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~vekilimiz Ankara Garında B. Abdülhalik Renda ve 
B. Nevzat Tandoğan'la gÖrÜ§Ürken 

aşvekilimiz dün akşam 
lstanbul'a hareket etti 

-----ı Başvekil Doktor Refik Saydam dün alı:--__ ı ıamki eksprese bailanan hususi bir •a-0/otof yoldaşın gonla İıtanbula hareket etmi§ ve istas
yonda Büyük Millet Meclisi Reisi Abdül-

)Q f halik Renda, Ankara'da bulunan bütün ve-na f killer, Halk Partisi Genel Sekreteri Dr. 

U11asebetiyle 
Falih Rılkı AT AY 

et Şuraları Birliğinin yedin

Fikri Tuzer'le parti yüksek erklnı, bir
çok mebuslar, Başvekalet ve Hariciye ve
kaleti erkim, Divanı Muhasebat ve Dev
let Şurası birinci reisleri ve sair birçok 
yüksek zevat tarafından teşyi olunmuş

tur. (a.a.) 

Yozgat zelzele mıntakasında 

Hasa ın süralle bitirilmesi 
i(in lüzumlu tedbirler ahndı 
Yozgat ve ha valisinde zelzele hafif ıekilde devam ediyor 

Şehrimize dün gelen maliımata göre Yoz-ı 
_JBeden Terbiyesi Genel Direktö,.. 

----------- general Cemil 1 aner 
111111111111111111111111111111111111111111 

Gene D. N. B. ajansı 

tahrif 
yaptı 

B. Mololof'un son nutkunda 

söylenmemiı sözler D. N. B. 
ajanS1mn verdiği metinde var 

gat ve hıı.valisinde zelzele hafif §ekilde de- ı 

vam etmektedir. Gelen resmi rakamlara 1 
nazaran Pik nahiyesinde ölü mikdarı 2SS, 
ağır yaralı 50, hafif yaralı ise 250 dir. Vi -
liyet mıntakasında yıkılan ve hasar gören 
bina sayısı ise 1000 dir. 200 il çift hayvanı 
olmak üzere 1100 hayvan telefolmuştur. 

Vilayet hasat zamanı olması dolayısiyle 

muhtaç bir vaziyete gelen zelzele felaket
zedelerine yardım yapılmasını istemiştir. 

Diğer taraftan aldığımız malGmata göre 
Sivas'ın Kangal kazasında vukubulan zel
zelede 22 ev ehemiyetli, 25 ev de ebemi -
yetsiz ı;ekilde ,atlamı&tır. Dün Tokat'ta 
da yeniden zelzele olmu5sa. da hiç bir ha -
ııar kaydedilmemi~tir. 

Hasat i§leriıain bCJ§laman için 
tedbir alındı 

, 

lc: konseyinin toplantısında, 
'ti e lc:omiseri Molotof Yolda§, 
\ııe" Birliğinin umumi siyaseti
~ l!!den bir nutuk aöylemittir. 
~ \l~ Avrupa harbine ve kom· 

Ziraat Vekili D. N. B' nin metniyle 

Yozgat'taki zelzele dolayısiyle hasat iş

lerinin süratle baı;arılması hususunda hü -
kümet icabeden tedbirleri almıljtır. Yozı-
da evelce gönderilmi§ olan orak ve harman 
makinelerinden lüz:umu kadar derhal Ak -
dağmndenl zelzele mıntakasına tahsis e
dilmiştir. İhtiyaten aynca müteaddit orak 
makinesi Ankara'dan Yozgat'a gönderilmiıı
tir. Hasat ve harman işlerini tanzim ve i-

General Cemil Taner'in Zonguldak bölgesini ziyarelİ 
eınaıında alınmı§ bir reımi 

~tın beynelmilel münasebet
~ıt .~ıamını, dün, Anadolu A· 
~lıg etti. Molotof Yoldatın 
k~~ göre, Almanya ile Sov-

°'t 1rlıği arasında hiç bir ihti
~~r; 1 eylül harbini takip e· 

0
1•eler, iki devlet anlatması

t •tınadıktan başka, bilakis 
ecavüz paktının ehemiyetini 

lc:bel inkitafını tebarüz et-
·~ İtalya il~ miinna,.1-tlN"d• 
rdır ve son görüımeler, iki 
jtiıı dı§ siyaset aahaamda 
~ bir anlayı§ temininin tam 
lit" içinde bulunduğunu gÖs· 
n' l\tolotof Yoldaş, Sovyetler 
~ e İngiltere arasındaki mü
t~rin lehine bir inkitaf bek-
t ~ç. olduğu tasdik edilmek 
~ dı~ini de ilave etmektedir. 
. lrıler, hiç §Üphesiz, harici
'-ı"tinin Türkiye ve Sovyetler 

~t ~nasebetlerine taalIUk e
' •rı Üzerinde bilhassa durt· Bilindiği üzere son za-
l F' f o •1A ~ı • ranaa nm ıstı ası aıra-

1!! leçen bazı vesikalardan 
~dilerek, bu münasebetleri 
~~· •k için bir haylı gayret 

Kütahya' da 
Kütahya; 2. a.a. - Ziraat Vekili B. 

Muhlis Erkmen bu sabah Kütahya'ya 
gelmiştir. Ziraat Vekili vilayeti, Parti 
ve belediyeyi ziyaret etmiş ve ticaret 
odasında tüccar ile bir hasbihalde bu-
lunmuştur. 

Kazalarımızı ve merkezin bazı na -
hh,.elerini a;ezr.cdc olil!J V eki 1. kövlü 
ile temaslarda bulunacak ve bilhassa 
harman makinelerinin çalışma vaziye -
tini tetkik edecektir. 

B. Mossigli şerefine 
dün bir dine verildi 

Ankara'dan ·ayrılmak tızere bıılunan 
Fransa bUyUk elçisi B. Massigll şerefine 
dün ak§am Marmara köşkünde Hariciye 
V ckAletl umumi kMlbl bliyUk elçi Numan 
l\Ienemcncioğlu tarafından bir dine veril
ml§tlr. 

Dlncdc Ankara'da bulunan vekiller, me
buslar, Frnnsa bUyUk elçlliğ'I ve Hariciye 
VekAJeU erkılnlyle bazı güzide misafirler 
hazır bulunmuştur. 

DOBRİCA ..... 
1ıtir. Bu vesikalarda, Fran

~l.lrkiye'deki büyük elçisi 

'••igJi'nin aailane müdaha- İçin yakında dog"' rudan 101lra, tercüme hatalarına 
laı bazı ehemiyetli tahrifler 

'-.rı 11 olduğu hatırlardadır. 
~1 1rı neıri ve bilhassa tercÜ· 
' 1 e.rın'- veya tahriflerin 

doğruya müzakereler 

1 ~~ iıbat etmiıtir ki Tür-
~ u~ harbinin baıındanberi, 

~ırliği ile karıılıklı emni-
... ~1Yasetine kendi tarafın-
itt'f de kalmııtır. Türki· 

~ '~k taahhütleriyle, Sov-
~I> itliğine karıı öteden- -... 

~·İ edegeldiği dostluk müna-
~'t 'rasında esasen her hangi 

l> 0lmak ihtimalini, iki nu
bi:Otokol nezetmekte idi. 
'd &eneye yakın zamandır 
· l!!n hadiseler, cümhuriyet 

u e ik" ı '""'ı:ı , ı numara ı protokolu 
~dtıf 1Yi niyetin ne kadar sa-
~ıd llnu isbat etmiıtir. Mo· 
'ii •ı~~, Türkiye ile Sovyct
li) 0~Unaaebetlerinde hiç bir 
~-. ~ nı_adığını bildiren sözle
'\~ .. eaıkaların malUm şekilde 
ed~lmak istenen maksatla

l~~~ meıniı olduğunu göste
~~ İ)1Yen hakikat ıudur: ge-

BAŞLIYOR 

·~irı e, Rerek Sovyetler Bir· 
.'trıfi~rine karşı olan siyaset· Romanya'nın Salya elçin 
>ı-i h. lc:arıılıklı menfaatlerin- B · F ilotti 

'll ıçhir müdahalenin ha. Sofya, 2 a.a. - Royter ajansı bildlrl-
"bitt~ müsaade etmemek AZ• yor; 

\ j.,. 1"1er. Bu karşılıklı men- BUkre~tcn avdet et.mııı olan Bulgarle-
~ ıı k tandakl rumen sefiri B. Filotti, bu&1ln 

ı. ller· 0nııuluk ve dostluk Bulgar harJciye nazınnı ziyaret edecek
~itt 1"e halel verecek her tir. Umumiyetle mevcut olan kanaate na
' b·l!!rden uzak kalmak iki zaran, B . .Fllottl, Romanya ile Bulgaristan 

ırbir' d . •. arasında cenubi Dobruca'nın terki huım-
l 'ltıtı ın en hır emnıyet sunda doğrudan doğruya mtizakerata 
ı'(ıdj da bulunmamak, bu su- kapı açacak talimatı hAmllen ıı;elml§ bu. 
'\I· llıernı k ti · • k d lunmaktadır. 

ıl\de e e erımız a ar, İyi mal<lmat alan mahafile göre, Bul -
tı!ll!!r" bulunduğumuz coğ- garistan 1918 hududunun vücuda getiril

' ın de sulh istikrarını 1 meııt hakkındaki mutalebatını ipka ede-
r harp t hl"k • · . cektir. Dobruca meselesinin Ralzburg'da 
.t0 e 1 esının aıra.· müzakere edilen yegAı:ıe mesele olduğu ve 

"" J ~ • unca sayfada) (Sonıı s. inci say/ada) 

resmi Sovyet ajansı 

metninin mukayesesi 
Ankara, 2 a.a. - Sovyet başvekili 

ve hariciye komiseri B. Molotof tara
fından harici siyaset hakkında Sovyet 
Şurası :9irliği ili kon•ey: in yed: ...... 
içtimaında irat edilmit olan nutku, 
Türkiye'ye taallitk eder kısımlan da 
dahil olmak üzere, dünkü bültenleri
mizde neşretmi§tik. 

Bu son kısmı, Sovyet resmi ajansı 
Tass tarafından fransızca olarak bize 
gönderilmiş olan metinden aynen ik
tibas etmek suretiyle tekrar aşağıya 
dercediyoruz: 

"Türkiye ile olan münasebetlerimiz 
de esaslı hiç bir tebeddül vukua gel
memiştir. Yalnız altnan beyaz kitabı 
ile ahiren neşredilmiş olan doküman
lar Türkiyede yapılmakta olan faali
yetin bazı nevi tezahüratını nahoş bir 
şekilde tenvir etmektedir. Bilahara ve 
Türkiye'deki Fransa büyük elçisi 
Massigli tarafından verilmiş olan iza
hat dokümanların bu mümeyyiz va
sıfları itibariyle hiç bir değişiklik hu
sule getirmemiştir. 

dare etmek üzere Ziraat Vekaleti iki zi -
raat mütehassısını Yozgad'a göndermi~tir. 
Bunlardan maada Kızılay derhal iki yüz 
baş çift hayvanı mübayaa edip bu mınta -
kaya gönderecektir. (a.a.) 

Son zelzele dost Elen milletinde 
tePf"'i°r ve heyecan uyandırdı 
Atına, 2 a.a. - Atına ajansı bildiriyor: 
Türkiye'dc vukubulan yeni zelzele hak -

kım:laki tafsilıit yunan efkarı umumiyesini 
(Sonu S. inci sayfada) 

Beden terbiyesi mükellefiyetinin 
tatbikini temin etmek uzere 

Gençlik kulüpleri 30 
Ağustosa a ar açılıyor 

Beden terbiyesi genel direktörünün beyanatı 
--, Beden Terbiyesi Genel Direktörlü

• ! ğü, beden terbiyesi kanunu ile niza~ 
namesinin ve Vekiller Heyeti'nin bu 
husustaki kararnamelerinin hükümleri 

· dairesinde beden terbiyesi mükellefi
yetinin tatbikine ait faaliyeti tanzim 
etmektedir. Evelce haber verdiğimiz 
gibi, şimdilik ( Erzincan, Bingöl, Bit• 
lıs, Ağrı, Mu~, Siirt, Tunçeli ve Van ) 
bölgeleri ( vilayetleri ) haricinde. bü
tiın bölgelerde muayyen yaşlardaki er• 
kek gençler, mecburi olarak beden ter
biyesine tabi tutulacaklardır. Zelzele, 
seylap ve bütçe vaziyeti dolayısiyle 

Amasya vilayetinin de mecburi mü -
kellefiyetin bir müddet için tehir edil
mesinin teklif edilmesi mukarrerdir. 

Bu münasebetle Sovyet hükümeti
nin gayri kabili kabul addettiği bir 
vaka dolayısiyle daha geçen nisan bi
dayetinde Türkiye nezdinde teşebbü
satta bulunmu~ olduğumuzu söyle
mek mecburiyetindeyim. 

B. Aril Çubukçu'nun kasasından çalınan yüz liralıklar 

Beden terbiyesi nizamnamesi beden 
terbiyesi hareketlerini mecburi ve ih
tiyari olarak iki kısma ayırmıştır. Jim 
nastik, atletizm, ( hendbol, voleybol, 
basketbol gibi oyunlardan biri ). yüz
me, yürüyüş ve arazi bilgisini ve yurt 

Vaka şu idi: 
Mühim bir kasa hırsızlığı 

Geçen nisan zarfında türk arazisin
den gelen bir tayyare birçok petrol 
tasfiyehanelerini muhtevi bulunan 

1 
Batum mıntakası üzerinde uçmuştu. 
Türkiye evela meseleyi kendi arazisi 
üzerinden guya hiç bir tayyarenin dı
şarı çıkmamış olduğu şeklinde göster-
miş ve fakat bilahara bu nevi uçuşlar 

(Sonu S. inci sayfada) 

Üç ay evel bir kasa 
açarak 11.600 lira 

çalan hırsız yakalandı 
Almanya (ahnan para ve bilezik meydana ~ıkh 

Transilvanya işinin 

Eylüle kadar 
hallini 

, 
istemiş 

Romanya' da bir mukavemet 

harekeli belirmeğe baJladı 

Nisanın 24 ncü gecesi Ankara'da 
mühim bir kasa hırsızlığı olmuştu. 

Hadise şu idi: meçhul şahıslar tara
fından o gece, Işıklar caddesinde Ye
niçağ sokağında Hamamcı apartmanı
nın 1 nci katındaki Arif Çubukçunun 
yazıhanesine girilmi~. k<ısa ıielinmiş, 
içinden 11.634 lira para ile 180 li
ra kıymetinJe bır alt-ın bil~zik çaıın
mı; ve kaçılm.ştı. Ger~k .\rif Çubuk
çunun Ankara'nın tanınmış zenginle
rinden olması, gerek çalınan paranın 

Bükreı, 2 a.a. - Royter: Macarlarını büyüklüğü hadise üzer:n:te kesif bir 
Transilvanya, hakkındaki istekleri Roman- alaka toplamıştı. Zabıtanın sık1 tahki
ya vaziyetine hikim olmakta berdevamdır. katına rağıı ... 11 suçlul;ırın derhal ele 
Cenubi Dobrica'nın Bulıaristıı.n'a terki me- geçmemesi bu aliika,.ve hcyacanı kö
ıel esi ikinci planda yer almaktadır. Bu me. rüklemişti. Bu türlü hadiseler, hele 
selenin bu ay :zarfında Bükreş'te doğrudan bir kasa hırsızlığına nadiren sahne o
dofruya yapılacak mlizakereler yolu ile lan Ankara için, bir gece bir kasa de· 
halledileceği zannedilmektedir. linerek 11 bin küsür lira çalınmış ol· 

Bununla beraber, Almanya'nın macar is- ması hakikaten mühimdi. Biz, hırsız. 
teklerine ,iddetle müıaharet ederek i§in Jık vakasını 0 günlerde haber almış, 

(Sonıı J. üncii say/ada) (Sonu s. inci sıyladı) 
B. Aril Çubukçu'n:ın kasasını 
kıran Kari Martin Y ankov~ 

müdafaası temrinlerini ıhtiva eden iz
cilik, müsait iklimde dağcılık ve ka • 
yakçılık ve sahillerde denizcilik mec
buri hareketler arasındadır. 

Maamafih gençliğin ihtiyari hare -
ketler arasında bulunan futbol, güreı 
ve boks, bisiklet, motosiklet, tenis, es
krim, yelken ve kürek, ağır aletli jim
nastik, sıklet kaldırma ve diğer spor
lardaki çalışmaları da tanzim ve teşvik 
olunacaktır. 

Diğer taraftan, kanun ve bu kanu. 
nun hükümlerini tamamlıyan nizamna
me ile kararnameler hükümlerine uya
rak, 500 ve daha fazla müstahdemi bu
lunan müesseselerde mensuplarını be
den terbiyesi mükellefiyetine tabi tut
mak yolundaki mecburiyetlerini ifaya 
başlamışlardır. Bu kabil müesseseleri 
bulunan Vekaletler kanunen birer be-

(Sonu 1. inci say/ada) 

İngiliz limanları ticaret 
gemilerine kapalı değil 

Londra, 2 a .a. - "Londra, New -
c~stle ve Southampton limanlarının 
ticaret gemilerine kapatıldığı,, na da
ir İtalyan radyosu tarafından verilen 
ve Ah n r<"-lyo'arı t3rafından tc!..:ar 
c.:::..:r:. ı..aber, Londra mahfillerince 
"g;..:ünç,, diye tavsif edilmiştir. Bir 
hafta zarfında ~ı::vmz linı;nl.a!.ıpa gi
rip çıkan ticaret gemileri tonajının 
takriben 2.750.000 ton olması, bu Al
man ve İtalyan iddiaları için en mü
kemmel bir tekzipdir. 
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Ekonnmik meseleler: 

Kıymetler ve fiyatlar 
lntipr eden bazı guete yazıların

dan anlaşıldığına -göre Milli Korun -
ma kanununa müsteniden kurulan fi
J • mur be komisyonlarının teşek
kfüunden sonra her şeyin fiyatını i -
necek zannedenl~r ve bu fiyatların 
inmemesinden dolayı inkisara uğrayan 
lar v.-. Bu hususta ifade olunan bazı 
mütalealarda ise fiyat mürakabe ko
misyonlanmn niçin ıu veya bu malın 
da fıyatlannı tcabit etmediği sorulu-

yor. . 
Her vatandatın Hükümct tedbırle-

rinin neticelerini görmek istemesi, bu 
tedbirlerin diğer muayyen sahalara 
da tepnilini arzu etmesi tabii bir hak 
kıdır. Fakat ayni zamanda işin ma -
hiyeti hakkında l\tmat edinmek, 
vakıaları doğru olarak öğrenmek ve 
niha:; bu itin muvaff akiyeti için 
elinden eeleni yapmak da vatandaılık 
vazifeleri rasındadır. 

Fiyat, kıymetin para ile ifadesin
den ibaret bulunduğuna göre fiyat mü 

., abesi hakikatta kiymet mürakabe-
yini muhtelif mallar ve hizmetler 

tamdaki mübadele nisbctlerinin ta
.. de Devletin müdahalesidir. 
Nazari İktısat ta bir şeyin kıyme-

tini yani diğer ıcylerle mübadele nis
beti.ni tayin eden imiller hakkında 
muhtelif nazariyeler ileri sürülmek -
tedir. Bu nazariyelerden herbiri batka 
bir lnül üzerinde israr etmekte ol -
maaına rz.;men tatbikatta, ylni mese
la qya kiymetleriyle alilalı kararlar 
alındığı zamanlarda, nazariyelerin 
ayn ayrı ebemiyet verdikleri amiller
.len her birinin. yerine ve maddesine 
gore, kıymetler üzerinde derece de
rece müeuir olduğu tebarüz eylemek
tedir. Bu imUler ıunlardır: 

llalın istihsali için aarfolunan e
snek ve istihlak edilen diğer mallar 
(yani maliyet), bu malın diğer mad
delere nisbetle azlığı veya çokluğu 
ve bu mal için mevcut talep ....• 

Kıy~ti tayin eden amiller arasın
i umumiyetle aerdolunan arz ve ta
lebe tatbiki bakımından maliyeti de i· 
live etmek bilhassa bu günkü kıymet 
tahavvüllerini izah bakımından çok 
luzumludur. Çünkü harp dolaaıyle 
lstihaal ~rtları değitmiı ve meseli 
ı·r u_vi ist°l"ısal ıddolunan nakliyat 
f-leri tWıa tehlikeli olmuş ve daha 
pahalı yapılmakta bulunmuştur. 

Şurasını daima hatırda tutmak i
cap eder ki, en şiddetli ceza tahdidi 
altında bile olsa kanun veya kararla 
muayyen bir malın fiyatını indirme
>"' imkln yoktur. Devletin fiyat me
kaninnaaına müdahalesi ancak tabii 
prtlara uygun bir müdahale olduğu 
saman muvaffak olabilir. 1914 - 18 u
mumi harbindeki tecrübeler bu nok
tayı katiyetle isbat etmiş bulunmak
tadır. Bu vaziyet karşısında fiyat 
mUrakabesinden ne beklendiği soru -
lursa, denilebilir ki fiyat mürakabesi 
fiyat üzerinde müessir tabii Amillere 
nazaran tahassül edecek fiyatların 
De let tarafından tesbitinden ibaret
tir. Şu halde Mürakabc Komisyonla
nnın bilhassa meşğul olacakları nok
ta maliyet ve k5.r payıdır. Muhtelif 
snaddelerin kaça mal olduğunu ve bu 
maliyet üzerinde tüccara ne kadar 
• • bırakılacağını tesbit iti tahmin e
dildiğinden daha çok mudil ve güç -
tür. Fakat bilhassa fevkalAde zaman
larda katiyen lüzumlu ve faydalı bir 
iıtir. 

