname 
derecelerine ve mliracaat sırasına ıörcdir. 
İstekli adedi tamam olunca kayıt işleri ka
panır ve kabul edilenlere milrıcaat ettik • 
lerl askerlik ~ubeler! ile tebligat yapılır. 

( 4624) 14-1143 

Yeni inşaat ve tesisat yaptıran • 
ların nazan dikkatine 

Havagazz TUrk Anonim Şirketin -
den: 

( Mevcut cıbonelerin mikdarı ve h'!· 
vagazı istihlaki azami hclddi bulmuş 
olduğu gibi 1;.iZ ocaklarının tevsiine 
ait siparişlerin gelmesi fevkalade ah· 
vat dolayısiyle gecikmi~ olduğundan 
ikinci bir ilana kadar yeni abone kay. 
di yapılamıyacağı iHin olunur.) (3375) 

Kalörif erli kiralık apartman 
Bakanlıklar karr;ısında Karanfil ıoka -

ğında tekmil konforu haiz Karanfil apart· 
mamnın daireleri kiralıktır. 

Her zaman görmek ve ıı:ez:mek kabildir. 
Milracaat mahalli: İş Bankası binasında 
birlik iktisat ı!rketl. Telefon: 1091 

!358 

u L US - 21. inci yıl. - No. 68:52 

imtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
.MUe0 snae MOdUril: Naştt ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

Yavrunuz, saadetinizdir ... 

• • • • 
Onun gürbüz ve sıhhatli yeti§imi; tabiatin tıpkı bir yavru gi• 
bi ııinesinde yetİ§tİrdiği ~af ve normal gıda ile mümki.:ndür. Het 
anne tabiatin insanlara bahşetiği bu kudret güzelliğinden istif ... 
:leyi geri bırakmamalıdır. 

ÇAPAMARKA 
Müstahzaratında bu hassa t<ımamcn mevcuttur. 

Be§İktaı ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1915 

= 

Ambar inşaatı 
Toprak mahsulleri ofisinden : 

1- Yıldızeli istasyonunda yapılacak anbar ve idare bl' 
nasile sair işler açık pazarlrk usulü ile eksiltmeye konu~: 
muştur. Keşif bedeli 35858.15" otuz bet bin sekiz yüz eP

1 

sekiz lira on beı kuruştur. ,, .. 
3- Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofis Umum Mü' 

dürlüğünden alınacaktır. 
3- Pazarlık 9. 9. 940 tarihinde 

Ofis binasında yapılacaktır. 
4- Muvakkat teminat mikdarı 1792.90 "bin yedi 1'11 

doksan iki lira doksan kuruştur. ,, 
5- istekliler pazarlığa girebilmek için ihale tarihin~ 

nihayet iki gün evel Ofisten ehliyet vesikası alacaklardır· 
,, 5209 " 15151 

Muhtelif markada otomobiller 
Ankara Defterdarlığından : 

Cinsi Markası 

Binek otomobili Şevrole 
Modeli 

937 
Binek :>tomobili Şevrole 935 
Binek otomobili Şevrolc 937 
Binek otomobili Fort 936 

Muh~n 

Motör No. ı..~ 
17523 ~;i 
85553 " 

589290 ,1• ,sa 
Binek otomobili Buik 931 2745209 ,.s0 

ıo 
ıoO 
ı5 

Binek otomobili Mersedes 918 31455 
Binek otnmobili Mersedes 920 30475 
Motosiklet B. M. W 924 70776 

1 - Yukarıda evsafı ve muhammen bedelleri yazılı otomobillerle bit 
motosikletin ayrı ayrı ihaleleri yapılmak üzere a~ık artırmaya konulJtl 

2 - İhale 7. 9. 940 tarihine müsadif cumartesi glınü saat 10 da Def 
lıkta yapılacaktır. 

3 - İstekliler otomobilleri belediye otobüs garajında şartnameyi 
darlık Milli Emlak müdürlüğünde görebilirler. 

4 - İsteklilerin adı geçen günde % 7 buçuk teminat makbuzu mukabi 
komisyona mtiracaatları. ( 5026) 15024 

DAKTİLO KURSU 
74 Uncü devresini % 50 tenzilatla açtı. Bir ayda diploma veriJll'· 

Tahsil aranmaz. Belediye sırası, Hanef Apt. No: 4. Tel: 3714 

(3442) 

Yeni Sinema 
BugUn ve bu gece 

Saat 12 • 16,SO ve 21 
seansında 
SENORİTA 

Saat 10 • 14.30 \•e 18,30 
sı-ansın<ln 

OLGUN KADIN 
Cebeci Y cnıdo;tnn 

sineması 

Saat 21 de 
BEYAZ GUL 

Türkçe sBzlU, arapça 
farkıh . .AbdUlvehap 

Halk Sineması 1 
Sus Sineması 

Bugün ve Bu Gece 

2 Ftım Birden 

1 - Casus avcısı 

2 - Maskeli çete 

Seanslar: 10 - 12 • 14,30 

16,80·18.SO ve gece 21 de 

Bugiln \'e bu ,,;ec• ;ı 
Saat 12 -16 ve 20. 

seansında 

DnnElng mclcgt,.s 
Saat 10 • H ,.e 

sr3n ınd:ı ..ı 
Matmıızeıın Bebe&· ____ .... 4' 

HnmnmönO Ac;ık fJ' 
sınema81 ,.ı 

FİRA VU?-."UN J(f 
Tilr.kçe sözlO 