Milli Korunma Kanuniyle hükU -
mete verilen ıelihiyetler arasında, fi
yaf işlerinde <muhtelif lmiller üzerin
de müessir olabilecek tedbirler var -
dır. Devlet icabında muayyen madde
lerin istihsalini artnrabileceği gibi 

Hcaım AtJ KUYUCAK 

amillerin tesiri altında zaruri eşya fi. 
yatlarının yükielmesi mümkündür. 
Hükümet bu gayri tabii amilleri izale 
i~ · tec">ir alır. Bu maddeler haricin
deki eşyanın fiyatları yükseliyorsa 
bu hususta müstchlike mühim bir va
zife düşer ki o da esas itibariyle za
ruri olmıyan maddeleri almamaktır. 

Çi.i · ' ii <loğrusu aranırsa, fiyat husu
sunda asıl mür:ıkıp halktır. Yani müs 
tehlik kütlesidir. Bilhasaa çalgılı ga
zinolarda istihlak olunan maddelerle 
mürakabe komisyonlarının alakalı ol
duğu iddia edilemez. Bunların kon -
rolu bir Belediye ve belki daha ehe
miyetle, yine bir halk işidir. Eğer 
kurulan mürakabe teşkilatiyle, me -
seli kaşar peynirinin kilosu peraken
de dük1~inlarda 60 - 80 kuruıta tutu
luyorsa memleket menfaatları bakı -
mından he'i hangi bir eğlence yerinde 
50 gram peynire 50 kuruş verip ver -
memek oraya gidenlerin karar verc
e kleri b: ~ iştir. 

IlüHisa: :Fiyat Mürakabe Komis -
yonları memleketimizde ilk defa ku
mlan ve kuvetli müeyyedilere d·aya -
nan bir teşkilattır. 1·akat yenidir. Mü 
tehaasıs elemanları henüz azdır. Bu 
t'"şkilatın da zamanla bir ananesi o -
lacak muayyen fiyatların tesbitinde a 
dalete en yakın prenıipler yava" ya · 
v J mcydaı çıkacaktır. Her vatan • 
daşın yapacağı şey her ıeyi Müraka • 
be Komisyonk ından beklemek değil 
belki kendisini bu teşkiiata dahil ıay~ 
mak, icabında komisyonları tenvir et
mek ve. harp r\·onomisine -miş bir 
dünyada yatamakta olduğumuzu u -
nutmamaktır. 

Askere ıhnan Maarif 
memurlarmm maaı ve ücretleri 

Maarif Vekaleti, taıfm görmek üze
re askere alınan memur ve müstahdem
lerin maaı ve ücretleri hakkında a1A -
kalılara bir tamim yapmıştır. Buna 
göre maaşlı muallim ve memurların 
maaşlarının tamamı, mildür ve muavin
lerin maaşları ile idari ücretlerinin ta
mamı, ilave dersi bulunanların yalnız 
maaşları, pansiyonlardan ilave ücretli 
vazife almış olanların valnız maaşları, 
batka yerlerden maa1 veya ücret almı
yan yardımcı muallimlerin Ucretleri -
nin tamamı, pansiyon memur ·re müs
tahdemlerinin yalnız asli vazifelerine 
ait ücretlerinin tamamı, masraf terti -
binden ücret alan müstahdemlerin üc
retlerinin tamamı tediye olunacaktır. 

Bir tren kazası 
Adana (Hususi) - Dün Ankıra'dan 

12,45 de Adana'ya hareket eden tren Küçük 
Yoıpt'tan sonra Kurbağalı istıuıyonuna 
girerken lokomotifin arkasındaki furgun 
varonu makastan çıkmı:s ve bütün katar 
devrilme tehlikesine maruı kaldığı halde 
makiniıtin fevkalade ustaca hareketi saye
sinde lokomotif derhal durdurularak teh
likenin önü alınmıı ve böylelikle korku
da bulunan yolcuların korkusu ıiderilmiı
tlr. 

Kaza yerine Ankara'dan yetiıen imdat 
trenleri kaza yerini intlzamlıyarak trenin 
yoluna devam fıraatını vermiıtlr. 

5 11at rötarla yoluna devam eden katar 
Adana'ya iki 11at tehirle ıelerek Türk 
trenciliğinin fevkallde bir intizamla hare· 
ketini lsbat etmiıtir. 

• 

Adana' da tohum temizleme 
makinf'kri faaliyete aıeçiriliyor 
Adana (fi ususi) - Ziraat müdürlüğün

de mevcut bulunan 5 adet tnhum temizle
me makinesinin hemen faalı> ete geçmesi 
için tertibat alınmı$Ur. 

Geçen ıene iki buçuk milyon kilo tohum 
temizliyen bu makineler bu sene bir ay e
ve! işletilmeie başlandığından temizlene
cek olan tohumun geçen seneye nazaran da. 
ha c;ok bir yekiln tutacağı tahmin edilmek· 
tedir. 

U(US 

(0<uk Esirgeme Kurumunun 
yapllğı yardımlar 

Çocuk Esirgeme Kurumundan bildi
rilmi~tir : 

16 Temmuz 940 tan 31 Temmuza ka
dar Ankara'da Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel Merkezi'nin Çocuk Sarayın
daki polikiliğine müracaat eden 777 
hasta çocuk muayene ve tedavi edilmiş 
ve diş bakım evinde 473 çocuğun diş
leri tedavi edilmiştir. Kurum'un süt 
damlasından her gün 162 süt çocuğuna 
1S20 kilo çocuk sütü verilmiş iki ço -
cuğa elbise ve 21 çocuğa 133 lira 54 ku
ruş para yardımı yapılmıştır. 

Kurum'un sıcak banyolarında 1314 
çocuk ve annesi aıcak banyo almıt gün 
düz bakım evinde 133 çocuk bakılmak
ta ve bunlara 6390 kap sıcak yemek ve
rilmiş çocuk bahçesindeki yüzme ha
vuzunda 2872 çocuk ve çocuk bahçe -
sinden de 10,000 çocuk istifade etmiş
lerdir. Kurum'un Keçiören'deki Çocuk 
Yuvasında daimi bakım altında bulu -
lundurulan 225 çocukla onbeı gilnde 
Kurum'un Anakara'da 6.699 çocuğa 
yardım elini uzatmıştır. 

İsparta'do yıldırımdan 

bir ölü iki yarala var 
lsparta; 2. a.a. - Son üç giln içinde 

şehrimize iki yıldırım dlişmüş ve bun
lardan ilki bir kişinin ölümüne ve iki 
kirinin yaralanmasına sebebiyet ver -
miştir. 

Hatay'an Harbiye nahiyesinde 
bir mektep inıa olunacak 

Antakya; 2. a.a. - Hatay'ın en gü
zel sayfiyesi olan Harbiye nahiye mer
kezinde beş sınıflı bir ilk okulun te -
meli bugün merasimle atılmış, vali 
Sökmensüer bu münasebetle Türk kül
türü ve müsbet ilimlere dair bir nutuk 
söylemiştir. Merasimden sonra yüzler
ce köylü davullar çalarak nahiyeye 
nur getirecek olan bu ılim yuvasının 
temel atma merasimini kutlamııı ve 
r.ıllli oyunlar oynamıştır. 

D. D. Yollan baır ha11arda 
yeniden tenzilat yapıyor 

Devlet Deıniryolları işletme umum 
mildürlüiü 16 ağustostan itibaren Sam 
sun - Sivaa, İzmir - Denizli hatlarında 
gidiş - dönüş seyahatı yapacak yolcu
lara bilet ücretlerinden yüzde altmı§ 
be~ tenzilat yapmağa karar vermi!tir. 

lzmjt Halkevinde bir 

resim sergisi açıldı 
İzmit; 2. a.a. - Dün Halkevi salo

nunda Gazi Terbiye Enstitüsü resim 
kısmı talebelerinin eserlerinden mü -
rekkep bir resim sergiıi açılmıttır. 
Sergide yüz parça kadar muhtelif ka
rakalem, suluboya ve yağlıboyar resim 
te!hir edilmektedir. Gençlerin eserleri 
sergiyi gezenler tarafından takdirle 
seyredilmektedir. 

Srhat menıuplan araımda 
değitiklik yapılıyor 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Veklletl, 
tqra teıkllltı menıupları ıruında ııeniı 
mikyasta değişiklikler yapmıya karar ver
miştir. Bu husustaki kararname hazırlan -
maktadır. 

Bir tashih 
Ziraat Rankası idare,. meclisi azahktarı

na yeniden intihap olunan azalar hakkın -
da dün yaadığımıı haberde B. Kemal Gü -
rol'un iımi yanlışlıkla Kamil ııekllnde çık
mıştır. Tashih ederiz. 

Mecdiye 

Tekirdağ 

kruvazörü 
limanında 

Tekirdağ; 2. a.a. - Limanımızda bu
luMn Mecidiye kruvazörü dün vali ta.. 
rafından ziyaret edilmfltir. Miaafir 
bahriyelilerimiz, ,arap fabdkasını ve 
şehrin muhtelif yerlerini gezmişlerdir. 

Bahriyelilerle Tekirdağ sporcuları 
arasında yapılan fut bol maçı da 1-1 
beraberlikle neticelenmiştir. 

Yapağı ve tiftik ihrl( 
tevıiallndı yolsuzluk yok 

İstaf\bul, 2 (Telefonla) - İhraç e
dilecek yapağı ve tiftik tevziatında 
yolsuzluk olduğu hakkındaki şika
yetler üzerine mütaleası sorulan mın
taka ticaret mUdürü tevziat listesinin 
birlik umumt heyetinin karariyle ha
zırlandığını, vekaletin tasvibine ikti
ran ettiğini, ve dedikoduların bir bar
dak suda fırtınaya benzetilebileceğini 
ıtsyledi. 

Muhakeme edilecek eski 
Afyon İnhisarı memurları 

1atanbul, 2 (Telefonla) - Afyon 
inhisar idaresi yolsuzluk tahkikatına 
devam edilmektedir. Haklarında lüzu
mu muhakeme kararı verilenler ıun
Jardır: eski müdür Ali Sami, İdare 
Meclisi Reisi Ziya Taner, İdare mec
lisi azasından HUsnU, şef Şefik Fey
~i. muakkip İhsan. Ali Sami ve Ziya 
Taner bugün adliyede isticvap edil
diler. 

İki kadın buharla 

haşlanıp öldü 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Kuduz 

hastanesi çamaşırhanesinde kazanın 

bir vidası yerinden fırlamıf, çıkan 
buhar Nimetullah ve Ruhiye adında 
iki kadını haşlıyarak öldürmüştür. 

Bir eroinci yakalandı 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Bugün 

Haaan adında bir eroinci daha yakala
nırken üç paket eroini yutmuş \1e has
taneye kaldırılmı§tır. Hasanın üze
rinde Uç paket daha eroin bulunmuı
tur. 

Halk ekmeli 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Halk ek

meğine ait son nümuneler bugün be
lediyede tetkik edildi ve alınan neti
celerle beraber bir raporla ticaret ve
kiletine gönderilerek vekiletin bu 
huiustaki mütaleası soruldu. 

Tıp F a~keıinde kan nakil 
merkezi kuruluyor 

Maarif vekileti, tıp fakültesinde tesis 
edilecek' kın nakil merkezi hakkında bir 
talimatname hazırlamııtır. Talimatnameye 
göre kan vereceklere yüz ıram kan is;in 
5 lira, 200 ıram is;in 10, 300 ıram is;in ıs, 
400 gram is;in 20, yarım litre is;in 25 lira 
ücret verilecektir. 

Devlet kitapları mütedavil 
. ıermaye teıkilatı 

Maarıf Veklleti, devlet kitapları müte
davil sermayesi mildürlili;il teşkillt ve va
zifeleri hakkında yeni bir talimatname ha
zırlamı~tır. ............................... 

Muntaum Gıda ve Uyku 
Kendi eğlenceleri·ni çocukla
rının Gıda ve Uykusuna feda 
eden Anneler yurt borçlan -
nı ödemi, olurlar. · 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

Beden terbiyesi mük.ellefiyetirıi ~ıs 
tatbikini temin etmek üzere 

Gençlik kulüpleri 30 
Ağustosa kadar açılıy 

Beden terbiyesi genel direktörünün beyan 
(Bııı 1. inci •ıylıdı) 

den terbiyesi direktörü tayin edecek -
!erdir. 

Beden Terbiyeei Genel Direktörlü -• ğü bölgelere beden terl>iyeai mükelle-
fiyetinin tatbikine dair olan kanuni 
mevzuatla beraber izahname ve diğer 
lUzumlu evrakı ıönclermıttir. Ayni za
manda, bugüne kadar gönderilen mü
tcaddi t emirler ve talimatlarda mün • 
deriç hus.uaları allkalılara izah etmek 
ve mütemmim malitmat vermek ve bil
hassa Genel Direktörlilğün noktai na
zarını vali, kaymakam ve nahiye mü
dürlerine ve diğer zevata bildirmek ü
zere merkezden bazı zevat bölgelere 
ham edilmiştir. 

Bu maksatla sahalar dairesi reisi B. 
Celal Dinçer Ege, sağlık dairesi reisi 
Dr. Adnan Erzurum, Kars ve Trab -
zon'a, teftiş dairesi reisi B. Ziya Ateş 
Konya, Maraş. Malatya, Mardin, Urfa 
havalisine gitmişlerdir. Bizzat Genel 
Direktör Cemil Taner de Karabük, 
Safranbolu, Zonguldak, Kastamonu, 
Çankırı, İnebolu, Çorum, Yuzgat, A -
masya ve Samsun bölgelerini teftiş et
nıiştir. 

Memleket ölçüsünde yeni ve geniş 
bir faaliyetin devam etti~i bugünlerde 
aün seyahattan dönen Genel Direktö
rü bir muharririmiz ziyaret etmiş ve 
generalden seyahat intibalariyle tef -
tişlerinin neticeleri hakkında malitmat 
rica etmiştir. 
Sayın general Cemil Taner, arkada

ıımıza şu beyanatta bulunmuştur : 
" - Biliyorsunuz ki devlet beden 

terbiyesi kanunu ile gençler için ku -
lüplere giımek ve boş zamanlarında 

beden terbiyesine devam etmek mec -
buriyetini koymuştur. Gençlik bu ha
reketleri koruyacak gençlik kulüple -
rinde ve kanunumuz hükilmlerine in
tibak edecek hilen faaliyetteki kulilp
lerde yapacaktır. 

Gençtik kulüp ve grupları mensup
larının yaşları ve yaptırılacak hare -
lretlere tahammül der~celeri itibariyle 
lüzumu kadar bölümlere ayrılacak, her 
bölüm idare ve toplu hareket bakımın
dan ordu talimatnameleri esası dahi -
linde kısım, manga, takım, bölük tC§ -
kiline tabi tutulacaktır. 

Teşkilatımızın gayesi yurttaşın fi -
ıik ve moral kabiliyetlcrlnl ulusal ve 
inkılapçı amaçlara, yurt müdafaası 
icaplarına göre yükseltmek ve allka -
darların oyun, jimnastik ve spor faa
liyetlerini bu eaaslar daire.inde sevk 
ve idare etmektir. Biz ıporu bir gaye 
değil gençliğin her bakımdan yüksel
mesi için bir vaaıta addediyoruz. Bu 
vasıtayı mUmkUn mertebe yukarıdaki 
gayeye isli için diaiplinli bir tekilde 
kullanmağa çalışacağız. 

Bugüne kadar faaliyetimiz, birçok 
defalar tekrar edilen ve yuılan bu 
esaslar dahilinde toplanmııtır. Bun -
dan sonra da Türk gençliğini müşte -
rek bir vatan mefkuresi etrafında cem
ederek kendilerini sıhatlı, kuvetli ve 
yurt mü.dafauına kabiliyetli bir hale 
getinnefe çalıtacağız. 

Beden terbiyesi kanununun neıir ta
rihi henüz iki teneyi doldurmuıtur. 
Vurttaşları beden terbiyesi milkellefi
yetine tabi tutmak ve teıkilitlandır -
mak iti de neıri pek yeni olan nizam
name hilkilmlerlne g8re yapılmakta -
dır. Kı1a bir zamanda ve silratli bir 
memleket dtvuını el almak, tanzim et-

mek çok çalışmağı ve bilhassa 
teşkil5.tı ile bu teşkilatın be 
olan vilayetlerin işbirliği ya 
icap ettirmektedir. 

Ekseriya arzu ve emirlerin 
zerıinde anlaşılması muıkul~ 
Bu sebeple mümkün oldugu 
ri amirleri arkadaşlariyle t~ 
ği faydalı ve neticeyi istihsilclt 
tık IJir çare olarak gördüm. JJd 
&atla bazı mesai arkada2larııııl 
]ere göndermiş bulunuyoruJ1l· 
de 8 vilayet ve kazalarında ge;ı 
tüplerini kuracak ve yürUte 
daşlarla temas fırsatını buJduJIS. 

Zelzele, seylap dolayısiyJ~ .. 
de miiskül vaziyetini gördügiif!S fi 
ya vilayetinde mecburi mükel~t. 
bir müddet için tehir edilın~ 
dalı g .. rdü timden bu hu"u~ 
kfılet'e teklif edeceğim. Maa 
na rağmen Amasya valisinin ıı:ı~ 
gençlerin ihtiyari olarak geıı~f 
Iüplerine yazılacaklarını v• ~ 

11 
bulunacaklarını ümit ettiğinı . 
disinin de 1.ıunu teşvik edeceğiıı' 
hususta azimkar olduğunu da f 
1.ı y1dederim. 

Hemen her gittiğim yerde bL1 
davanın anlaşıldığını, idare aıoJ 
ce mekanizmasının kavrandığıııl ,,_ . .-...... 
düm. Mükellef olsun olma&~ıı. iJI 
beden terbiyesi hareketleri sÇ tı 
heveslidirler. Bu mühim h,areJce 
!etimizin elbirliği ile pek ya~ 
güzel semereler vereceği an~11 
tadır. Kanunun kendisine "'1_;, 
diği amir ve memurlarla ber ·~ 
ve bilhassa gençlik beden terbi,, 
nununun tatbikini kolaylaştır 
işte gönüllü olarak çahşm~k ~ 

Birçok bölgelerde gençlilc I'~ 
kulüplerinin ağuıtos sonlarıol 
tesis edilıniı olacağını ve 30' 
kulüp w grupların törenle~ 
kuvetle umuyorum. Bu ın bi 
yerde mükellef sayılarının tef 
kütüklere yazılmasına devaıll 
tadır. 

Mükellefler.imize yeknasak 
fct tf'minf 1ı;;n ı;alı11ynru.r:. jll 
çok sade olacak ve elbiseler 

9 lınttbilecektir. Gelecek sene 1 
ta, bütçe bakımından imkAtı 
her bölgeden gelecek gençl~ 
)eriyle binlerce gencin geçit 
i!tirlk ettirilmeleri tasavvur 
dir.,. 

Beden terbiyesi ~ 
direktörü Ankara'yı 

Bölgelerde gençlik kulüpler:: 
ve beden terbiyesi mükellef!ye\111,
kı etrafmdaki faaliyeti tetkık ~--., 
Yozgat, Çorum, Amasya ve S ~c' 
den beden terbiyesi genel dlr• """" 
ral Cemil Taner ııehriıniıe dö 

Köy spor eğitmenleri 
yeliıtirilmesine ~alıfl~ 

. tctörl -:.J 
Beden tcrbiyc&i Genel Dıre ~ov: 

lerde teşkil edilecek ge1311lk tırtll,
ıruplarında nıükellefleri ~ıılıt) ,ııt 
(köy beden terbiyesi ve ıpor JJO 
yetlıtlrmek tauvvurundadır. ,.,, 
meselenin halli için tetkikler ,.ı-ts tfd. 
dır. Bu maksatla egitmen ~,# ;~ 
taktır. Kursun, Maarif Velcd jO '.ıtl 
iitmenleri yetiııtirmekte. 01 1:ra~ f selerde ve onlara rnuvazı 0 ,dif· 
sevkettirilmeii diı&ürıülaıekt 

thalatı teıvike ve icabında istihlikı 
tahdide velhasıl gerek arz ve gerek 
talep cihetinden müdahaleye selihi -
yettardır. Stokların beyan edilmesi 
mecburiyeti arzın suni bir surette a
satılmasına, fertler ve tüccar tarafın
dan lüzumsuz stoklar tesisinin meni 
de talebin fazla artmasına mani ola
cak hükümlerdir. Görülüyor ki bu ted 
birlerle fiyat üzerinde yapılacak tesir 
ler ancak bilvasıtadır, ve tfbii amil -
lere müeHir olmak auretiyledir. Fi
yat mürakabe komisyonlarının teııkili 
n . arzı çoğaltır,ne talebi azaltır, ne 
de maliyet üzerinde müessir olab=lir. 
Maliyeti yükselen bir malı daha aııa
ğı sattırmak hem haksızlıktır hem de 
kaL:li tatb:k bir §CY değildir. 
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Hangi mallann fiyatfarının tesbit 
edilJTleıi icap ettiği noktasına gelince 
l.u hususta gerek nazari yatın ve ge -
rek muhtelif memleketlerde yapılan 
tecrübelerin ortaya koyduğu hakikat 
şudur: Evela memlekette her madde
nin fiyatını tesbit imkinı olmadığı gi 
bi buna lüzum da yoktur. Çünkü ba
zı fiyatlar diğerlerini takip ederler. 
Mesela basma cinsinden bir kaç e -
s maddenin fiyatlarını tesbit et
mekle di ğerlerinin fiyatları üzerinde 
müessir olmak mümkündür. Fiyat 
far' ı ns far' - ndan fazla olursa halk 
f:yatı tesbit edilmit maddeyi tercih 
eder. Gıda maddeleri de bqyledir. 
Fevkalade hallerde bazı pyri tabii 

Zelzele 
Yozgatta da zelzele oldu. 12 kö

yümüz harap, 300 vatandaşın11z kur
ban, d6rt yüze yakın vatanda§ımız 
yaralıdır. Görünür kaza ve tehlike
lere karşı tedbirli ve hazır bulunan 
bu barıı memleketinde arada sırada 
tabiatin uzaktan g6rQnmH, önce
den sezilmez felaketleri ile karıı 
karııya geldiğimiz ve bu yüzden 
bir takım kardeılerimizi kaybetti
ğimiz hazin bir vakıadır. 

Fakat Türk milletinin sağlam si
nirleri, bozulmaz iradesi tabiatın 
saldırganlığı karıısında da, IJteki 
sinir harplerinde olduğu gibi, sar
sılmamalıdır ve sarsılmıyacaktır. 

Tabiat yıkarsa biz yaparız; tabiat 
öldürürse bis nüfusumuzu tHelden 
çoğaltırız. 

Üzerinde Kızılay bayrağı dalga
lanan pfk.t ve yardım ordumuz 
her uman i'in seferber beklem~li
dir. 

Bu fellktt haberini yazan gaz~ · 
teler, aynı günde ~tbaht Erzin
can'ın yeniden kurulmağa ba§ladz
iını da bildirivorlardı. 

'#AN l~l ·IL~R 
Mekteplertle havacılılı: 

Maarif vekilliğinin mekteplerd~
ki programlara havacılık dersleri de 
koymak tasavvurunda olduğunu 
memnuniyetle öğreniyoruz. 

Bundan ilci üç ay kadar IJn.ce 
Ankara'nın o.rta mektep ve lise ta
lebesinden dört, be§ imza ile bir 
mektup almı§tım. Bu mektubu ya
zıp gönderenler, mekteplerinde 
planörcülük, para§ütçülük, mot5rlü 
tayyarecilik okutulmasını i•tiyor 
ve bunu isterken türk çocuğuna ya
kııır bir hassasiyet g/Jsteriyorlar
dı. O zaman o mektubu, olduğu gi
bi, yübek bir makama takdim et
miıtim. Şimdi gezetelerde okudu. 
ğum bu haberden, en ziyade, o duy. 
gulu çocuklar memnun kalmıı ola 
caklardır. 

Mektep gençlerimizi hayatı ve 
lıayatın ihtiyaçfarına göre hazırla 

mağa mahsus bir atelye ve ha
vacılık da bugünkü hayatın lüzum 

ve zaruret/erinden olduğuna göre 
böyl~ bir dersin programlara ıir
mesı ne kadar yerindedir/ .... 
Meralı ve gurur I 

Peyami Safa, StJn günlerde boyla
rı kısala~ fıkralarından birisini 
§U cümle ile bitiriyor: 

"içimizde tarihin en büyük dra
mının sonunı ~ahit olmalı lıısır
lananların merakı ve gururu var.,, 
Merakı ın/adım ımı, 6Urur1 O 

niçin? 

••• ,, s it .. 
arayı umayıın,. ·: 

Bir öJam haberi §Öyle flaılıyor: 
"Topkapı sarayı hümayunu .. .,, 

Topkapı ismini taııyan bir saray 
vardır, biliyoruz. Fakat bunun bir 
"Sarayı hümayun,, olduğundan btt
berimiz yoktu. 

Hangi devirde ı.aııyoruzl 

Ailrıinden birisinin iJlümQ ile 
tees.üre kapılan bir vatında§ın bile 
kendini ıaıırarak blJyle ıılıt ve ti
birler kullanmala bıkkı yoktur. . .. . 
Kütüphane : 

Bir gısetede Mıar/I Veldllilinin 
bOtün mekteplerde hem IJlretmen
lerin, hım de tılebınin lı7dılana
bilmHi için kütüphınıler açmalı 
karır verdilinl okudum. 

Yeni yıtiımektı olan neıl/n esld
lerden daha slyttde okumağa me
raklı olduğunda kimsenin §Üphe et
meğe .hakkı yoktur. Bu yeni karar, 
bu okuma ihtiyaç ve i§tahasım, ço
cuklarımızın kültür midesini boza
cak, abur cubur neşriyatı okumak
tan koruyarak, ıeliştirecektir. 

Mektepte kendi okuması için ha
z11lanmı1 s11a sıra kitaplar g6ren 
'bir çocukta, bundan baıka, bir de 
büyüyünce evinde bir kUtUphane 
kurmak itiyadı hasıl olacaktır ki 
bu da ayrı bir kazançtır. 

Bugün okuyup yazma ile tagaddi 
etmesi lizım gelen bir takım va
tandıf]arımısın bile, itiraf edelim, 
evlerinde kütüphaneleri yoktur. 

T.l. 

Maarif Cemiyeti ,,, 
Piyangotd,ıır1 ..,. 

Türk Maarif cemiyeti, 1 ~P""" fi 
yoksul ve kimsesiz türk ı;oc% i. 
ma imkinları veren taleb• u•"'·.,. 
kullan tesisine aarfedil~ck ııısifti'~ 
bir eıya piyaoıosu tertıP 

5
1 
400 1!,,rı 

miye ve amorti miktarı \ :1de t 
piyangonun ke§idesi ıo eY u 
yapılacaktır . -- ~,,,, 

d• J' t 
Adana mıntakas11' _ıı1°_,ı,ıı 

Ofiıi buğday d~ ~ıı• 
Adana (Huıuıi) - 'J°0~:tiiİ aJ~ 

fi5inin tdırimizdc tcs~ 51aınıt ...ı 
day mübayaasırıa da a f ,ııv;. 
tadır. .,e 1'!11 tı'..-
Diğer taraftan arpa etiııill ,..;;.J 

vam ederken vekiller tıe.t buııl'{ısı,-~ 
geçen hususi fiyııtlarl\ra ed• 50 ~1' 
bazı şartlar dahilinde Si kUrtl~Jf ~C· 

Ekıtra bu~daylar ·ııtır ı 1'"f0 
normaller, kızıl.ca ~e sfıı. aıın:.'de ı 
4 kuruş SO santını fıY~\etl 1 1ıı 0• 
buğdaylarda çavd ... !" dn15

8 cıeıı ~~_,.sa' ı 1 ecnebi maddeler yUı e rııt ıst1 pC· cı 
cak ve yabancı toh~ın~~ıuıı•.'•~;•t~ 
SOO daneyi ıeçm.e~ıı neıerıll ,ı 
pelemir 22 ve körlil d~uıuıı•eı'1 ~,
den yukarı çıkmam!• 111dalldllf~ 
totitre vezni 71 kıloırda bııl~ J 
miyecektir. Aynı zaman yat ol tP•"' . ..ı 
na ve yabancı koku1'!

1 
v~f olll" ~ 

ıerı tarafından yenı rn A 
gelmektedir. . fiti aJ ~ 

Toprak mahıuller:ı 0 bat'ıı.r t 
daylar iı;in de hususı an 
tir. 



1:J~US 

nya'nın vaziyeti 
Romanya ·ve Bulga• 

arının Almanya'yr ziya. 
çıkan ehemiyetli bir ne· 
deYletlerinin, her halde 

tarlci Avrupa aulhunu mu· 
karar vermiı olmalannın 
dır. Almanya ve İtalya, 
• tere ile metırul oldukça, 

a'da aulhun ve müaale
_.____ iltizam edecekler-

ınihnr devletleri, lngil
"lcadele ederlerken, tarki 

llleJnleketlerinden gıda 
temin etmek niyetinde
•Avrupa aon alman ta· 
10nra anarti içine atıl
aaarıinin ıarki Avrupa 

e airayeti Almanya'yı 
zorluklar içine atabilir. 
Üyaretler diler bir ha· 

tebarils ettinniıtir: 
harp yoliyle değilae de, 

Balkanlardaki toprak 
•aııedilmeaine taraftar

ald toprak davi.aı, 
üsere, Macariatan'ın 
'm Romanya'dan ia-

-.aidir. Acaba Mitler, 
ı ve Macariatan'ı tatmin 
Romanya devlet adam· 
bir tavaiyede bulunmut-

IUih bir cevap verile
ı..,.aber, aerek Roınanya 

ziyaretlerinden aonra 
tan reamt bir tebliğde ve 

ya hariciye nazırının 
~dükten 10nra verdiği 
.\hnanya'nm tarlıi Avru

k davlama kartı nasıl 
aldıiı anlatılmaktadır. 

Almanya 
Transilvanya iJinin 

Eylüle kadar 
hallini istemiJ 
(Baıı I inci uy/ada) 

eyl61 ayına kadar hallini ıararla iıtemesi • 
nin Roman,..'71 mliıkill bir mevkie düılir
diiiü anlatılmaktadır. Bizzat Tranıilvaa
yab olan milli köylli partiıinin reiıi B. 
Maniu'nun hariciye nasın olması milli mu
kavemetin bir remai olarak tellkki edili-
yor. 

Araziye müteallik her tilrlil deiitikllk a
leyhi.ne tevcih edilnıit olan ai:yaaet, taraf
tar lcuanmakta ve ideta milli bir hareket 
halini almaktadır. Merkez elemanlarmdan 
mürekkep bir hlikllmet tqkil edllecelln • 
dm babaedili:yor. 

Be Molotof'un 
nutkunun 
son kısmı 

• 
Sovyetlerin muhtelif 
yabancı devletlerle 
olan münasebetleri 

lloakova, 2 a.a. - "B. llolotofan nut
lnınun devamı" 
Şimdi Litvanya, Leton1& Ye Bıtonya il• 

olen ml1naaebetlerimize ıeçl7onıın. Bal7 
tık memleketleri ile münuebat meaeleaı 
eon zamanlarda :yeni bir çehre alnıııtır. 
Zira üç memleketle ,.pılan karııhkh y~r
dnn pakttan beklenen neticeJ'i vermemı1-
tir. 

M "ll" b' ı:x. d x.- Baltık memleketleri Sov:yetler birlltl 
1 1 I~ -.e o.... hakkında hasmane olan faaliyetlerini ıit-

Verilen maUlmata ıöre, kıral lCarol tikçe eiddetlendinnektt idiler. Bu hale da
Tranail•anya'daki milli1etpervtr parti re- ba fazla müıamaha etmek imkiı111adı. Bu
iai doktor Vajda Vovod'dan ıelen bir me,. na binaen ıovyet bukilmeti maUlmunus o
..... ta bütün TranallvanJ'a'nm B. llaniu'ya lan istekleri ileri ıürmli•tlir. 
·- B. Molotof bundan ıonra lnnlordunun 
mlizabaret ettiii ve eıkl parti k&Ycalarm- Baltık memleketlerine ıirdiiini •e Sovyet-
dan •azıeçtiıi bildirilmekte ve kıralın an- ler birligine doıt olan hükiimetlerln te
cak B. Maniu'nun tavıi7eleri Yeçlıile ha - •ekkfil ettiğini ve bu hlilrllmetlerln aldıtı 
reket etmek ıuretiyle Tranıilvan1a'7ı hl _ tedbirler sayeıinde Lltv.~7a, Leto111a ~e 

b 'l · . Eıtonya parllmentoları ıc;ın ıerbeat aeçım 
captan ve ıerefılzlikten eelrci1e ı eceiı ı- yapıldığmı, ve iiç milletin ıovyet rejiminin 
llve edilmektedir. tesiı Ye SoTYetler birliğine ilhakını mii\-
Xıralm hükimetiD Berchteaıaden'deki tefikan iıtemiş olduklarını hatırlatmıı Ye 

mlizakereler hakkmdaki lza&atını dinle • ıözlerine şu ıuretle. deva!" eylemit!ir: 
melr üere çaraamba ekpmı içtima• dhet Beaarabya ve ttmalı Bulıovınanın 
edilen mü1&•irlerinin büyük bir hofllut - ilhakından ıonra 
ıuzluk cöıterdlklerl bildiriliyor. Bu hava Ba iltihak n Beaarait:ya ile timall. Ba-
içinde Tranıilvan1a'da her türlü arazi tl • kovina'nın Sovyetler birllflne avdetı ıu
dır teıebbilılerl aleyhinde birMk hareketi retiyle nüfuıumuz 10 milyon artmııtır. 1 . . . Buna batı Ukranya11 Ut batı ı.nas Rua-
ınilll hır ebem17et iktiaap etmektedir. y11ınrn 13 milyon nilfuıunu da ilin eder-

AlmanJ'& ile yeni milaakereler icraıını tek Sovyetler birliii nüfuıunun ıec;en aene 
tecrübe edebilecek ve aynı .. manda Al- Z3 mllJ'on arttıimı rörüriia. Yeni aov7et 
manya fikrini deiiıtirmediii takdirde Ruı- c~mh~ri1•t!erinin ıiyaal . ve ,iktiıul ten-

' .. . . . .. ııklerıne aıt amell tedbırlerın ~oiru ve 
1& nın musaharetını temıne .teve11ul edecek teıııkilAtlı bir ıurette tatbiki bahıinde Sov-
bir hüküınetin tetkili imkinından da bab - yetler birliğine bil11ik bw mn111i1et t•-
ıedili1or. rettiip etmektedir. 

memleketlerinin dev· B. Maniu'nan programı 
~riitüliirken, Hit· B. Maniu'nun ıi:yaal proıramı ıu ıuretle 

Finlandiya 
Finlandiya muahedemizin imz&1ındanbe

ri ıeçen dört aydan biraz fazla zaman zar-
p'un her hal n bulba edilebilir: 

muhafazaaı lüzumun- 1 - Bir milli birlik hiikiimetinin inti -
lltiıderine ıüplıe yoktur. babında tam ıerb•ti. Bu milli birlik hü • 

n alman devlet adam- kil.metinde memleketin bütün temayülleri 
tan'm ve Bulgariatan'· temıil edilecektir. Yeni hiikümetin milli 

kö1lü partisi ile liberallerin, demir mutı.
laakh sörmiifler ve fıalarm ve ıol cenah partilerinin mü.mea • 

bu iddialan tatmin J'G- ıillerinden mütqekkll olacaktır. 
ıkta halmmaayı tavai- J - Almanyanın en az daha bir aJ do • 

• • Romaıa7a baıvekili tu • cenubunda bir harbe ciriımiyeceii ve 
Yekiliain ziyaretinden Balkanlarda harbin zuhuruna müıaade et • 
• • bir tebliide Ro- mi7ecell muha~ak oldutundan macar iı • 

7 aiateminin ıunt eae- teklerinin kati tekilde reddedllmeai, 
~~ eclilmektedir. Bina· S - Ruı,,. ile :yaklqma. 

J'& parçalaDIDIJ'a ıf - İnsiltere, Tlirki7.e Ye YQCOalavya f. 
F-L-t h d le normal münaıebetlerın tekrar t•ial. 

- anarsın cep e e- E-'-· ·111 "f • f ,__ l'd . 1 lltik "lf .... ı mı çı tçı ır ... ıınm ı erı o an u-
·~-~lii ~ma d 

1 h I• l• tranıilvan1ah B. Maniu'nun ıahıiyeti, 
1 ~el-~ aR • .-.ı- .wı. h.ılr....._n ı;nilll ~ve... 

l e •unu ...... ua-a o- met hareketi slJ'&Mtlala pcosrum etra • 

• taa'a Dobrica'yı ~ fmda birçolr lrim•l•rl topluaaktadır. 
• Yaaya'ya setince; Bir alman gazeteıinin 

• • aabtlan arasından telnrleri 
• ~nr,e~~ktedir~a • ., Çb=~u~ Berlin, ı a.a. - D.N.B. ajansı bildiri • 

- .._ 10f: Berliner Bönen la1tuııs ıueteainia 
• ta'am da "bazı ta- diplomatik muharriri, buı rwneıı mahafil 

ı..ıaamuı Hlsamuadan ve p.bıi:yetlerinin, macar • rumen milnaa .. 

davllan halledildik
et ve ekalliyet mea• 
7a ile iki koınıuau 

eak olan seniı ölçü
lllafibadeleai ile laafi7e 

A. Ş. BSMER 

a kanahnda 

~ - Harbiye Nazın B. 
: ~OlllQıa kau lı bölınindt 

b
e 11 yabancı ajanın mev
ildlrmlıtlr. 

f eden de.troyer 
keaalı - 2 a.a. - D.N. 

: Panama kanalmm At-
llldaki metbalde nezaret 

.&-... -~rikan deatro1erl ıet
--.ıb'am )'apmlf olda -

ta nuaran, mezk6r dea
lraınunmmı tatbiluna 

batılllll norınall .. meal mneleel ltalrlnnda. 
ki mütalealarmda, kbip bir klıluuaanldı 
mtliahede edilmekte oldulaım itaret etmek. 
tedir. 

Meüftr nnıluırrlr, Tana ha••a ile Bal
kanlarm yeniden tetlrilltlanclınlmaa llall
kında 7..,.ı.. IOn müakerat eanaıında. 
mevcat 111etelelere doatant bir bava i'iıade 
devamlı bir bal ıuretl bulmak için, maa -
tıP,. hüanliniyttt .,. CH&Htl mtdeai1eye 
müracaat tdilmit oldutua batırlatmQJ 
lüzumlu cörmektedir, muharrir yuıaaaa 
töyle devam etmektedir: 

... Keyfl1et blitlin allbdarlara 1&mfldir. 
Harid tu)'ik ,..,.. Hllclitler olman•-., 
bunlann. itilifı uamt adaletle temin etmek 
için kararlarını tam bir aerb•tl il• ,,_._ 
Itri lbımıellr. Xlmıenin, propap.ada mU· 
aatlariJ'l• mü&Ttmtt ederek, kılıo ıakırtı
lan çıkarmaıkta n bllraıaanan• llunlar 
kullanan be:yaıuıameler atmalrta hiç bir 
menfaat Joktar. Bu nevi tam hareketler, 
ancak aukutu ha,..Uer tevlit edebilir. 

llacarlıtan'a, 1111 de kaldıim Jtrd• du
racakam deınü nt kadar lmkluı• oluna. 
Roman;ya'1a da harbi am1alde ıeYld talilı 
ile kaandıiı mıaaaam •e ukuı mdaat• 
ler ünrinde durmalllU teniye etmek de 
o kadar pyri nrlt bir te1 olur. Acele ve
rilmiı kararlara danaaıı azimlerle Jola çı
karak. ltiW n 1ami111bet ttlerial bolll • 
lar, kadı malwuı il• 8reket ederek her te· 
yi uatanlar da dahil olmak lizere her hal· 
de memleketlerüıe hiamet etmiı olmu • 
lar.• 

General de Gaulle 
idamı mıhkOm oldu 

Clermoat • Perraad, 2 a.a. - HaY&ı a -
jaaanua bildintiiine nazar• diYUD Arp 
ihanet, dHlet t111Diyetlne kartı eaibet t .. 
ıebüai •e harp aamaaında diipaau firar 
ile itham edilen ıeneral de Gaulle'ibı ida • 
mma, &1lrerllkten tanlma, em•al •e em1t • 
kinin" sapbnl SSJ'abea hiiktlm etmittlr. 

l,.Ptere'delıi Nmpofl 
Loadra, 2 a.a. - Royterı AMdola bal • 

kının tekrar manuı kaldıiı nl•ele ltl&ketl 
hrpamda lqilttrede deria blr ıempati 
dtı111lıaaktadır. 

Çunking üzerine bir 
hava hücumu yapddı 
Tchunkiq, 2 a.a. - Reuter: Resmen bU

dirildiline ıare dtln Tc:hunkins herine 
npdao un btlc111D11Dda Çia avcı tana
releri bet japon bombardıman tanaresl 
dütürmüılerdir. Bir Çiıa 1m11 tanarlll a. 
aüııe döD111emiıtir. 

fmda bu muahedeyi memnuniyet nrlcl bir 
tarzda tatbik etmi,tir. Bu müddet sarfın
da kendiıiyle bir ticaret muahedeal imaa 
edilmiıtir. Finlandiya Aalınd adalarının 
askerlikten tecridi hakkındaki tektiflmhıl 
de kabul etml•tlr. iki memleket mBnaH • 
betlcri;ıin bundan eonralri iDlri•afı bisaat 
Finlandiya':ya baib bulunmaktadır. 

Noru~ oe lıu~ 
hveç ve Norveç'le olan mlinaaebetleri

miz, zaruri olarak Slıandinavya'da • hidiı 
olan vaziyete tabidir. Norveç hakkında he
nliz bir ıse:y ııöylenemez. Zira ba menılcke
tin nıiyetlnde haaaal1et .....SU-. !ıveç'e 
ıelince, iki hftllmetln lktlaadt •e ticari 
münaaebetlerin eheml7etli bir ııırette in
kieafmda menfaatleri oldutana teellm et
mek icap eder. Halen cereyan eden iiı.ti
sadl ıörilımelerin iki tarafın bl1ylik neline 
olaralr neticelenmesi lbımclır. 

Balkan m.n.lelıctlcrinc gelince 
.._..-t~lıl'IJ'Je .a.a •• • ....._ 

1 ......... °hleelilJ& ..... -..lr \ili: 
nuebetlerin tekrar tealı edildiiini h)'dft. 
meli)'im. tlrl ınemlelret ar&1ında ıimdl:re 
kadar ba mlinaaebetlerln me•cut olmama • 
undan dolayı Sovyetler birliğinin mesut 
olmadığı muhakkak olmakla beraber Yu
ııoslaYJa hlilriimetinin bu haıuıtakl teklifi 
tarafımızdan memnanlyetle kartıl&mlllf -
tır. İki memleket •raaındalrl lktiıadt mil· 
naaebetlerift tedricen inkitaf edecett ilmlt 
olunmaktadır. 

Bulgarlıtan'la olan mlnaaebetlerbnla 
normal olaralr telllrlı:i edilebilir. tiri mem
leket araaında ba mtlnaaebetlerin bundan 
ıonraki 1tlilwıa maııi olabilecek bic bir 
tearuz mevcut olmadıiı pıUphacle •e tet· 
bit edilebilir. 

lrtın WlrınJ11 lıayJe 'el• Wr 
Mt/ia yolttııi' 

İran balrlnnda kayda deler hiç ltir mtl
hlm hldiae :rolrtur. Bununla beraber lrahall 
irnlıinaıı olan Wr Taln•11 dkttla ıeçiıtir
ınek imkinı 70ktar. Mart tonunda, Bakt 
ve blra-a ıonra da Batum bölıeleri İran ı.. 
rafmdan selen iki yabancı t1)'7are tarafm· 
dan zi)'aret edilmittlr. İran hülrihnetl 1"ı i
ki hidiıe1i inklr etaıiıtir. Fakat bu Y&• 
katar da, Türkiye •akasında oldah ıibl, 
alman beyaz kitabındaki veıikılarla klfl 
derecede a)ldıalumalıtldır. 9araamı "7· 
detmek mavaflk olur ki, iıtiktaf için mil· 
lıtrreren :yabancı ""areler dnderil•eai 
komıu memleketlerle olan münuebetleri· 
llıizi iılıildea baıu bir teJ'e yarayamudı. 
Bak6 ve Bat11m'a Japılan ve UZllJI t&7an 
~ bu tqyare ıi,.ntleri, Mal cenap 
~•dutıanaız tlstriııdeld teJ'akkuuıup 
ı~\lkb.We tq4it Jhı.-• laiümaettlrmlt-
ur. 

Japonların aiyul entelleri ......... ,, ,,., ....... 
Jap0nJ'&'1a celhıce, denlleblllr ki 10D S&

~larda münaaebetlerimiz mua71en bir 
nııbet dabilhıdı POnMllttmıh clottq ait
mektedir. Haziranda ıeçen seneki ihtilif 
ı.ölceeinıt.. Kallrirıl61 atllri U.trind• hu
dud1111 tahdidi hakkında bir anlaıma baul 
olmuıtur. Bu h1diae bir taraftan SOYJet
ler birl~ii .. Japonya •• dihr tarafhll da 
Monıolııtan ve Mançuko araamdaki mii
naaebttl~ ....U ollltau itll,erlJI• bllhaa-
aa ebemı10ti haizdir. Muhtelit bir komiı
J'OD J'alrmda hadadan mahalllnde tnbltine 
tevnıUJ edecektir, Uıaand79t itibari7le 
bazı allmetıer JaponJ'&'nın Sovyetler bir
lili ile ,!Jlhaelletl•ln•• ıeJAh ımmmda 
bulunduglll?u cöıtermtlıtedir. !ki t&rafm 
~enfaatlen ka"ıbklr olarak tanınmak tar· 
t11l1t bu •~lalı taba~u edebilir. Eaaaeıı 
itiraf etmelıdir ki yeni JaPOO bükilmetinln 
prosnmmda •illlm bir çolı noktalar ~ 
dır. Japon idareci .-mleriaia ıi7lfl .. 
melleri bir çolr noktalarda ve IOYJet • J .. 
pon 111tlnaaehetlel'f llaaaean4a h•b karan
bk kalmütadır. 

Souyetlerin Ameriict ile 
miiıaae6et1.n 

Amerika ile olan ınllnaıeb,tleriml• tlze
rinde durmı,.eaftm. Bu ha.U.ta iyi bir 
ıe1 aö1lemelı tnlimldbı cleltldlr. Bcnrntlw 
birliiinin Baltıktaki nıuvaffakiyetiaia A • 
rntrilra'da hın klmaelerln hotuna ıftmedl
ttni öirendilr. Fakat balrilıat atiylelllllell ı. 
cap edene bu nıiyet biıl u alakadar .. 
der. Zira biz Y&zffemlzl hu ı_,,..ımemnan 
baylana :nrdnm olmadan JIPl)'oraa. lhı· 
nanla beraber Amerika makamlarllUll de•· 
Jet bankamıa tarafmdan ahiren Llt"f&nya, 
Leto117a •• Bıtonn bankalarmdu •tın 
aldıiı altınlan niıuıau bir ıurtttt tıatma
lan en tlddetll proteıtolarımıza ıebep ol
mQftur. AIDlll'ilra lılUdlnMti il• &7lll :!'Olu 
t&ktp edG IDBllla hWdlmetlne bu Yolaus 
h!lrekeUerln meeuJtyetl kendilerine alt ol
dutuma babllabn&. 

llncucli;,eti için mtlcaclele eden bblk 

milU Çin1e olan miauebetlerimiae ıelia
ce, ı.u münasebetler iki memleket araam
daki ademi tecavüa paktından mlitevelllt 
umfmt ve iyi komıuluk mabi1etinl muba· 
faaa etmektedir. 
Alman mavallalıiyetleri. ltar6in 
aiTatle taaliyeaine imlıdn oaecelt 

mahiyette telôlıki eJilema 
Bazı memleketlerle olan miinuebetlerl· 

miz hakkmdaki mülihazalarımı burada bl· 
tirmekligime müsaadenizi rica ederim. 
Simdi beJ'ftelmllel hidiaelerdeki inldpfm 
wnumt manzarası hakkuıda bir kaç kelime 
eövlemek kalıyor. 

Büyük alman muvaffaldyetleri ilzerine 
Avnıpa'da vuku bulan deii,lklikler barbm 
ıüratle taafiyeaine imlrln verecek mahi • 
J'ette tellkki edilemez. Muharip taraflar
dan biri, Almanya, aıkerl muvaffaki7etle
rinden aonra pek ziyade kuvetlenmiş, diğer 
taraf ise miıtecaniı bir kul tetkil etmekten 
çılrtıiı sibi, İnsiltere harbe devım için 
Jeniden büyük zorluklarla kartılaıırken 
harpten çıkan Franaa dı hezimetinden ıoo
ra elim bir buhran ceçirmekte bulunmuı
tur. Muharip taraflardan birinin takvi;yesl 
ve diğer tarafın zayıflaması yalnız Avnı
pa'da değil, aynı zamandı dun:yanm diler 
taraflarında da ciddi lklıler yapmaktadır. 
Franaa'dan başka hezimete ugrıyan mem
leketlerin, Belçika ve Holanda'nın, artık 
evelki kadar kuvetle müdafaa edemedikle
ri büyük müıtemlekeleri mevcuttur. Bu
nun neticesi olarak müstcmlekelerin tev
ail meselesi ıittikçe hld bir ıekll almak
tadır, Emperyalist lıtlhalar usak Japon-
1,'da deill, aynı zamandı Amerika'da da 
açıh:yor. Çünkü Amerika'da da emperya
liıt pllnlarmı "Batı yarı kilreıinin menf .. 
atlerl endiı;esi" perdesiyle cizlemek iıti· 
J'en amatörler az decildir. 

Bütün bunlar harbı, dün:ya emperyaliıt 
harbı haline çevirerek alevlendirmek teh
likesi cöıtermektedir. Bu prtfar içinde, 
Sovyetler birligl dıııı emniyeti bahsinde te
Jakkuzuııu arttırmak ve dahili ve harici 
bütı.in '!1.,,zfleri takviye etmek icap eder. 
Buna bınaen gunde 7 aaat çalışma usuliın
den 8 saat çahıma usulı.ine ıeçtik ve mü
dafaa kudretlmiai arttırmalr için diier 
tedbirler aldık. 
Şimdiye kadar kazandığımız muvaffaki

~e~lerle ik~lfa etmemeliyız. Sov1etler bir
lığıne yenı muvaffaki7etler temin etmek 
için, Stalin'in ıu ıozlerini daima hı:ırla
maklııımız icap eder: "Bütün milletimizi, 
11kerl taarruz teblike,.ine karıı ko7mata 
amade olması, hiç bir teaadlifün ve dıt düı
nıanJarımııın hiç bir manevrasının bizi 
cafil avlaman1111 için ıeferber halde bulu. 
durmak lbımdır.• 

Hepimiz bu mukaddeı •azifeyi dalma 
hatırladııımız takdirde, hiç bir hldiae bizi 
haaırlıkau bulmı1acak ve :yeniden daha 
ıertfli muvaffakiyetler kazanacaaız. 

Amerika' Jalıi akiller 
Vatincton, Z ı.a. - Royter ajansı bildi -

ri:ror: B. Molotov'un nutkunun neıredilen 
ilk kısımları hakkında ıu mutalealar der • 
11197an edilmittir: 

B. Molotov'un, Ruı:ya hudutlarının Tu
na•ya doiru ıeniılemeleri hakkmdalri aös
leri, Alman7a ve ltalya'nın Ballcular bak. 
kındaki ibtiraılarma bir me:ydan okuma 
ttıtkil etmektedir. 

B. Moloto•'un blrteıik Amerika hakkın
daki aöıleri, hayret uyandırmaauıtır. Bu 
aöaloriıa, Vaıinıton'da cere1an eden müa
ktratm blianil ıuretle neticelenmesine 111-
dim olmıyacap tahmin edilmektedir. 

Ronvınya'Jaki aküler 
Bfikrq, 2 a.a. - D.N.B. ajanıı bildiriyor: 

BWut1 aiyaıt mahfilleri Molotov'un nut • 
1cwna Roman,. Jle 8oYJetler Blrliil ıra • 
miılıwil ............ 1llllDlr ....... ... 
HH olarak tefıfr edlJ'Orlar. lloJotonm Ro
rnanya'ya ait olan mlillbualan bUtiln ra • 
men matbuatı tarafından kaydedilmektedir. 
Biilrrtt'te sannedildiiint söre, bir müddet 
••el bqh,.an yatıama iatlkbalde dt devam 
edecektir. Bu 70Jda çahtnwım 7enl el5l 
Gafenko'n terettüp ettiii be:yaıı edilmek • 
tedir. 

lngiliz kaynaklar1nın 
verdikleri haberlerin 

sıhatine gösterilen itina 
Londra, 2 a.a. - Royter: Akde • 

niadt cereyan ettiği dün Bahriye ıı .. 
nretl tarafından bildirilen qaltda • 
düh 

1 - İtalyan hükümeti tarafından 
techlz edilen Yunan vapuru Hennio
ne'ua 11 teaunua puar ı•cnl Ep 
clınbinde batırılması, 

2 - lngiliz donanmuına menıup 
iki Gladiator tayyareaiylt, biri dUtil· 
rilltıı üç ltalyan Savoia tayyareel re.. 
ıında H temmwıda cereyaıı eden mu
harebe hlıdiHleri hakkında Londra 11 
Waiyetli mahfillerinde kaydedlldliinı 
nuuan bildirlbaesinden evel müaa
ılp oldutu veçhlle bu meaut harekltı 
teyit edici haberlerin gelmeıl bekle -
nibnittir. 

İngiliz muvaffakiyetleri hakkında 
dotnı tafılllt 'ftrmeain, htdluler 
iyice öirenilmedtn nel neırıdllmek 
ten daha mühim olduğu takdir edU • 
mektemr. Bu utul, mihver devletleri 
uıulleriyle bir tezat teıkil etmekte· 
dir. Bu devletler ihtimamla talıklk 
imkinlarını ortada kaldıran ıeraitl• 
hava ve dtniı harekitına ait haberi .. 
ri vermek itiyadındadırlar. 

Yanlıılığı şimdi isbat edilmit bu
lunan Ege denizindeki müsademe bak 
kında ltalyanların wrdlli habere ,es. 
re müteaddit İngiliz harp gemilerinin 
tua isabete marua kalmıı olıaaları 
buna bir miaaldir. 

Akdenizde iki İtalyan 

denizaltısı batırıldı 
ICahire, 2 a.a. - Reuter: Akdeniz'de son 

cilnlerde llri ltalyan denisaltıama incili• 
tanarelwiain ;yaptılı bUcumuıı talailltı 
timdi öırenilmiıtir: 

1 - Keılf yapmakta olan ta77areJerl
mis deniı üıtiindt ıeyretmekte olan bir 
deııiaaltısnu cörmütler ve denizaltınuı he
m• arkaımda pathyan ilk ırap botnbala
rını atmıtlardır. Dcniultı11 dalman te
tebbfil etmiııe de hava filon kumandam 
ildnei ınıP bombalan attınaıtbr. Bomba
lar doııiaaltınm arka tarafına iaabeı et -
mitlerdir. Denizaltı tamamlyle datmıı •e 
aon bombalar daldıiı :vere diitmilttür. De
nls l&tbma Ç&bıı habbeleri miiteüip ... 
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Balul.nlu' da YUiyet 'f 
ABİDİN DA. VJCR. a1ınu lr.Quld .. 

nndaıı ınzan ve balkanlara verilmek ı. 
tenen istikameti izah eden haberlerden 
babaediyor ve cll;vor ~: 

''ttç Balkan •e Tuııa devJeU, ıfmdi 
tamamıyle mibvtriıa emriDdedir. l:a&r 
sen Alman - İtalyan nllf~ altında bu· 
Juııan Macariata&ı ve BuJpıUtul kadar, 
Romanya da bu devltUere ballaıunıt
tır. Htm de pek u .. 7 kurtararak. İn
ailterenln balk&DJU"da Vt bHHtU Ro
manya üzeriDdekJ nüfusu çok zayıfla
mııtır . .Aynı mülAhaa. bir dereceye ka
dar, aovyetler h;ln de vlrltttr. Keaele-

. ye blalm cephemizden büınca. Balkan 
aulllunuıı boaulmamıı olmuuıı memnu
niyeti mucip bir bAdilO olarak kaydet
mekle iktifa ederiz.., 

Yeni safi 
Ayni ... : 

HU8EYİ!f CAHtr YALÇIN, bu 
bqlık altında, Nadir Nadt'nln tealnl 
benimalyen son.-ta bafmuharrirt s. 
ilin Ragıp a cevap vermektedir. 

Selim ftaslp'm, ''lw"~ tabal ~ 
au muhteremdir,. BÖ&ÜQÜ ele alan Hu.e
yin Cahlt. kendJafnin bu ''Qııaate hUr
met etmek,. preulpl namına uaun ae
neler mücadele etutlnl aöyfUyor .,. di
yor ki: 

"Te!ekkUr ve ifade hUrlyeUııln nor
mal ıamularda. hUkUın .ureeeıı ve bu
gUnkU «lbl mllaterıaa ve toll ıı.azlk INh· 
ran devrelerinde her ıeyden evel vatan 
mtDfaaUzıe ebeıni7et verllıneal lbun 
gelecett unutulmamalıdır. BusQa)dl AT· 
rupa harbl Aeyanın bir klSfeaiıade cere
yan eden Çin - .Japon harbi dellldlr. 
Büttln AVl'Up& ile beraber lılatın mu. 
kadcleralmu• da IUVJIU\lbUüatlr. 8abal 
ve alyaal hUrl:yetln betltl ve kaleat olaıa 
İngutere bile bucöıı k..sııı., erkek bü
tün lqill• •atand&flanm canlariyle .,. 
mallarlyfe tamamta hWdbnttiD emri• 
verecek kadar - bakka tuarTut edl· yor.,. 

S6aU bizim VNIJ'eUınlM setlnD BQ.. 
aeytn Cablt Yalçın diyor ki: 

"HükUmet bUtün sayreUyft barp lla
rlcfnde kalmata çalıııyor. Bir •neden 
beri taldp edilen hattı lluüet buaua 
phlclidlr. Fakat her ihtimale karlı • 
ima uyaıuk ve t.edblrlt lıulumnak lillAr 
muııu ela meınJekete thtarduı sert kal· 
mamJJtır. Demek ki 'IUlyeUn nulkll· 
tini klmM bllmemezlik ed9lnts. BU-
bama kalem Nlüplert. lt&e "-*- bu -
dar au1k bir vUb'eU.. buluaurlutll 
phal kanaatl11 muJıteremUll namına u• 
lu orta ve memleket poUUkuına, teaa
nUt ve vahdete 8U'&l' nnbtlec:ek aö&ltrl 
aöylemek hakkını k1mat iddia •m••" 

lılulıarrir devam ediyor: 
"hsntenı Ut ~ bir lttlfek ak· 

detmealll ...,. , .. lııDla8illall bblldlr 
.,. Myle dflfliDAI• bit lııl1' •ıcuuu 
bir oürl1m ifltmlf obnMlar. J'ak&t bu· 
cün memleket bu ltWe.Ju akdt:tmlt bu
Juııd\Jğu ve ahval bu cenyaıu aldıtı •
rada IJll(iltenınlll ıılfından veya bııllla 
bil' kuaunmdaD babletmüte, alma 
realltulnl sönnek t&vıi)'tll alımda ID· 
sili• lttltakmı reddederek almuılann 
nutusu altına strmek fikrini llellr ,,. 
telldn etmekte .atan lcta u DlQfu& 
vardu'T,, 

HU..Yha Cült. clMa. barb6ı* Al· 
nıuya lle lttlfak& muana oıcıutu 1ı.ıc1e, 
bu lttltak emri vaki olarak harp 'bqla
cbktan sonra milli vehdetl bosuall tek 
bir aabr ~tmı Ueıt aUrtba&' n dl
"10/l ki: 

''BqUQ .. latınea .... .,. ..... 
79t kaflıaıadlı)'ıs. tqtıı.e Ut lttltüıA 
aleJb!Ddt bulWıaQJv, bu ittifak tmsa e
dJleeetl ,um kadar Jraııaatlertnl mnda
fuda nwmlek•t tcta bir ,._ tuanur 
tdeblllrlmll, raat buaUD llaDUD mu.. 
a4e etle ve bak vene bile, Ylcdaaımı• 
bl•l a1ral bir tul ıııUdlt.-dalı menet
mek Jbımdıl'." 

11Qaey1n Oalılt TaJcm dlM ldı 
"Almul reaııteaına o kadar Qıru 

ve llQrıne&k&r olan herkesi de kencliıl si· 
lıl dtlttbunei9 davet eden Selim Ragıp 
arkad&fımıa alman re&ltte.uala lolue 
dilfmek ttltlletlne utruaydı en normal 
ıanwılarü lıile acaba FUhrer1 bol bol 
alkıııam.ın. bqka blJ' .. , IÖJ1e1', ... 
tıs açabiUl'ls miydi T,. 

lılı.ıJıarm lll&kalealıd fble bltlrtycr. 
"Dt1ı:u'ada yalma alın.a ruliteal _. 

lfl bir de TQatdye realite91 vardır Ye bl· 
sim lcln tııa. her teyden mulcaddemdl1'. 
llu ...Ute ... bugün fthdetl lloalılltcıelc 
.... ...._ " harektUtrden ICUlllP et
mett, bllhUea mUplı• telldnler altın
da vicdularda tereddüt uyandırmama
lı emreder. Selim RulD arkadafımı• 
ınllpbemllk lçhlden çıkarak ne yapılma-
111111 latedtllnl l&rih IUfttte blldil'lna 
UMi1171e seıw dertletlris.n 

Molotof Yoldaşın 
beyan.atı 

müna•ebetiyle 
(Bqı ı. iaci ıqlad•) 

~t aaı..-. müeaair bir surette talı
clit ..... tea IHrettir, Bu tiypet, 
iki ialıWAp Dleqıleketlnla en mfltkfil 
•uhraa aalarmdan basün• kadar 
haJll'h neticelerini nrmltthoı .__ 
dan sonra ela böyle olacakta'. Çiia
ldl m..ıelletlel'İllaİaila Ye halk Jl
tmlanmmlD menfaati kadar, Kara· 
d•m, &.ıkular •e Yakmprk u .. 
miaia meaf aati de bunu iati70r, 

Folila Rılla f.T AY 

ait bir 1&I tababaı peyda ollDQftar. 
2 - fqilb tayyareleri dlier bir denb· 

altnr ... rint Url lfUP -.. atmqlvdır, 
!Ik lfQP dmiaaltıllDln 15 mttr• clriline 
dlitmttıttir. lklnci ırap •enlsaltmm tam 
k6tktlnt laaht Qlemiltil'. Denbaltı tama· 
miJ'lt ıöıclaı lıayboJm .. tw. Ve biiJWE bir 
J'&f tabakası deniz llattlnl n,ı1amq •t e
pey aonra aMller d_.. atlama srkz r 
batlıDQftlr, 

.. a. ••tbıııt Sff'Vi9 

''' -
Mevcut realiteleri kim yaalıılf 
sörüyor, kim tahrif ediyor ? 

M. ZEKERİYA SERTEL, Nadir 
cli'ııin fikirlerini lktibu ve tenkide 
Tam ederek diyor ki: 

"Nadir Nadf'nln mUtalealarım l.e&. 
nal ettirdftl temel, Alnuuıyadald mllll
yet fikridir. Bugün muauam alnıaa 
kudretini ve yannkl alınan ~ 
•ım, tekA.mW eden mlllJyet flkriyle ı... 
ha çalıııyor. Halbuki A1maııp milliyet
~ detti, ırkçıdır. 

Almanya, Türkiye stbl keDdt ırıllll Jm. 
dutıan içinde tstlkl&llni tem1u çalıpa 
bir millet detti, dünya Ulıertnde hese
monya ku1'lnak iJIUyen eınperyaUat bir 
devlettir.,, 

lluhanil', dünya bt.ldml)'9tl .....,.... 
üzerindeki alman tuiDl iulltaD llOllN 
diyor kl: 

"'.Almanya'nın lrul'lnak ı.ted1tl ~ 
.Avrupa, müsavi hak Ye f&l'tlU'Ja ~ 
leımif milletlerin vUCQda c~tırecett ~ 
konfeder&ayOD deltl, 80 JD!b'onl11k ..... 
efendi alman mllleU beaabına ve bwum 
icap edeceii prtlv dolblltade Galqaa 
ve istismar edilen bir Aft'UPllıllu'. aı y .. 
ili Avrupada küçük mllleUerbı hakları. 
llürfyetıerl, müdafaa lmwtı..ı, mu.ı. 
idi etyaaet ve fatlkl&llert olmıyacakbr. 

Bu korkun9 maıımra lcarfıamda dllıo 
yulan heyecan .,. sörill• N&kai:Fellt 
milli iıtlklll qlomn ve milliyet dı.ınuı
IUllUD tfadeat.dir. Tolıaa alman blrlltt
nln tetekkUIU detfl. Bu tehlike lralll
mncla Türklyede bil' reaıcatyon ~ 
bunu mllll iatlklAllmt• olu &flonmıa 
bir itadeıl olarek kabul etmeJl)'IL 

Binaenaleyh nalltelert dotru .... 
mek için "buırtıu,,U 171 aalunalıt .. 
'"Yarın .. ı ten giMttnntmek J ... Jlldıl'. 

VllİT 

Tanirieair 

Cümhuriyıt 

Japonya'da iki lngiliz 
daha tevkif olundu 

Londra, 2 a.a. - Rorter: Roytu'iıa dip. 
lomatik muharririnin J&Zdıima nazaran., 
:yeniden i1ı:i insilia tebaaımın Korea'da t" 
klf edildikleri haberi Londra'1a plmittir• 
Elyevm mevkuf bulmıan iqilb tebulan • 
ıuıı adedi dokua bıılduju öirtnilıbiıtir. 
Bilindiilne ıöre, mevkuflar hakkında ıim
dlye kadar ftlmuıameler aerdedllmemittir. 

/ngiltere'nin tqe6bü.ii 
ToJr,o, 2 a.a. - Japon harici1e nezareti· 

nJıl hyuatta bulanmı,.. allbl7ettat' me -
amnı, Japonya'dakl 'bası iqiHs tebaaıınm 
tevkifi iiltrine İqiltere'nin tqebbuıte bq· 
lunduiu hakkındaki haberleri t87it .,ıemiı 
ve fakat bunun bir tqebbüı olıap protesto 
olmadıimı flbe eJ'lenıiıtir. 

Reater'in tehibi 
Loıı.dra, 2 a.L - Reuter ajaııar, Tobo'• 

dairi mahabirlaln llibnü mtlnaH1Mtl7le, in
cili• &iali aervialeriyle Reattr ıjuu an
amda miinaaobetler mevcut ofduiu ve dzH 
atnis ajanlarının Reater aJamımm bliro
lumda ıniilıial movkiltr itlal ttmıelıte 1>11-
lmıdaia hakkmda alman •e ıtal;yan rad10-
lan tarafmdala ,.pıJan n~tl lm8 m
ntte ~. 
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lngiliz tayyarelerinin 
Afrikadaki faaliyeti 

Kahire, 2 a.a. - (Rcutcr): İngiliz bava 
kuvetlcri umumi karargahının bir tcbli
ginc nazaran son iki gun zarfında ingi· 
liz hava kuvctleri Kassaba mıntakasındaki 
duşman teccmmü merkezlerini şıddetle 

bombardıman etmiştir. Salı günü sabah 
erkenden gün batıncaya kadar hücumlara 
devam edilmiıstir. 

Dün de aynı mmtakada askeri hedefle
re diger iki hucum yapılmıştır. Kıtaat te
cemmulerine, mitralyöz ve tayyare dafi ba
tarya mevzilerine miıhim znyiat ve telefat 
verdirilmiştir. Yapılan hücy.mlar onu bul
muştur. Tayyarelerimizin hepsi salimen 
donm!işlerdir. 

Macaca uzerine yapılan hücumda iki 
hangara tam ısabet olmuli ve bıiyıik duman 
sutunlan yukselmiştir. 

Bir avcı tayyare filosu himayesinde tek 
bir diışm;ı.n bombardıman tayyaresi dun 
Malta üzerinde uçmuştur. 

Derhal havalanan avcı tayyarelerimiz 
hemen diışmanla müsademe etmişler ve 
diış:nan bombardıman tayyaresini püskürt
muşlerdir. Bir dü5man tayyaresi denize 
di.ışiırülmüstür. 

Almanya 
ingiliı 

üzerine yapılan 

hava taarruzlan 
Londra, 2 a.a. - (Reııter): Hava neza

reti tebliği: Diın İngiliz bombardıman 
tayyareleri, Almanya ve alman ve Holan
da sahilleri açıklarında nakliyat yapan ge
milere hucum etmişlerdir. Bu hiıcumlar 
esnasında, bombardıman tayyarelerimiz 
duşman avcı tayyarelerinin mukabelesine 
ugramışlar ve iki dıişman avcı tayyaresi 
dıişurmiıı;lerdir. Bombardıman tayyarele· 
r"mizden biri ilssüne dönmemiştir. 

Hanovre ve civarında Misburgd ve al
man Holanda hududu civarında Emmerich 
petrol tasfiyehaneleri dün gece bombard1-
man tayyarelerimb: tarafmdıın bombalan
mıştır. Diger t yyarelerimiz de Opnabruck 
Jevll%ım deposunu, Zuiderze ilzerinde ya. 
prlan nakliyat ve düşmanrn Almanya Ho
Janda'daki tayyare meydanlarını bombarclı
m'in etmişlerdir. İki tayyaremizi zayi et
tik. 

Diın bir deniz nakliye koluna refakat e
den Avuıturalya hava kuvetlerine mensup 
Sunderland tipinde bir deniz tayyaresi 
duşmanın üç hücumunu pü~kilrtmüştür. 
~orveç sahilleri üzerinde keşfe çıkan 

•ahı! kumandanlığına mensup tayyaremiz 
tissiıne dönmemiştir, 

Alman tayyarelerinin 
İngilfere'ye taarruzlara 

Londra, 2 a.a. - Hava ve emniyet neza
retlerinden tebliğ edilmiştir: 

Çok ytiksekten uçan bir duşman tayyare
•i diın oğleden sonra doğu sahilini aşarak 
Norvich üzerine bomba atmıştır. Sanayi 
biırolarında bazr hasarat ve sivil halk ara
sında da bazı ölenler ve yaralananlar ol • 
muştur. 

Başka yerlerde düııman faaliyeti Manş 
denızi üzerinde bir kaç uçuşa münhasır 
kalmrş ve akşam üzeri avcrlarımız tarafın
dan iki düşman tayyaresi düşurülmüştür. 

Devriye avcılarımIZdan biri üssiıne dön
memiştir. 

Alman f ayyareleri İngiliz arazisi 
üzerine beyannameler affllar 
Londra, 2 a.a. - Anavatan emniyet ne -

ı:aretinin tebliği: Şarki İngiltere, şarki İs· 
koc;ya ve Galles eyaletinin bazı mıntaka -
ları üzerine, düşman tayyareleri gece bir 
mikdar bomba atmııılardır. Hasar ve insan
ca zayiat azdır. 

Cenubi İngiltere ile cenubu garbi mın • 
takaları üzerine, Hitler'in son nutkunun 
bazı krsımlarmı havi beyannameler atıl • 
mı,tır. Alman tayyareleri ilk defa olarak 
İngiltere'nin üzerine beyannameler atm13-
lardrr. "B. Hitler'in aklıselime son müra • 
caatı" başlıfıru ta.&ıyan beyannameler, bin
lerce nusha olarak atılmıştır. 

İ~koçya'nın şimali şarkisinde kain bir §e

hir üzerine bu sabah yüksek infilak kabi -
liyetli üç bomba ile otuzdan fazla yangın 

bombası atılmrştır. 

Almanlann bir ayhk 

toyya re ve pilot zayiatı 
Londra, 2 a.a. - İngiliz hava nezareti

nin bir tebliğine gore, temmuz ayr zarfın
da, İngiliz hava ordusuna mensup tayyare
ler ile tayyare dnfi bataryaları tarafından 
asgari olıı.rak 240 alman tayyaresi dıişürul
müştür. Dolayısiyle, asgari 600 ,alman tay
yare zabiti ve eri ölmüş veya esir duşmüş
tür. Yukardaki rakamlara yalnrz tnhrip e -
dildikleri katiyetle bilinen tayyareler dıı. -
bildir. 

Akdenizde bir hava harbi 
Londra, 2 a.a. - İngiliz amirnlliglnden 

tebliğ edilmiştir: İngiliz donanmasma 
mensup iki ''Gladiator" deniz tayyaresi pa
zartesi günü Ak<leniz'de Savoia S 79 tipin
de 3 itnlynn tayyaresinin yolunu kesmiş -
tir. İtalyan tayyarelerinin biri alevler i -
çinde duşürülmüş, ikincisi ağır surette ha
sara uğratılmıştır. Bu ikinci tayyarenin 
üssune dönebildiğine pek ihtimal verilme
mektedir. Tayyarelerimizdcn biri denize 
inmiye mecbur olmuştur. Znrar gôrmemiş 
olan pilot kurtarılmıştır. 

Alman işgalindeki arazi üzerine 
yapılan uçuşlar 

Londrn, 2 a.a. - İngiliz hava nezareti c 
nin tebliı:i: Dün sahil kumandanlıgına men
sup kuvctli bir hava filosu almanların igga 
il altında bulunan Cherbourg tayyare mey
danına muvaffakiyetle neticelenen bir gun 
duz hücumu yapmışlardır. Tayyare d:ıfi 
bataryalarının siddetli ateşine rağmen hü
cum esnasında istihdaf edilen gaye elde e
dilmiştir. Bombardıman tnyyarelerimizden 
üçü üssüne dönmemiştir. 

Bir İtalyan cephane 

deposu berhava edildi 
Kahire, 2 a.a. - Royter: İngiliz hava ku

vetleri tarafından bugün verilen tebliğe na
zaran dün, Bardıa civanndaki büyük cepa
nc deposuna karşı İngiliz hava kuvetlerine 
mensup bombardıman tayyareleri tarafın -
dan büyük ve muvaffakiyetli bir hücum ya
pılmıştır. Bu depolarda vuku bulan infi • 
lakın tarraka ve saclemesi üç bin metre 
yükseklikten hissedilmiştir. Çıkıı.n alev ve 
duman sütunları tayyarelerin dönüs sefer
lerinde 64 kilometre uzağa varrncrya ka -
dar görülmüştür. İngilizlerin zayiatı yok • 
tur. 

"Port Soudan" üzerine İtalyan bombar -
dıman tayyarelerinin yaptıkları hücum a
kim kıı.lmı:ıtır. 

İngiliz avcı tayyareleri Hab~ hududu 
üzerinde Caproui tipi İtalyan bombardı -
man tayyarelerine rastlamışlardrr. Kısa bir 
hava muharebesinden sonra bir dü5mnn 
bombardıman tayyaresi düşürülmüştür. 

Eritre'de yapılan hava 
bombardımanları 

Küçük bir İngiliz bombardıman tayyare 
filosu Erythree'de Massava civarında Ac
cico petrol tasfiyehanesine hücum etmiştir. 
Vuku bulan tam isab•t neticesincle petrol
lar yanmıya başlamıştır. Çıkan duman sek
sen kilometreden gör!ilmüşt!ir. Düşmo.n 

avcı tayyarelerinin faaliyete geçtikleri gö
rülmüşse de İngiliz bombardıman tayyare • 
Jeri ile müsademeye tutuşmamışlardır. 

Diğer bir İngiliz bombardıman tayyare 
filosu Erythree'..Je Asmara tayyare mey • 
danı hangarlarına hücum etmi:ılerdir. Ya
kından atılan bombalar bir hangarı yık

mış ve bir diğerni de ciddi hasara u~rııt
mıştır. İaşe depolarına da bazı tam isabet 
!er olmuştur. Tayyarelerimizin hepsi sa
limen üslerine dönmüşlerdir. Tura'ya da 
başka bir hücum yapılmıştır. Sıhatli bom· 
bardımanr güçleştiren alçak bulutlara rağ
men tayyare meydnnı binaları üzerine tam 
isabetler kaydedilmiştir. Bu binalarda 

birçok yangınlar çıkmıştır. Henüz netice
si oğrenilememis olan ve Chinele üzerine 
y11pılan hıicum esnasmda bombardıman 

tayyarelerimiz duşman avcı tayyarelerinin 
mukabil hücumu ile karşılaşmışlardrr. Bir 
düşman tayyaı esinin imha edildiği, bir 
bombardıman tayyaremizin de düşman top
raklarına inmiye mecbur kaldığı za.nnolun
makt:ı.dır. Chinele hiıcumundan dönen bom 
bardıman tayyarelerimiz, üç clıişman bom
bardıman tayyaresinin İngiliz somalisin
de Zeilaha hucum ettiklerini görmüşler

dir. Diışmanıı. derhal hücum eden tayyare
lerimiz bir düşman tayyaresini ateşler 

içinde düşürmüşlerdir. Son olarak görülen 
bir diğerinin motöründen siyah bir du. 
man çıkarmakta olduğu müşahade edilmiş
tir. 

Kenyıı. - Habeş hududunda Moyale civa. 
rında cenubi Afrika hava kuvetlerine men
sup tayyarelerimiz kıtaat tecemmülerini 
muvaffakiyetle bombardıman etmişlerdir. 

4000 tonluk bir Alman 

gemisi batı nldı 
Londra, 2 n.n. - (Royter): Bahriye ne

zııretlnin tebliği: Deniz kı.ıvetlerine nıen
sup tayyareler, dlln Norveç sahilleri !lze -
rınde yaptıldnrı harckttt csnnsıııda telsiz 
istasyonunu nmvnffaklyctıe bombardıman 
etmişler ve dlışıı anın tahminen 4000 ton
lıık bir laşc gcıııislne hliı um etnıh<lcrdir. 
Gemi son defa görUldil Unde iyice yana 
yattıı:t"ı mürettebatının da gemiyi terk 
etmekte oWu~ı tarassut cdılmi tir. Tay -
yarclcrlmiz salimen tislerinc dbnmilşlı:-rdır. 

Alman resmi 
harp tebliği 

Bcrlln, 2 n.n. - Almnn ordulnrı bll§ku
ınandanlıgının tebligl: 

Bir alman d<'niımltı gemisi bir ingiliz 
dcnizıı.ltı ı:;emlstni batırmıştır. Kısa bir 
müddet zru fında bu denizaltı gemisi ilet 
s ferde on iki adet dUşman ticaret ı:cmisl 
batırmı tır. nunlanıı yck{ln trınnjı i4:139 a 
b lliğ olmaktadır. Aynı denizaltı ı::eınisl 
lngiliz Vhiı liund dcstı oycriylc bır de de -
nlzaltı gemisi batırmıııtır. 

Ccn ıbi Allnntlk denizinlle bir alman 
muR\in kruvnzorU ile Alknııtarn isminde
ki iııgıliz muavin kruvazorll nı asında bir 
deniz muharebe i olmuştur. 22.~00 toıı hac
minde ve kuvetıi bir ımrettc mUsclHUı bu
lunan ve alman emi ıne faik olan diiş -
man kru\·azörilne bombalarımız e?.cümle 
makine dair in 1 ıı.bet etmiş ve bu su
retle de d ı mım gemisi müsademeyi terk 
ed rel~ Hio de Jnneyro limanına iltica et
ml tir. Alman muavin lınıvnzörli metodu 
dairesinde vazifesini ifa etmek üzere yo
hına devam ctmi tir. 

Hafif Davaft Jarmeoutlı alman muha -
rebe tayyare grupları .ı nğtıstosta St. 
Georges kamıllannın Huınber haliclnde 
seyretmekte olan dil mauın bazı llliçlık de
niz nakliye kııllnrına ve toplarla mllceh -
hcz muhtelif ticru·ct gemilerine hiicum et
mi lcıdir. Bir gemi ve iki tıcnret gemisi 
batırılnııııtır. mr pctrnl gemisi bir mnyn 
tı.ırnyıcısı da ağır hasara uğratılmıştır. 

Di~cr milcs ir bir lıilcum dıı Narvick 
tayyare f'abrlk ına karşı yayıılan hUcum
dur. Alçak bir h lifncl n atılan bombalar 
tabı·ikn tcslsıı.tııı Is lıct ctmlglcr ve ıılcl· 
detli ynngıııJnr cıJ,nrnıı lar ve muhtelif 
ınfJllUclııra sebebiyet vermi lerdir. 

Bir tayyaremiz bir clilşın::ı.n denizaltısı
nı Norveç dcrılzlcıincle 31 temmuzda imha 
etmiştir. 

Brıstol Blcnhelm tipinde sekiz lngillz 
bomb::ırdıman tayyaresı di.ln of:leden sonra 
Cherhourg civarında Queneı c:ıııeivlllc tay
yare nıcydanıııa hUcunı etmı lerdir. Avcı 
tayyıı.rclerlmlzin yardımiyle sekiz tıı.yya
renln hepsi dUstirU!mUştLir. 

Bunlardan iic;U Messerschmldt avcı tay
yarelerimiz be i de tnyyıırc d ıfi batarya -
!arımız tarafından dUşUrülmlı tlir. 

Dl[;cr iki Brtstol Blenheim de Hollan
da topralcları lızerinde yapmağn teşcbbUs 
ettlklerı bir hücum esnasında dilşUrülmiiş
tUr. 

2 ağustos gecesi P-nrbt Almnnya Uzerln
de fngillz tayyarclcıinln uçuş yaptıkları 

haber verlimi tir. Atılan boınbalar nakert 
zarnr yapmamı lars l <.la Colongnc civarın
da muhtelif evleri kısmen tahrip etmi ler 
ve bazı sivll ahalinin ölmesine veya ynra
lnnmasına Sl'bep olmuştru·dır. 1 ağustos 
giınil dUşmıın 10 tayyaresini kaybetmiştir. 
llir alman tayyaresi Ussilnedönnıenıiııllr. 

Fransa'da büyük 

Britanya hakkında 
! ı · 11111111111011~ ·~"ö' 11111111111~ 
-- --- -

(_~ 
beslenen hissiyat --- Halkevleri ve Halkodaları 

dergisi, ağustos sayısı çıktı 

'l' tl R KİYE 
(Radyo Difüzyon Postaıııtıl 

- TÜRKİYE Radyosu ANK.ı\Rl> 
- (Dalgn Gzunluğ'U ı 

Lontlra, 2 a.a. - Daily Mail gaze- : 
tesinin İspanyol hududundaki muha- : Hllkümetin takip ettiği siyııst>t: 
biri, Fransadan gelmiş olan bir Fran- : Dr. Rcfık Saydam. 24 tt'ııımuz: Nfı- : 

Sız ile Fransız halkının İngiltereye : fi Atuf Kansu, Birlılt ve kuvet: Prof.: 
Fuat KöprUlll Halkev!Prl çalışma- : 

karşı olan hissiyatı hakkında müta - : ııındn bazı yeni esaslar: Kemal üııal. : 
kat yapmıştır. : Altay ııanıanlığına aıt maddeler: A. : 

- V. Anolıln (Rusçadan çev. Abclülkn- : 
Muhabirin kanaati, halkın büyük : dfr inan), Sosyoloji n:ıznrlyelerinln -

ekseriyetinin Alınan propagandasına : tetldldne gııi~: Niyazi Berl,e!l, Kan : 
inanmadığı, ve Fransa için yegane : grupları ve ırk: M. S. ŞenyUrek, : 

t 
- T chaikovsky ve rus müziği: C.l\tem- -

sel5metin ngilterenin zaferinde ol - : duh Altar, Türklüğlın eski çağı: : 
duğu merkezindedir. : Gyule. Nemeth (macarcadnıı çev. Şe· : 

Fransız mültecilerinin ifadelerine : rlf Bnştav), Goethe ve Vllhelın Me- : 
: ister: M!chel Arnauı (frıuısızcn- : 

nazaran, Oran harekatı Alman ve 1- : dan çev. Dr. Şükrü Atala), Gönülle : 
talyanların ellerine büyük bir propa- - Hnsbihal "şiir,,: H. Turhan n:ı.ı;-Iıoğ- : 
ganda silahı vermiş ise de Fransız lu, Ortnzaman Tilık - IslL\m dlin}a· : 

1 
: smda lstlh 1: Prof'. A. Mez (alman- : 

milletinin ngiliı hissiyatının sami • : cndan çev. Cemal J{ijprillU). Yolcu- _ 
miyeti hakkındaki kanaatini sarsma- hık "şiir,,: Ceyhun Atuf Kansu. F;slti : 
mağa muvaffak olmamı§tır. _ zanıarılardıın "lıik ıye,,: ?'\ahit SıtTı, : 

: Halkevlcri postası: Halk!'\ lcrf ve : 
Diğer taraftan Daily Express ga· : Hnlkodal:u 1 çalışmaları <Hnlkevleri : 

zetesi, Fransızca olarak bir gazete : ve sosyal yardım> ":M. Ccltıl Duru), : 
neşredebilmeleri ıçın Londradaki : Halke\'l rl bina! rı ve plf.ınl:ırı, -
Fransızlara kolaylık yapılmasını ta - : Halkevlcrl neşriyatı. : 

: Ayın hltdl:ıcleri: Başvekilin nutku -
lep etmektedir. Ayrıca, Fransız hal- : ve meclisin hUkilm te itimadı, Tem-: 
kına, mesela Oran meselesi gibi na • : muzdaki dış h.'idıselc-r. _ 
zik meseleler hakkında izahat vere - : Fikir hayatı: Bır okııyucunıın not-: 

: !arı "Reisicumhur )>ortreleri.,. Na- -
bilmek ve bu halka havadisleri dağı- : hlt Sıırı. -
tabilmek maksadiyle, fransızca bir - Biblivografyn: Prof. Fuat Köpıii- : 

· • d : ili. V. Bnrtholcl "İslı\nı medeniyeti : 
radyo servısinın e ihdası lüzumunu _ tarihı,, . .Ah<lülhak .Adnan, Prof. Fu- : 
ileri sürmektedir. : at .Kopı tılti "l!J uncu asır saz şııir- : 

Banker Roçild Fransız 

tabiiyetinden çıkarıldı 

Londra, 2 a.a. - Vichy"den haber 
alındığına göre, Alman radyosu, Fran 
sız tabiiyetinde bulunan bazı kimse
leri tabaalıktan ihraç eden karama -
menin. mevkii meriyete girmiş bulun
duğunu haber vermektedir. 

Mezkur kararnamenin istihdaf et
tiği kimseler arasında banker Roçild, 
B. Pertinax ve madam Tabouis bu -
lunmaktadır. Kararnamenin istihdaf 
ettiği kimseler, Fransayı terketmek 
için makul sebepler vermedikleri tak
tirde, Fransız tabiiyetinden ihraç edi 
!erek Fransadaki bütün emvalini 
kaybetmiş bulunacaklardır. 

Alcanf arara vapuru Rio de 
Janeiro' da tamir olunuyor 
Rio • de • Janeiro, 2 a.a. - Royter a -

jnıı!nn<lıın: Gcr;cnlerde bir alman krııvazö
ru ile har~ tutuşarak hasara uğrnmış o -
lan Alcantııra ıı.dıııdakl ln.ıdllz kruvru:orıl
nün mfıhendlslı'r tal'llfıııdan tamlı•ine baş-
lanmıştır. j 

Hio - de - Janclro'dııkl lnglliz ata.şenn -
vali tiç glln 7.nrfında l.ıltlrllcceğl söylen! -
len tamir işlerine nezaret etmektedir. 

Alcnntnra'nın mııvaffakiyetıe ncticclcıı- ı 
mlş olan harckıltı, buradaki görüşmelerin 
başlıca nıevzmınıı teşkil etmektedir. 
üıptıın matbuata verdil!'i beyanatta mUre t
tebattıın yaralanan iki kisinin tamamen i
yileştiğini ve diğerlerini de hastaneye kal
clırmıya ihtiyaç olmadığını bildirmiştir. 
Bunlar gemide tedavi edileceklerdir. 

iç ticaret umum müdürü 
dün geldi 

Fiyat mürnkabe komisyonunun çahşma
lariyle alakadar olmak ve İstanbul'daki ba
zı tacirlerin şikayetleriyle meşgul olmak 
üzere İstanbul'a gitmiş bulunan iç ticaret 
umum müdürü B. Cahit Znmangil dün şeh
rimi.ıe clonmüştür. İstanbul'claki tetkik ve 
tahkiklerine ait işler hakkmda bu günlerde 
lüzumlu tedbirleri ittihaz edecektir. 

lerı,,. : 

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

İzmir Fuarındaki Maarif 
Pavyonu 

İzmir fuannclaki manrif pavyonu işle -
riyle meşgul olmak üzere Maarif Veka -
Jeti yayııı direktôrıi B. Faik Reşit Unat 
dun akş m İzmir'e gıtmiştir. 

Manisa' da üzüm rekoltesi 
Alakalılara gelen malumata göre son ya

ğan yagmurlar dolayısiyle Manisa ve ha -
valisinde bu seneki ıiziım rekoltesi daha az 
olacaktır. 

İZ MİR 

Enfernasyona! f uarma 
hazırlanınız 

20 Ağus - ~O Eylül 

1940 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Filim birden 

14,30 · Hl de 

TAŞ PARÇASI 
Türk filmi (Suavi) 

16,15 ve 21 de 

M E ~ UM G EM İ Fransızca 
RAY MİLLAND (renkli filim) 

Gece 21 de Meşum gemi 
ve MlKl 

1648 m. l82 !{es. 120 K"'; or > 
31.7 m. 9465 Kes. 20 K\\: 'f. 
J9.7-i m. 151!15 Kes 20 l{:Ö 

CUMARTESİ: 3.8.lS t tı 
7.30 Program, ı; e memleket s~3 (f' 
7.35 Muzik: orkes•ra parçalar 
8 00 Ajans haberleri. . 
8.10 Ev kadını • ye'mek Hstesı.de~ 
8.10. S.30 Miizik: Paul Lincke 

lar(PI.). at• 
13.30 Proı:;ram. ve memleket sa (!' 
13.35 Mıizik: muhtelif şarkılar 
13.50 Ajans haberleri ·f $l 
14.0S Muzık: plaklarla muhtelı f 

programının de• amı. ıırı 
14.20 Mfü·"k: operet se!eksyo~1 ). 14.50/1 S.30 Müzik: caı:band ( ·3, 
18.00 Program, ve mem e et 5pi 
18.05 Müzik: hafif uverturlcr l ası 
18.30 liı~ik: radyo caz orkestr 

him Özgür idaresinde). fe, 
19.15 Müzik. Çal nlar: Fahıre 

fik Fersan, Serif f eli. I<~ 
I - Okuyan: Melek To ıcı 
1 - Faize • şetaraban şıır 
vuc;lat içilsin). r~ 
2 - Dede .~c;etarabal'! ~ eı 
ıümden gönlümden gıtrrı. cS' 
3 - ....• şehnaz şarkı· 
dandıın hem aldattım). •• 
4 - Rahmi bey - şehnat r 
dilberi iı;vebaz). . 

1 II Okuyan: N cemi Rıı st 
1 Tanburi Ali ef. - u$' 
(Sen ey servü revan). ırld 
2 - Suphi Ziya • uşşak $ 

cendi bir nz sözlerime). h.~ 
3 - Salahattin Pınar • 1 

(Yüzüm gülse de kızlar); ı f 
4 - Kemani Riza - h1

'
1 

(Pek cefacusun). .~ 
19.45 Memleket saat ayarı. ve 

beri eri. 1e 
20.00 Müzik: müşterek şarkılar 

!er. 1 ıern 20 30 Konusma (ırünün mese e .# 
20.50 Müzik. öıdtfrJ 

I - Okuyan: Semahat ıııı' 
1 - S. Ahmet • beyati ıır• 
(Görünce ben seni). rJcl: 
2 Lemi - karcıgar s•0,tıır 
gölge ol beni peşinden k ,$•r t 
3 - Ucli Ahmet - karcı& 
(Nazirin yol:). eS· 
II - Okuyan: Sadi Ho ~· Jf 
1 Bimeıı Şen - kürdı 1 d 
(Yüzüm şen hatıram ser.1~·ıı • 2 Arii bey _ kurd• 1 

(Nicin terkeyleyip gittıt1;J,ııı 
3 - Medeni Aziz ef. - hU 
(Her şeb gi)reyim). fad:ıııeı' 
4 - Halk türküsü: (A )ti 
di senle kaı;alım). . • fi 

21.15 Müzik: Nihat Esengııı 
~olo. O· 

21 30 KonuşıtUt (Radyo ga:ıete55ırıfl' 21.45 Müzik: radyo salon orke lJ 
·1~ 1 - Ernst Fislıer: Tııtı !: 

2 - Winkler: Keman ıı 
3 B. •de - Joh. Strauss: ıt 

9
r. 

4 - Münkel· Kara orın1 ııı-; 
S - Rubinstein: Maske ~,.rtr 
6 - An seli: lic t rlanda I"' 
7 - Riming: Enterrııett0 
8 - Curzon: Gitana. 
9 - Birdge: entermez~İ·ııs ~ 

22.30 Memleket snat ayarı, 11J~15t 
. • ıılı' 1 

rı; zıraat. esham - t . t)·..,ı 
yo • nukut borsası (fı~stl"'"M 

22.50 Müzik: radyo salon ot~ 
gramının devamr. YalP1 

r><>stasiyle. de • 'l 
22.50 Konuşma (ecnebi diller k 

kısa - d:ılga postasiyJe)· _... · 
23.10 Mtizik: cazb,.,,ıl (PJ.). e ~ l~ 
23.25/23.30 Yarınki prograın. v ~ 

* ~ ! R A N ~ 
Tahran Radyostl fi~ ~ ti 

Tahran radyosu, kısa dalg~ ı1I ~ 
s:ıat 11.30 dnn 14 e kadar, 1 ıı 1 l 
uzıınlu~ı UzPrinden, 17.13 de:rııı1f 
30 m. 99 dnl~n uzunluğu 1~ ııı lf 
20.30 dan 23.30 a kadar '8 eı<!~iıl' 
uzunhıl!;ıı üzerinden neşredil; _., 

(Yukarıdaki Sııatıer tR~ 

L!!±!± !llll~~----....... 11111!!11 .... lllllllllll! .... ~ .... ~~~!~~~~lm!!'!lml1!111 .... ll!l!l!!llllllllllllllllllllllllllll .................. m::ı~:::ıı:ı------............................... lll!'~~~~~~ 
Maria, derhal oturdu. Kısa, fakat oldukça doku- ıs~ırabın acılarını yudum, yudum içirdin. ~ıı~,p. 

naklı bir mektup yazd:. zehirledin. Artık, bu buhrana tahammüliin1 ~ad;ğidlt 
Budapeıte: 9.6.1900 Her yerde sevdiğim, yükselttiğim, güzelleştır ,.rıf" 

''Muhterem efendim! 

Kardeşim Gizella'yı ne kadar müşkül bir vaziyet

te bırakıp gittiğinizi, her halde biliyorsunuz. Zavallı, 

bugün acınacak bir haldedir. Sizin gibi ciddi ve tam 
manasiyle iyi terbiye almış olması icap eden bir gen

cin bu suretle hareket etmesine hayret ediyorum. Si

zin, omuzlarınıza yüklenen mesuliyeti takdir ettiği
nizden şüphe etmek istemiyorum. 

Düşünüyorum ve kendimi şöyle teselli ediyorum: 

- Eğer, diyorum, gayet ehemiyetli bir sebep ol
masa, mutlaka buraya döner ve hakiki bir erkeğe, tam 
bir centilmene düşen vazifeyi yapmakta tereddüt et

mezdi. 

Çünkü; bugüne kadar hakkınızda duyduklarım 

fJana bu kanaati vermektedir. Ancak, Gizella'nın va

~iyeti, böyle kararsız günlerin daha ziyade uzamasına 

mütehammil değildir. Bu sebepten, sizin mümkün o
lan süratle Budapeşte'ye dönmenizi ve bu işi bir an 

evel halletmenizi gerek ben, gerks Oizalle dört gözle 

bekliyoruz. 

Pek yakında görüşeceğimizi ümit ederken, kalpten 

ıelen sevgi ve saygılarımızı sunarız. 

Maria Balogh 

- Bak, göreceksin. Mektubu alır almaz, nasıl ko
ıup gelecek. Eğer gelmezse, bir mektup daha yazaca

fım. Fakat, bu ikinci mektubumu sayın Loşonsilerin 

pek kolay koJay hazmedemiyecekleri muhakkaktır. 

Şimdi, beni dinle. Bu mektubu, hemen bugün postaya 

vereceksin. Dur ... Sana emniyet edemem. Madam Şi

poş I Madam Şipoşl 

Madam Şipoş'u çağırdı. Mektubu verdi. Derhal 

postahaneye götürmesini ve taahhütlü olarak verme

sini söyledi. Bu sırada kapının zili çaldı. Maria, ku

lak kabarttı. Bu çalış, kont Köröşi'nin çalışına benze
miyordu. Acaba Maksi mi gelmişti? Eğer, o ise, niçin 

anahtarını kullanmıyordu? Yoksa, kilin içinde anah· 

Yazan: Mihaly FÔLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHJR TOROMKONEY -68-
tar mı vardı? Madam Şipoş, kapıyı açmak üzere koş

tu. Gelen, hakikaten Maksi idi. Böyle ansızın gelme· 

sinin sebebi ne olabilirdi? 

Maksi, içeri girdi. Maria, sabırsızlıkla sordu: 

- Hangi rüzgar attı seni buraya Maksi? 

·-Yoksa, sizleri rahatsız mı ettim? 

Cevap beklemeden pardesösünü çıkardı. Bacak ba

cak üstüne attı. İnce altın zinciri ile asabiyetle oyna

mağa başladı. 

Maria, dikkatle, endişeyle erkeğin yüzüne bakıyor

du. Yavaş bir sesle söyledi: 

- Bu akşam geleceğini ümit etmiyordum. İşin 
olduğundan bahsetmiştin. 

Sonra Gizella'ya döndü: 

- Haydi, sen artık eve git yavrum. Her halde he

nüz yemek de yemedin. Eğer, ben başka bir yere da

vetli olmasaydım, seni yemeğe alıkordum. 

Bu suretle, bu akşam için başka bir programı ol

duğunu Maksi'ye de anlatmış olacağını ümit ediyor

du. Bu yüzden aralarında belki, bir münakaşa veya 

kavga çıkması muhtemeldi. Fakat, bunun ehemiyeti 

yoktu. Maksat Maksi'yi atlatmaktı. Maksi, hiç oralı 

olmadı. Altın zinciriyle oynamakta devam etti, Veda 

etmek üzere ayağa kalkan Gizella'ya başiyle hafif bir 

selam verdi. Renginde solgunluk, halind edurgunluk 

vardı. 

Bir kaç dakika hiç konuşmadan karşı karşıya otur-
dular. 

Maria, daha fazla sabredemedi: 

- Nasılsın Maksi, diye sordu. 

Maksi, uzun uzun baktı. Dudakları titredi. Birden 

gürler gibi bir sesle cevap verdi: 

- Nasıl olacağım, çok berbadıml 

- Gene ne oldu? 

- Ne nıi? Daha ne olacak? Öğleden sonra apartı-
r..1an sahibi ile aranızda geçen m?inakaşay1 dinledim. 

Akşam üzeri ağabeyim geldi. seninle olan münasebe

timi öğrenmiş. Ağzına geleni 3Öyledi. Sen de, şimdi 
kont Köröşi ile buluşarak akşam yemeğini !.;irlikte ye

mek çin beni atlatmak istiyorsun değil mi? Nafile 

inkara kalkışma. Ben, her şeyin farkındayım. Bir de 
ne oldu, diye soruyorsun. Bütün bunlar, bir insanın 

asabını alt üst etmeğe kafi gelmez mi? Daha ne ol

sun istiyorsun? Hayatımda büyük ve tamiri imkansız 

bir hata işledim. Fakir bir kızı, yükseltmek, lüks ve 

ihtişama kavuşturmak sevdasına k'pıldım. Bu genç 

kızın, yaşadığı müddetçe bana sadık kalacağına, uğru· 

na yaptığım fedakarlıklarnı büyükliiğünü hiç bir za· 

man unutmıyacağına inandım. Onunla ömrümün so

nuna kadar mesut bir aşk hayatı yaşıyacagımı san

dım. Ne budalaca düşüncelermiş bunlar! Aşk ve saadet 

hususundaki bütün emellerimi bağladığım bu kız, ya

ni ıen, haytımı bir cehenneme çevirdin. Bana, her gün 

hayatın zevk ve saadetlerini öğrettiğim kad1?1 
itl 6• • 

rum. Fakat, onun yerine karşıma sen, ağebe)'l~ goıg' 
diği gibi bir kokot çıkıyor. Arkamda, daiına ~ır gaıg" 
dolaşıyor. Saadetimi, aşkımı tehdit eden bır g !'~ 
Kont Köröş. Ben, buradan ayrılır ayrılmaz b~•S gıbl 

1. B . ~ b. Jtab"' il' ge ıyor. enım kurdugum bu yuvaya ır ·ıiııa 

yerleşiyor. Bir hiçden, bir çamurdan bin bir ·ığitıl 1'"' 
işlediğim, güzel bir sanat eseri haline getird~ }'o! ~ 
dını, büyük bir cüretle kollarının arasına ~b~a! ed; 
kendinde bu hakkı görüyor. Sana son defa 

1 
otl dt 

yorum. Bu adamla derhal alakanı kes. Sana sdet ed~ 
rica ediyorum. Aşk yuvamıza, saadetimize 

3~111- i/1 

lim. Rezaletlerden, gürültülerden uzaklaşa! ,. 
ııoı 

varıyorum... . tle &1 
Maksi'nin sözlerini, odanın içinde as~bıY:arşısıfl 

şarak dinliycn Maria, birdenbire erkegın 'f 

durdu. Sert bir tavırla söyledi: ··rust 1'I 
B d .. b . d"" .. ve di.I - en e, munase etmıze uzgun 

şekil vermeni son defa olarak rica ediyorum- &e' 
- Dürüst bir şekil mi? ıcarŞ1 1, 
- Evet! Bana yapmış olduğun iyilikI~re titl tıb~, 

rin bir minnet duyuyorum. Fakat, bu v~zı)'~tı1· O'ııiı 
devam edemiyeceğini de anlamanı istıY0r vleııı11e 
fazla bir metres olarak kalamam! Benimle e 

resmen kocam olmanı arzu ediyorum. ti~tlr 
A k .. l ~ azı olııYO ~ 

- ma, ontun metresı o maga r 1'•1Ş 
ıca " f' 

- Hayır, kati yen 1 Haksız yere ithama . 11deıı 
1 

d""z peşı 
- Sana kur yapıyor, gece ve gün u j)if 

rılmıyor. Bunu da inkar edebilir misin? 1,eğitl ıı 
B·r er,. ı.ıflıı 

Hayır, bunu inkar etmiyorum. ı :rJefl1• tı -~· 
kadına kur yapması bir şey ifade etmez. diğitl ~~· 

. l evleP ·r v-
münakaşasına ne lüzum var? Benım e •. tile b1 

"' 

dirde, senden başka hiç bir erkekle e~ k1iıtıdİ· ]eli 

nasebete bile girişmiyeceğimi vadettım· 

vermek sırası senindir. fllJ "'r) 
(SO 



Mühim bir kasa hırsızlıği 

Üç ay evel bir kasa 
a arak 11.600 lira 

.J 

çalan hırsız yakalandı 
tahnan para ve bilezik meydana ~ıklı 

• 

--Ôrıce zan altına alınıp •onra serbest bırakılan ( Sf?ldan sağa ) 
Kotsi Yano§, kapıcı Mustafa ve terzi çırağı Üz.eyr 

(Başı 1. inci sayfada) 
~ zabıta tahkikatını güçleştirmiş 

ak için slikutü tercih etmiştik. 
lıa}'ct, hakiki suçlu bulunmuş, hır-
1lını itiraf etmiştir. Çalınan para 
~ kayıpla ele geçmiştir. 
~· disenin iki safhası vardır: 
.ır :ncisi, hadise akabinde şüphe ü
llıt orguya çekilen ve görülen lü
, li rine adliyeye teslim edilerek 

~ıf o unan Mustafa, Üzeyr ve Kot
~oş safhasıdır. Bunların dün du-
ları yapılmıştır. İkincisi, üç 

t"'el Ankara zabıtasının hakiki 
'ti olarak yakaladığı Yankoviç saf-
dır. . 

ıq . Dünkü duru§ma 
~ıse akabinde zabıtaca sorguya 

tek tevkif olunanlardan apart
l~Pıcısı Mustafa, Yazıhanenin bi 
1
lldcki terzi atelyesinde çırak 

1t 'le Macaristan'ın Serenç vilaye
'rrıc il, Ankara'da su tesisatı işleriy
!~ı Kotsi Yanuş'un muhakeme
~ dün öğleden evet saat 10 da 

a birinci asliye ecza mahkeme
~~ bakılmıştır. 
~ tıunlar, hüviyetlerinin tespi
~ sonra sorguya çekilmişlerdir. 

, dan Kotsi Yanuş: 
~licrı. böyle bir i1 yapmadım. Hır

/ 'rla hiç bir alakam da yok, demiş
'ttı llBtafa ve Üzeyr de, hadise ile 
~ a.rı bulunmadığını ve Arif Çu
~~ tanımadıklarını söylcmişler
~:si Yanuş'un vekili avukat Na-

.~liekkilim işçidir, demiştir, sa
ıcabı evindeki bir takım atat ve 
tt bulunuyordu. Araştırmada bu 

·~/ iöze çarpmış ve kasa hırsızlı
.~Ullanılmıya elverişli oldukları 
t~lcrek, diğer taraftan müekkili
' 

1tıdc sanatı icabı husule gelen 
11"tıkJardan şüphe edilerek kcn

li llıahkemenize acvkolunmuştur .. 
ı: ?aber aldığıma göre hadisenin 
i 
1lı bulunmuştur. Böylece müek-

~ il masumiyeti tebeyyün etmiş
~:fiyetin zabıtadan sorulmasını 

~~ sonra şahitler dinlenmiştir. 
ıı' daha ziyade Kotsi Yanuş'un 
lte hayatı hakkında mahkemeyi 
't htıttledar olacak mahiyette ifade
it)' ı.unrnuşlar, hadise hakkında 
ltı.ı bı.~rnediklerini söylemişlerdir. 
·~ n Uzerine, iddia makamını iş -
~ il llıüddeiumumi muavinlerin -

lı..' l.ütfü Doğutürk şu talepte bu
"!tı.ır : 
~· bıı tıf Çubukçu'nun kasasından 

~lan hırsızlıktan dolayı zan al
'tt~ll ve haklarında tevkif kararı 
~I bugün duruşmalarına başla-
h. Ular hakkındaki muhakemeyi 
ıt D" , 

ı ~· ... une talik zaruretı karşısın-
\ ıra, bir yandan suçlular hak -
~tahkikat devam ederken, diğer 
'1:\tı.kara zabıtası başka bir fail 
~lunuyor. Bu fail hakkın-

daki evrak henüz tamamlanmamış ol
makla beraber, huzurunuzda hazır bu
lunan maznunların mcvkufiyetlerinin 
devamı memuriyetimizce tecviz olun -
mamaktadır. Her üçü hakkındaki tev
kif müzekerelerinin geri alınarak ken
dilerinin tahliyesine ve yakalanıp hak
kında tahkikata devam edilmekte olan 
maznun hakkındaki muamelenin zabı
tadan sorulması için memuriyetimiz~ 
tezkere yazılmasına karar verilmesini 
isterim. ,, 

Suçlular da iddia makamının bu ta
lebine uyarak koyverilmelerini istedi
ler ve masum olduklarını tekrarladılar. 
Kotsi Yanoş, tevkifinden sonra evinde 
yapılan bir araştırmatla ele geçen 2000 
lira kadar paranın kendisine iadesine 
karar verilmesini rica etti. 

Hakim B. Bekir Kayral icabını dü
şündükten sonra, iddia makamının ta
lebi dairesinde mevkuf suçluların tah
liyesiyle, muhakemenin gayrimevkuf 
olarak devamına, yakalandığı bildiri -
len şahıs hakkındaki tahkikat netice -
sinin sorulması için müddeiumumiliğe 
müzekkere yazılmasına, gelmiyen şa -
bitlerin ihzaren celbine, Kotsi Yanoş
un emanetteki parasının iadesi hak -
kındaki talebinin yazılacak müzekke
reye cevap alındıktan sonra düşünUI
mcsine, ve duruşm3.nın 10 eylül saat 
11 e bırakılmasına karar verildi. 

Üç ay süren tahkikat 
Hırsızlık, sabahleyin polise haber 

verilir verilmez tahkikata başlanmıştı. 
O vakit gerek teknik büronun, gerek 
Polis Enstitüsü kriminaloji mütehas -
sısı Payot, kriminalistik profesörü B. 
Bahaettin taraflarından ehli vukuf ra 
porunun tesbit ctti~i istikametlerde 
bu tahkikat derinlestirilmiştir. Ehli 
vukuf raporunda, Arif Çubukçu'nun 
yazıhanesindeki kasanın aletlerle. ar
ka tarafından bir insan eli sığabilecek 
ködar delindiği, paralar ve bilezik a
lındıktan sonra kasanın o haliyle bıra
kıldığı söyleniyordu. 

Ankara zabıtası bunun üzerine An
kara'da makinist, su tesisatcısı, kala -
rifer tesisatcısı ve demirci olarak çalı
şan yerli ve yabancı 192 ki~iyi teker 
teker celbctmiş. bunlardan alınan alat 
ve edevat Enstitüce muayene ettiril -
miş ve şüphelerin üzerinde tekasüf et
tiği -yukarıda yazdığımız- üç kişiyi 
acmycye teslim etmişti. 

Asıl suçlu bulunuyor 
Fakat böylece tahkikata ve takiplere 

son verilmiş olmuyordu. Ankara poli
si, icap eden yerlerde, icap eden bü • 
tün tedbirleri almış ve tahkikata de -
vam etmek kararını vermişti. Hırsız -
lık suçuyle alakadar oldukları kana -
ati hasıl olan bütün ~üpheliler adım a
dım takip ve tarassut ediliyordu. 

Bu takip ve tarassut esnasında, en 
ziyade nazarı dikkati celbeden şahıs 
Kart Martin Yankoviç isminde bir şa-

ULUS -5-

DOBRİCA 
için yakında doğrudan 

• 
doğruya müzakereler 

BAŞLIYOR 
(Başı 1 inci sayfada) 

Bulgarlstanın orada kanaatini serbestçe 
izhar ettiği ilfıvc edilmektedir. Almanya 
hiç bir siyası taahhüt talep etmemiştir. 

Gene D. N. B. ajansı 
tahrif 
yaptı 

B. Molotof'un son nutkonda 

söylenmemiı sözler D. N. B. 

ajansmm verdiği metinde var 
Ankara Birinci Asliye Ceza Mahkemesi Heyeti 

Şimdiye kndar yalnız Tuna havzasını 
aUıkadar eden meselelerin tetkik edllmlı 
olduğu ve cenubu şarkide almanlnr için 
en m!lhlm olan meselenin henüz müzakere 
için olgun bir hnlc gelmemiş bulunduğu d:ı. 
HA.ve edilmektedir. 

hıs olmuştur. Bu adam, 1928 senesin -ı 
cie Avusturya'dan Türkiye'ye gelmiş, 1 

muhtelif yerlerde inşaat ve su tesisatı Yozgat zelzele 
Romanya'nın Belgrat ıeliri 

Solya'ya geliyor 
BllkrC§, 2 a.a. - D. N. B. bildiriyor: 

D. N. B' nin meın~yıe 
usta başılıklarında ialışmış 50 yaşında 
ve alman tabiiyetinde biridir. Bir yer-
de çalışmadığı halde bol bol para sar
fetmektedir. Yakalanmadan bir gün 
evel de Yeşilfıçı şaraphanesi sahibi 
Mesut'a 15 lira para bırakmıştır. İki 
gün evel de, Yankoviç Hacı Bayram 
mahallesinde~i evine girırken ansızın 
Anafartalar merkezine davet olunmuş 
ve üzeri aranmıştır. Yankoviç'in üze -
rinden 99 tane 100 liralık ve 8 lira da 
bozukluk çıkmıştır. Bunun üzerine 
derhal evine girilmiş 40 lira da evin
den çıkarılmıştır. Bu paraları nereden 
aldığını Yankoviç şöyle izah etmiştir : 

- Üç gün evel yatağımın içinde bul 
dum. Oraya kimin getirip koyduğun -
elan haberim yok. 

Tahkikat biraz derinleştirilince al
tın bilezik de Yankoviç'in evinin mer
diven altından çıkmıştır. Bu vaziyet 
karşısında inkarın gülünç olduğunu 
kavrıyabilen Yankoviç itiraflarına baş
lamıştır. 

itiraflar 
Yankoviç yaptığı işler hakkında za

bıtaya şu itiraflarda bulunmuştur: 
- Arif Çubukçuyu tanırım. Yazı

hanesine üç dört defa gitmiştim. İşin
de de çalışmış ve hatta bir kere ken -
disinden 6 lira para almıştım, kasanın 
yazıhanenin neresinde bulunduğunu 
öğrendikten sonra bunu açmayı aklı
ma koydum, bu işi yapabilmek için de 
muhtelif yerlerden muhtelif alat ve 
edevat temin ettim. Zaten bende de 
vardı. 

Vaka gecesi, aletleri caketimin, 
pantalonumun ceplerine yerleştirdim, 
Saat 10 ve 11 raddesinde evden çık
tım, Işıklar caddesine gittim. 

Cümle kapısı açıktı. Yukarı çıktım. 
Yazıhane kapısının üzerindeki asma 
kilidin pensle vidasını kırdım. İçeri 
girdim. Evela bir sigara içtim. Kasa
yı manivela ile kaidesinden çevirdik
ten sonra arkasından deldim ve içeri
sinden on bir bin küsür lirayı, altın 
bileziği ve içinde güzel koku bulunan 
bir küçük şişeyi aldım. Bu işleri gö
rürken yedi sekiz tane de sigara iç
tim. Kasanın delinmesi sabahın beşine 
kadar sürdü. Beşle altı arasında, yazı
hanenin kapısını maymuncukla kapa
tarak çıktım ve doğru eve gittim. Pa
raları evela sobanın içine sakladım. 

İki üç saat kadar yattım kalktıktan 
sonra sobadan çıkardım ve merdiven 
altına koydum. Bir ay önce de yata
ğın içine yerleştirdim.,, 

Yankoviç yakalanmasından üç dört 
gün evet paraları yataktan da çıkar
mış ve cebine koymuştur. Çünkü mem 
leketi olan Almanya'ya gitmek iste
mektedir ve kendisine pasaport veril
mesi için elçilikten emniyet müdürlü
ğüne bir de tezkere getirmiştir. 

Yankoviç, üzerinde evinde bulunan 
ve emaneten bıraktığı Mesut'tan alı
nan para - ki toplu 9.963 lira para, 
bilezik ve cürümde kullanılan aletler
le birlikte dün müddeiumumiliğe tes
lim edilmiştir. 

Enteresan bir cihet 
Hadisenin enteresan bir safhası da 

şudur: kasa hırsızı aranırken Ankara 
emniyet müdürlüğü resmi ve hususi 
bütün daire ve müesseselere bir gizli 
tamim yaparak, 100 lira bozdurmıya 
teşebbüs edenlerin müdüriyete haber 
verilmesini istemişti. Çünkü kasadan 
alınan paralar yüzer liralıktı. Bu ta
mim üzerine emniyet müdürlüğüne 
yapılan ihbarlar iki hırsızlık suçunu 
ve suçlusunu daha meydana çıkarmış-

mıntakasında 
Romanya'nın Belı;rat sefiri B. Cadere, 

cenubi Dobrucn'nın terki hakkında Ro· 
manya ve bulgar hüklımetlcri arasında cc- resmi 

( Başr 1 incı sayfada) reyan edecek görilıınıelerln ilk tıımo.sını 
heyecana düşürmüstür. Gazeteler bu te - tesis etmek Uzere birkaç gtinc kadar Sof-

Sovyel ajansı 
essür ve heyecana makes olmaktadır. ya'ya gidecektir. Rumen sıyast mahfılleri-

Elefteron Vima diyor ki: nin tahminlerine göre, ıptidat müzakerat metninin mukayesesi 
"Dost ve komsu memlekete karşı olan I hiç bir mUşkiliıl.ta tesndlif etmlyccek ve bu 

sa.mimi sempatisini ifadeden hiç bir zaman suretle esas l;:on!erans zannedlldlğine gö
hati kalmamış olan Elen milleti bu defa re Krjova'd3: toplanabilecektir. Buna ben
da türk milletinin acısına iş'tirak ve yeni zer bir vazıfe de Macaris~n tar~ından 
felnketın büyük bir nisbet almamasını bil- eski . nazırlardan B. Bossy ye tcv.dı edıle
tün kalbiyle temenni etmektedir. Bu te _ cektır. Romanya hariciye nazırı ~apıl.acnk 
menni, bütün yunanlıların türk milletine müzakereleri h~zırlamak vazlfeıUnl Ustu -
karşı olan hissiyatına tamamen tekabül et _ ne alacaktır. Nazırlnrdan B. Rlott bu iı:ı 
mektedir.'' için ıa.:ı:ım olan dosyaları ihzar edecektir. 

(Bası 1. incı ~avlada) 
hakkında istikbalde tedbirler alacağı
nı da vadetmişti. 
Dokümanların Almanya'da intişa

rından sonra nasıl bir tayyarenin ba
his mevzuu olduğu görülmekte ve 
binnetice Türkiye hükümeti nezdin
de yaptığımız teşebbüsün tamamiyle 
muhik olduğu tebarüz etmektedir ... İsveç bitaraflıktan 

ayrılmıyacak 

Romanya'da toprak ve ırk 
meselesinin halline doğru 

Bükreş, 2 a.a. - D. N. B. ajansı bildi-
D. N. B. nin metni riyor: · 

Gazeteler hariciye nazırı Manoilesko'- Digv er taraftan alman resmi ajansı 
nun beyanatı hakkında tefsiratta bulun • 

Stokholm, 2 a.a. - Riksdag'ın fev- maktadırlar. olan D.N.B. de B. Molotof'un bu nut-
k IAd · · .. b t' ı b .. Ön safta komşu memleketlerle nüfus kunu telgrafla her tarafa yaymış ve a a e ı!:tımaı ınunase c ıy e u gun mü11adelesi dikkati çekmekte ve hükilmetin .. ı · Id v b" t kt K al fakat Türkiye'ye ait olan kısımlan soy emış o ugu ır nu u a ır teşebbüsu tasvip edilmektedir. 
Güstav, İsveç'in bitaraflık politika - Salzburg ve Roma görüşmeleri toprak ve aşağıdaki şekilde dercetmiştir: 
sını tekrar teyit etmiştir. Kıra! ez - ırk meselelerinin uzlaşma yoluyle halli lü- "Bundan sonra B. Molotof Sovyet-

zumuııu gostermiştir. Fakat bazı gazete- k" ·ı 1 .. 
cümle şu sözleri söylemiştir: !erin hukilmetin gayretine kar§ı tahrikatta. ler Birliğinin Tür ıye ı e o an muna-
. " - Bütün mem\ekctlerle dost e bulunmak istedı Kleri anlaşıh)or. sebatından bahsetmiş ve bu münasc-

münasebat muhafaza etmeğe katiyen Universul gazetesi baemakalesindc dıyor betlerin son zamanlarda esaslı bir su-
azmetmiş bulunuyorum. İsveç'in hü - ki~evzuubahis olabilecek şey sadece nü- rette tebeddül etmediğini söylemiş
riyet ve istikl.ilini muhafaza ederek , fus miıbadelesidir, hudutların tashihi de· tir. Yalnız ahiren alman beyaz kitabı 
memleketi harp harici tutm.lk için ğitazete müteakiben orta Avrupa'da ve ile neşredilmiş olan dokümanlar bazı 
gayretlerimi sarfetmekten kaçınmıya dogu _ cenupta milliyetler meselesinin türk ricalini gayri müsait bir Şt>kild• 
cağım. İsveç milletinin birlik ve azim Habsburg hanedanı ile osmanh i~parator- meydana çıkarmaktadır. Alman beyaz 

. . . . d luğunun ortadan kalkmasiyle katı surette k" b "f t F • n Ankara hıslerının, bu gayretlenme yar ım e- halledilmiş oldufrunu kaydediyor. ıta ının ı şaa ı ransa nı 
dcceğini ümit ederim... Romanla gıız;tesi, hariciye nazırının büyük elçisi B. Massigli tarafından 

Kıra! sözlerini şöyle bitirmiştir : :ıutkunda Besarabya'ya taalluk eden kısma yapılan beyanat ile kuvetten düşme-
" . . temas ederek bazı şartlar içinde vuku bul- · · B d B M 1 t f S - Avrupanın vazıyetı karşısın- muş olan hadiselerin asla tekerrür etmi- mıştır. un an sonra . o o o ov-

da İsveç, gerek dahilen gerek haricen yeceğini bildirmektedir. yet hükümetinin geçen nisan ayı zar-
her türlü ihtimallere karşı kaymağa Gazete bu sözlerin romen noktai nazarı· fında gayri kabili kabul addettiği aşa-
hazır bulunmalıdır.,, n! ta.~rih etti.ci. kaı;aatindcdir ve "bu tav. gv ıdaki mevat hakkında Türkiye hü-

Japonya'ya göre Asya 

camiasma dahil yerler 
Tokyo, 2 a.a. - Japon hariciye ne· 

zaretinin söz söylemcğc selahiyettar 
bir memuru şu beyanatta bulunmuş-
tur: 

" - Fransız Hindiçinisi ve Hollan
da şarki Hindistanı gibi cenup deniz
leri mıntakaları, Japon hariciye na -
zırı B. Matsuoka'nın müşterek refah 
için derpiş etmiş olduğu büyük Asya 
camiası dahil bulunmaktadır. 

Mezkur selahiyettar memura, Phi
lippine'lerin de bu camiaya dahil 
olup olm;:.dığı sorulmuştur. Mu.mai -
leyh şu cevabı vermiştir: 

" - Derpiş edilen camiaya dahil 
bulunan memleketleri saymak nazik 
bir işdir. Buna cevap vermek mükil
dir. Cevabımızı ancak bitahara vere -
bileceğiz ... 

İtalyanlar Trablus'ta 

tahşidat yaptılar 
Londra, 2 a.a. - Royter: SalA.hiyettAr 

mahfillerden öğrenildiğine göre mühim 
italyan kuvctlcri Trablusgarp hududunda 
ılmnlc doğru toplanmışlardır. Bu kuvet -
!erin topçu ve tnnk dMi ihtiyat tedbirleri 
alarak kademe h:ıllnde hududa ilerledikle
ri tasrih edilmektedir. 

tır. Bunlardan biri ingiliz sefareti 
karşısında oturan Madam Doroty'nin 
hizmetçisi tarafından çalınan 800 li
rasıdır. Zabıta parayı hizmetçiden a
lıp sahibine götürdüğü zaman Madam 
Doroty henüz hırsızlığı polise bile 
haber vermeğe vakit bulamamıştı. Ö
teki de Nümune hastanesi doktorla
rından bir zatın kapıcısı tarafında_n 
çalınan 190 lirasıdır. 190 lira teslim 
edildiği zaman doktorun hırsızlıktan 
haberi bile yoktu. 

zıh ~uzumlu ıdı" dıyor. . • 
M d b. h b · ı kümetinin nazarı dikkatinı celbetmıt 

Lo
acdar ra

2 
yo•unMun ır. t~hbaerı t olduğunu söyliyerek o tarihte birçok 

n ra, a.a. - acar ıs ı re • 1 . T'" k" 'd ı 
· tf d" k b d t ecncbı tayyare erm ur ·ıye en ge. 

aıansına a en u.~ ~ şa~ . u apeş ; 1 mek suretiyle Sovyet hududunu geç-
radyosu, romen hukumetının geleceıt "kl . . B k .. · 

- . . tı erını ve atum mınta ası uzerın· 
haftanın ıptıdalarında, Macarıstan ve d kl T" k 1 .. k.. t" -• . . • e uçtu arını ve ur ıu ume ının 
Bulgarıstanla olan ıhtılafları hakkın- J h"d' - - kA t ki b b 
d k • k "fl .. . eve ce "' ıseyı ın ar e mc e era er 

a atı te 1ı er yapacağını soylemış b"lAh h"d" 1 - k .... 
t" B k K 1 K 1... - ı a are aynı a ıse erın te e urune 
~r. u arar, ıra ~ro un rıyase- mani olmak üzere icabeden tedbirleri 
tınde toplanmış olan bır nazırlar he-

1 
y d • .. dd" 'dl d 

yeti içtimaında verilmiştir. Mezkur ah alcagdın~ aır hmutea ı~ ~atı. cBr e 
kı 'f · . u un ugunu ta attur cttırmış ır. u-

te . ı lerın, Romanynnın terk edebıle- .. l h·'k'" · f d 
y. • • • • gun a man u umetı tara ın an net-

cegı arazı hakkında tafsılatı ıhtıva e-
1 

d k"' 1 • d b tau v. . . ro unan o uman ar sayesın e u 1 • 

decegı zannedılmektedır. 1 · h k"k t" h kk d t b"r 

Amerikan - Sovyet ticaret 

anlaıması tecdit edilecek mi ! 
Vaşington, 2 a.a. - D. N. B. ajan

sı bildiriyor: 
Hariciye müsteşarı B. Wclles, Sov 

yet Rusya sefiri B. Cumansky ile u
zun bir görüşme yapmıştır. Zannedil
diğine göre, mezkur görüşme bilhas
sa 6 ağustosta Rusya ve Birleşik A
merika arasında imza edilmiş olan 
iRtısadi itilaf üzerine cereyan etmiş
tir. 

ltitafın tecdit edileceğinden Va
~~ngton'da şüphe edilmektedir. Bir 
çok amerikan mamulatının ihracatı
da yapılmış olan takyidat dolakisiylc 
son zamanlarda Rusyaya yapılan ih -
ra ehemiyetli surette azalmıştır. 

Kanada' da 

imalall 

mifralyoz 

arhyor 
Ottava, 2 a.a. - Mühimmat nazırı, 

temmuz ayı zarfında Bren mitralyöz
leri imalatının iki misline çıktığını 
beyan etmiştir. Bundan yedi ay son -
ra, mezkur imalatın ilk derpiş edil -
miş olan miktarın yedi misline çıka
cağını ilave eylemiştir. 

yare erın a .ı a ı a ın a am ı 

karar vermek kabildir.,, 

Tahrifler 
Şayanı dikkattir ki Tass ajansı ta

rafından "yalnız ahiren alman beyas 
kitabı ile neşred:!miş olan dokiiman
lar Türkiyede yapılmakta olan faali
yetin bazı nevi tc7ahüratın1 'l~hoş bir 
şekilde tenvir etmektedir,. .:ıu:-etinde 

verilmiş olan cı.imle D N.B tarahndaıı 
"ya1nız ahiren alman beyaz kitabı ile 
neşredilmiş olan dokümctt'l:ır bazı 

türk ricalini gıyri müsait !Jir şekilde 
mc}'dana çık<:rmaktadır .. şelrlme ko
nularak neşred!lmiştir. 
Diğer taraftan B. Molotof "Türk • 

razisinden gelen bir ecm:bi tayyare,. 
den bahsettiği halde D.N.B. "Türki
ycden gelen birçok ecnebi tayyareler. 
şeklini da.ııa mu~afık bu1111uştur. 

Askerlikten muaf tutulan 

f ransız gen(leri 
Vichy, 2 a.a. - Dün neşredilen bir 

kararname mucibince, 8 ve 9 haziran• 
da, yani Fransa'nın tesliminden bir 
hafta evel askere çağrılmış olan fran
sız gençleri, askerlikten muaf tutul
maktadır. Mezkur gençler, altı ay 
müddetle aile ve gençlik nezaretinin 
teşkil edeceği "gençlik gruplarında., 
staj göreceklerdir. 

- lkl liralık TAM bilet alırsanız TAM 
ikramiye, BiR liralık YARIM bilet aıır
•anız YARIM ikramiye kıızanacaksın•r 

bayım 1 

- Keşıdeye ıkı eün kaldı .•• - Buyurun 2 O. O O O lira ' · Ete• 

- Bir şey anlamadım amma sen bana 

!fCuzunEan ver, zır~nım az olsun ı . 

blletlnız iki lfl'alık TA M bılet o!uydt 
4 0.000 lira alacaktınız!. Sızı" 
bılettnlz YARIM ı 

- Eyvaaal'I, bense zlyanım aı oracals 
~1$11"' 1 
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P. T. TELEFON Md. 

Akkü malzemesi alınacak 
P. T. T. Umum Mudurlutunden : 

1) İdare ıhtiyacı ıc;in mubayaa edilecek 
17 kalem akku malzemcsı açık eksiltmeye 
cıkarılmı tır. 

2) Muhammen bedel (5000 lira), muvak· 
k t teminat (375) lıra olup eksiltmesi, 27 
a ust s 940 salı gunu saat (16) Ankarada 
Evkaf apartımanının uçuncü kapı birinci 
katındakı P. T. T. satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat makbuz 
nya banka temınat mektubiyle kanuni ve
aıkalarıne hamılen mezkur gün ve saatte 
o komısyona muracaat edeceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. le· 
nzım. tstanbul'da Valide hanmm 2 in -
ci katında P. T. T. levazım ayniyat ıubesi 
mudurluklerinden bedelsiz olarak verile -
cektir. (3613) 13686 

Matbaacılara 

P. T. T. U. Müdürlüğünden : 

1- Her ay 3500 .. üçbin beıyüz ,, 
nüsha basılacak olan P. T. T. dergisi
nin tab'ı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Z- Mulwnmen bedel 2434,25 " iki 
bin dört yüz otuz dört lira yirmi bet 
kuruı ", muvakkat teminat 182,57 " yüz 
ıtkaen iki lira elli yedi kuruı " olup 
eksiltmesi 12. 8. 940 pazartesi gUnü sa
a· 16 da Ankara'da P. T. T. Umumi 
Müdürlüğü satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3- lıtekliler muvakkat teminat maJr 
buz veya banka temin.at mektubile ka
nuni Yeıikalannı hamilen mezk\tr gün 
w saatte o komisyona müracaat ede • 
ceklerdir. 

4-- Şartnameler Ankara'da P. T. T. 
Lensım MildUrlUJünden bedelsiz ola-
rak 'ftrilecektir. (4011) 14024 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Bali.at münakuaıı 
Dnln Demı'Polları Yftlinfi lılnme •ü

fliirlulündea : 

1 - taıetmemls ihtiyacı için Etme -
İnay araauıd& Uızar ve ita edilecek 10.000 
aetre mikAbı toplama kırma balut temini 
kapalı zarf uaullyle ekalltmeye konulmut
tur 

2 Ekalltme: 12. 8. 940 pazartesi gi}DU 
eaat 10 da Afyonda yedinci tıletme binlLlllll
daki ltletme komisyon relılll'i huzurunda 
icra edlleGllktlr. 

1 - Muhammen bedel 9200 llra olup mu
ftlıkat teminat 890 liradır. 

4 - Taliplerin muayyen gün ve saattan 
bir saat evel teklif mektuplarını ve mu
.ukat teminat olarilk nakit veya banka 
in ktuplarını kapalı ve mUhUrlU zarfla lt
letme komisyon relıllğlne mUracaatla tev
di etmlı olmalan ve yahut posta Ue en 
seo eblltme aaatınden bir ıaat evel JtÖD· 
denn1f bulunmaları lbımdır. 

6 Taliplerin eksiltme ıartnamelerinl 
9" mukavelename projelerini lıletme ko
aiaYODUDdan paruız alablle~eri bildlri-
llr. (4~) 14038 

Elbise diktirilecek 
D. D. Y. 4. ilaca lşlt!tme Müdürlülün -

~-: 
lbaıesi tehir edilen : kwııaı, ıstar ve te-

.. idarece verilmek Uzere tahminen 1373 
~ elbise ve 1371 adet palto ile 758 adet 
--' kasketin diktirilmesi kapalr zarf usu
lble yeniden eksiltmeye konulmuıtur. 

Ebiltme ıs 8/S140 perıembe gunü saat 
IS de Kayseri'de 4 iıletme miıdürluiu binı
emda yapılacaktır. 

Bir takım elbisenin muhammen bedeli S 
~.;;:ın1ııııı.-·bır adet paltonun 6 bir pantalonun 2 11-

ve bir adet resmi kasketin 150 kuruıtar. 
Ba iıe girmek istiyenlerin "12-11" liral• 

eeminat nrmelerl n prtnamenin 4 Unctl 
•ddesinin G fıkrasında yazılı vesikalı • 
r1,.ıe birlikte teklif mektuplanru eksiltme 
slnil uat 14 de komisyon reisliiine ver -
#eteri llzımdır. Postada olacak recilrme
lit· bby.I edilmez. Bu iıe ait prtname ve 
«lıdravele projeleri Ankara ve Haydarpa
'9' garlarından ve Kayaeri'de 4 iıletme mü-
41rlliiünden parasız olarak dağıtılmak -
tadır. (8640-4206) 14182 

Balast alımı 
'rflncl işlt!tmf! m~drlülünd•n 

13. T. HO tarihinde eksiltmeye konulan, 
Csmlr - Bandırma hattının 258 - 268 kilo

treleri arasında ihzar edilecek 15.000 
etre mlkAp balMta talip çıkmadığı için 

le işi 8. 8. 940 tarihine talik edilmiştir. 
İf bu balaatın muhammen bedeli metre 

• kAp bqına 110 kııruı olup muvakkat te
DI nat parası 1237.110 liradır. 

Şartname ve mukavelenameleri her va
Jıll parasız olarak ifletme merkealerlnden 
teil k dilebilir 

Talipler yukanda göııtenlen ihale tart
ldnde uat 16 ya kadar Balıkeslrde UçUncU 
lfletme komisyonuna mUracaat etmelidir· 
ler. (4161) 14191 

Otobü. yedekleri alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 
:Muhammen bedeli 10260 Ura olan 9 ka

lem Büuhıg otobU11leri motör ve akkUmü
lAtör )edeklerl 16. 9. 1940 pazartesi gUnU 
eaat 15 de kapalı ıı.art •ullyle Ankarada 
idare blnaııında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek hıtıyenlerln (769,80) lira
lık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı ııtln 
aaat 14 de kadar komisyon reullğine ver
meleri lAzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada 

malzeme dairesinden. Haydarpaea'da teael
IUm ve 11 vk ş flltlnden datttılacaktır. 

('103) 142015 

Elektrik malzemesi alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 
Muhammen bedeli 8118.01 lira olan M 

kalem muhtelit elektrik malzemesi 16.8.940 
cuma gUnU saat 15,30 da kapalı .zarf U8U· 
llyle Ankarada idare blnuında satın alıaa
caktır. 

Bu işe girmek i11Uyenlerin 458 85 lira
lık muv.ıkkat temlnat ile kaııUDUD tayın 
ettiği veslkalan ve tekliflerini aynı gün 
ıaat 14 30 za kadar komisyon relıllğlne 
vermeleri IAzımdır. 

Şartnameler p ruız olarak Ankarada 
aıalz me d ır nd n Haydarpqa'da te..ı-

ve sevk tıığinden datıtılacaktır. 

HARTA G. DIREKTORLOCO 

2 Memur alınacak 
Harta Gen6 lJirelctörlülünden: 

ı - Harta genel dlrektbrlUğUne iki me· 
mur alınacaktır. 

2 - Verilecek Ucret mlkdan 8661 sayı
lı askeri barem kanununun 6 ıncı maddesi 
dclflletlyle 3656 sayılı mUlkl barem kanu
nuna a-öredir. 

3 - Memurin kanunundaki ev.ııaf ve şe
raiti haiz olanlann lS. 8. 940 gllnUne ka
dar Ankarada harta genel dlrektllr!Uğ{l 
muamelAt ııefl!ğlne mUracaatlan. !4051) 

14090 

----------------------------~ ADLiYE VEKALETi 

Nakliyat yaptırılacak 
Adliye Vekaletinden : 
Yenişehir'de temyiz ve adliye bina -

lan kömür depolarına kadar istnsyon
da silo yanındaki Etibank kömür de -
posundan 250 ton kok kömürünün tah
min bedeli olan beher tonu 90 kuruş 
iızerinden tahmili bankaya yalnız nak
liye ve tahliyesi müteahhide ait olmal< 
üz.ere naklettirileceğint'len 5 <ı 940 ta
rihine müsadif salı günü saat onbcşte 
taliplerin pazarlığa i~tirak etmeleri i
çin Vekalet binasındaki arttırma ve 
eksiltme komisyonuna mUracaatları ve 
ihaleyi milteakip kati teminat ve der -
hal ite batlattırılacağı ılan olunur. 

(4272) 14254 

ZiRAAT VEKALETi 

M. Ali Erkiner' e 
Ziraat Vekaletinden : 
7S lira aylık ücretli Aria Veteriner mü

cadele kitipligıne musabııka imtihanında 

kazanan Ankara Hamamonü Bakırlar so -
kıtk numara 21 A. da oturıı.n M. Ali Erki -
ner tayin edilmiı ve yapılan tebligatta ad
resinde bulunmamıı oldugundan on beş g\ın 
içinde Veteriner umum mudıirlugline baı -
"1rmadıfı takdirde müstafi sayılacağı ilin 
olunur. (4286) 14277 

ASKERi FABRiKALAR 

38 Ton 5 X 20 mm. Lama demiri 
15 ton 6 mm. demir tel alınacak 
Asl:erl Fabrilıalar Umum Mudurluğu 

Jl•rlıu Satın Alma Komısyonundın : 
Tahmin edilen bedeli (19.000) lira olan 

yukarda yazılı 38 ton lamı demiri ve 15 ton 
demir tel askeri fabrikalar umum müdür -
lüiü merkez satın alma komisyonunca 
13/8/940 salı günü saat 15 te kapalı zarflı 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (142S) lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkur gunde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve lı:endileriaiıı de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesalkle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle allkadar tüccardan olduklanna dair 
ticaret odası veııik11iyle mezkQr gün ve sa
atte komisyona müracaatlan. (3988) 

14086 

Kmkkalede yaptırılacak inşaat 
Aslterl Fıbriislır Umum Müdürlülü 

lferhs Satın Alma Komisyonundan : 
Keıif bedeli (45.000) lira olan yukarda 

yazılı inıaat askeri fabrikalar umum mü -
dürlüiü merkez satın alma komisyonunca 
13/111940 salı cünü saat 16 da kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname (2) lira (25) 
kuruı mukabilinde komisyonda verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (337S) lira
yı havi teklif mektuplarını mezk\ir günde 
·IMt 15 ıı kadar komiıyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve S. maddelerindeki vesailde mezldlr gün 
ve 111tte komisyona miira.caatlan. (4011) 

14088 

10152 Kg. İp alınacak 
Askeri Fıbrilcalır Umum Müdürlüiü 

M•riez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (10152) lira ohtn 

101S2 Kı., ip askeri fabrikalar umum mU
dürlüiü merkez atın alma komisyonun -
dan 15/81940 perıembe günü saat ıs te ka
palı zarfla ihale edilecektir. Şartname pa
rası• olarak komiıyondan nrilir. Taliple
rin muvalrkat teminat olan (761) lira (40) 
kurup havi teklif mektuplarmı mezkflr 
giinde saat 14 de kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka -
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu isle alaka -
dar tüccardan olduklarına dair ticaret oda
ıı vesikasiyle mezkflr gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. (4139) 14122 

3ı Ton aan sabunlu kösele 
alınacak 

Ashri Fabrikalar L mum Müdürlüiü 
Jrer/cez Satın Alma Komisyonundan : 

ULUS 

NAFIA VEKALETi 

Çimento almuak 
Nafıa VeHletinden : 
10. 8. 940 cumartesi günü sat 11 de An

karada Nafıa Vekileti binası içinde malze
me müdlirluiu odasında toplanan malzeme 
eksiltme komisyonunda 8500 lira muham
men bedelli 500 ton Portlant çimentosu
nun eksiltme ıartnamesinde yapılan tadi
lat dolıyısiyle yeniden kapalı zarf usuliy
le eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnamesi ve teferruatı bedel
siz olarak malzeme müdurluiunden alma
bilir. 

Muvakkat teminat (637) lira (SO) ku-
ru tur. 

İsteklilerin teklif mektuplarım muvak
kat temiı\at ve şartnamesinde yazılı vesa
ik ile birlikte aynı gün ıaat 10 a kadar 
mezkur komisyona makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (4049) 14053 

Benzin alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 
19 8 940 pazartesi gunu saat 15 de An -

kara"da Nafıa Vcklileti binası içinde mal -
zeme miıdurliıgiı odasında toplanan mal
zeme eksiltme komisyonunda 4271.25 lira 
muhammen bedelli 850 teneke benzinin ı -
çık eksiltme usulü ile eksiltmesi yaı>ılı -
cııktır. 

Eksiltme ıartnamesi ve teferruatı bedel
sız olarak ma!Zeme miıdurlıigünden alma -
bilir. 

Muvakkat teminat 320 lira 35 kuruştur. 
lsteklilenn muvakkat teminat ve; ıart -

namesinde yazılı vesaik ile bırlikte aynı 

gun saat 15 de mezkiir komisyonda hazır 
bulunmaları lazımdır. (4287) 14278 

Yapr itleri llanı 
Nafıa Vekfılctinden : 
1 - Eksiltmeye konulan it: Zira -

at Vekaleti makam 1.ısrnı 'e kalorifer 
dairesi ve diğer aksamda badana, boya 
ve bazı tamirat ile kömürlük ve depo
nun içerisine beton, elektrik ve a -
sansör tesisatının tamiratı işidir. 

Keşif bedeli 1604 lira 70 kuruş -
tur. 

2 - Eksiltme 5. :. 940 pazartesi 
günü saat 15 de Nafıa Vekaleti yapı 
ve İmar işleri eksiltme komisyonu o
dasında pazarlık usuliyle yapılacak -
tır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak yapı ve imar işleri 
reisliğinde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 120 yüz yirmi lira 35 o -
tuz beş kuruş muvakkat teminat ver-
meleri Hzımdır. ( 4288) 14279 

JANDARMA 

Hayvan velenseai alınacak 
]. Gn. K. Ani.ara ]. Satın Alma Komis

yonundan : 
Bir adedine on bir lira fiyat tahmin e

dilen beş yüz adet hayvan velenscsi An
kara J. 11tm alma komisyonunca 5 aius
tos 940 pazartesi cünü aaat 15 de kapalı 
zarf eksiltmesiyle alınacaktır. Şartname 
parasız olarak İstanbul J. muayene ve An
kara J. satın alma komisyonlarmdan alı
nabilir. Nümune her gün Ankara J, ıatın 
alma komisyonunda görülür. İsteklilerin 
muvakkat teminat olan ddrt yilz on iki 
lira elli kuru:Jluk veme makbuzu veya ban 
kı mektubunu muhtevi kanununa cöre ya
zılmış bpah zarf mektuplarını makbwr 
kartılıinıda ekıiltme giiııU uat 14 • kadar 
Jandarma Genel komutuıhk binasmdaki 
J, utm ılma komisyonuna vermeleri. 

(3820) 13860 

At nalı alınacak 
/. Gn. K. An/car.a J. Satın Alma Komi• • 

yonundan : 
Bir giyimine elli beı kuruı yetmiı üç san

t im fiyat tahmin edilen on beı bin giyim at 
nah J. Gn. K. Ankara J. satın alma ko • 
misyonunca 20/8/940 sah günü saat 15 de 
kapalı zarf eksiltmesiyle almacaktır. Şart
name bedelsiz olarak lstanbul J. muayene 
ve Ankara J. satın alma komisyonlarından 
alınabilir. Nllmune her gün komisyonumuz
da görülebilir. İsteklilerin altı yüz yirmi 
altı lira doksan yedi kun11luk muvakkat 
teminat mektup veya veme makbuzunu 
muhtevi kanununa göre yazılmıı kapalı 

zarf tekliflerini makbuz brıılıiında ihale 
günü saat 14 de kadar utm alma komisyo-
numuza vermeleri. (4284) 14275 

At nalı almacak 
/. Gn. IC. An.l:sr.a f. Satın Alma Komls .. 

yonund.an : 
Bir giyimine elli bet Wı-uı Jetmiı Uç un

tim fiyat tahmin edilen on beı bin ıl:rim at 
nah J. Gn. K. An)rarı J. utm alma ko • 
ınlsyonunca 20/8/!ko 11Jı gUnü saat ıs dı 
kapalı zarf eksiltmeaiyle alınacaktır. Şart
name bedelsiz olarak İstanbul J. muayene 
ve Ankara J. satın alma komisyonlarmdan 
alınabilir. Nümune her giln komisyonumuz
da görülebilir. İsteklilerin altı yllz yirmi 
altı lira doksan yedi kun111ıık muvakkat 
teminat mektup veya veme makbuzunu 
muhtevi kanununa göre yazılmıt kapalı 

zarf telı:llflerlnl makbuz karphfında ihale 
günU saat 14 de kadar satın alma komisyo-
numuza •ermeleri. (4285) 14276 

DEVLET ORMAN iŞ. SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Nakliyat yaptırılacak Kömür alınacak 
Giresun Devlet Orman l§letmesi Sıhat ve lçtimai Muavenet Veka-

Revir Amir1iğinden : Jeti Hudut ve Sahİ//er Sıhat Umum 
Bicik ormanından imli edilmit ve Müdürlüğünden : 

im!l edilmekte olan takriben 2300 Umum Müdürlük ' aloriferi i
metre mikip kerestenin Kulakkaya- çin yetmiş ton ko~ kömürü a~ık ek -
daki depomuza taıınmaıı iti açık ek- siltme ile alınacaktır. Tahmini fiyat 
ıiltmeye konulmuıtur. 1855 liradır. 

ı - Beher metre miklp kerestenin Açık eksiltme 19 ağustoı pazartesi 
taıınması için kabul edilmiı Ucret günü ıaat 10,30 da Ankarada Umum 
350 kuruıtur. mı· ürlük satın alma komisyonunda 

2 - Bicik ile Kulakkaya aruında yapılacaktır. 
yol kamyon nakliyatına elwriıll olup Muvakkat teminat (140) liradır. 
takriben 14 kilometredir. Taliplerin Ticaret ve Sanayi odasına 

3 - İlk teminat 603 lira 75 kurut· kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz 
tur. etmeleri, ıartnameaini görmek istiyen 

4 - Eksiltme 9. 8. 940 cuma günü 
1

"lerin Ayniyat Muhasibi meaullUgüne 
saat 14 de Giresuncla devlet orman it- mUracaatlan. '{4312) 14298 
}etmesi revir amirliğinde yapılacak
tır. 

5 - Şartname orman umum müdür
lüğünde İatanbul, Samsun, Trabzon 
orman müdürlüklerin4e ve Giresun
da revir amirliğinde görülebilir. 

(4164) 14152 

Nakliyat yapt1rılacak 

Giresun Devlet Orman l!jletmesi 
Revir Amirliğinden : 

Kümbet ve buna bağlı ormanlardan 
önümüzdeki mevıim içinde kesilip 
hazırlanacak olan takriben 1559 met
reküp tomruğun, tomruk veya yapıl
mıı kereste halinde ve kapaklariyle 
birlikte lkisuda §OSe kenarına taıın
ması işi açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

1 - Yapılmış veya yapılmamış ol
ıun bu malların ücretlerinin tesviye
sinde gayri menmul metre mikap esas 
olarak kabul edilmiş olup muhammen 
bedel 4 liradır. 

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

3 - İlk teminat 467 lira 70 kuruş
tur. 

4 - Ekıiltme 8. 8. 940 perşembe gü
nü saat 14 de yapılacaktır. 

5 - Şartname ve mukavele örnekle 
ri İstanbul, Samsun, Trabzon orman 
müdilrlUkleriyle orman umum mü
dürlüğünde ve Gireıun Revir lmirli
ğinde görülebilir. (4165) 14153 

OKULLAR 

2 Makina alınacak 
Ani.ıra Bölge Sanat Ol.ulu ltfUdürlüfiln

/l•a: 
Okulumwı lhtlyam iı;in 2000 lira tuta

nnda birer adet &taç pılt.nya ve ıerit 
testere makineleri açık ekııtltme auretty
le alınacaktır. 

Taliplerin ıartnameYl görmek Uzere 
her gün okul mUdUr!Uğtıne ve ekııiltmeye 
gtrecklertn de yüzde yedi buçuk temlnat
lariyle ve kanunun icap ettlrdltt belseler
le birlikte 5. 8. 1940 tarihine mllaadlf pa
zartesi IJ{lnU saat ıs te Ankara mektepler 
muhaaebecilll'i blnuında toplanacak olaa 
allll\ satım komieyonuna mUracaatlan. 

(3922) 13912 

TORKHAVAKURUMU 

Amortiaör alınacak 
Tark Hav• Kurumu HavacılıJı 

Dairesi Genel DirektörlOğündın : 
Havacılık birlikleri için p.rtname

ıine göre (3000) metre amortiaör aa -
tın alınacaktır. 

Fiyat ve müddeti ihtiva eden tek -
lifler 20. ağuıtoı 1940 ulı ıünU saat 
16 ya kadar kabul edilecektir. 

Allkalıların Türk Hava Kurumu 
Genel merkes binuında Havacılık 
Dairesi levazım tubeıine müracaat • 
tarı. 3109 

ANKARA BELEDiYESi 

200 Ton bitüm alınacak 
An.tın B•lediyttslndeıı : 
1 - Yol intasuıda kullanılmak üzere a· 

lınacak olan 200 ton bitüm on bet gün 
müddetle ve kapalı zarf usullyle eksiltme
ye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedel (29000) liradır. 
3 - Teminatı 2175 liradır. 
4 - İhalesi 13-8-1940 salı ıUnii aut 11 

de yapılacaimdan prtııameıılni rörmek 
iıtiyenlerin her ırtin encümen kalemine ve 
iıteklilerin de ihale ıünii otan 13-1-1940 
salı günü saat 10 a kadar teklif mektup. 
lırmı usulen belediye encümenine ver -
mel eri. ( 4086) 14104 

Aafalt trotuvar yaptınlacak 
Ankara B•l-.iiynlml•n ı 
1 - Kunımlar aokafıııdan Bllytlk J:rka

nıharblye önUne kadar yaptınlacak utalt 
trotuvar ifl on bet giln mUddetıe ve kapalı 
zarf usullyle eksiltmeye çıkanlmııtır. 

2 - Muhammen bedell 15019 Ura 20 ku· 
nıştur. 

3 - Teminat 1128 Ura 4' kunı;tur. 

POLiS 

Müaabak~ imtihanı 
Ankara Emniyet MüdürliJğünden: 
Poliı ıtajyerliline talip olup Em

ni) MUdürlilğUnde evrakları bulu -
nanların müsabaka imtihanları 7. 8. 
940 perıembe gUnü saat 14 buçuk~ 
Emniyet Müdürlilğil salonunda ya -
pılacutır. 

Taliple in bir an evel evraklarını 
tekemmül ettirmeleri ve imtihan ~
nünde gelmeleri ilan olurı• r. (4311) 

14297 

ViLAYETLER 

Motorin alınacak 
lzmir Bılediyesinden: 
Otobüs idaresine 350 ton motörln satın 

alınması, yazı işleri mlldılrlllğllndeki oart
namesı veçhlle kapalı zartla eksiltmeye 
konulmll§tur. :.Muhammen bedeli 40350 lira 
mu\ akkat teminatı 3026 lira 25 kuru tur. 
İhalesi 7. 8. 940 çarşamba ıtUnU ııaat 16.30 
dadır. 2400 sayılı kanunun tarifatı dahi -
llnde ha.zırlanmış teklif mektupları ihale 
gtlnU Azami ııaat ı~ 30 a kadar encl\men 
r.lyıuıetlne verilir. (2883-407:11 14091 

Muhtelif yiyecek alınacak 
lstanbul Beledıyesınden: 
DarUltı.ceze mUesse "sinin yıllık ihtiya

cı lçın lllzumu olan 17.MO kilo pirinç, 
12 000 kilo kuru f&BUlye. 5000 kilo merci
mek, 2500 kilo nohut. 3000 kilo bulgur, 
8000 kilo sadeyağ ve 2MO kilo beyu pey
nlr ıatın alınmak Usere kapıılı ıı.arf usu -
llyle t'kslltmeye konulmuıtur. 

Mfcmuunun tahrtlln bedt'll 20:120 lira ve 
ilk teminatı 11539 liradır. Şartname, zabıt 
ve muamelAt mUdürlUğil kaleminde görU • 
lecııktir. İhale 6. 8. 940 salı g!lnU saat ı:ı te 
dıılml encUmende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları ve 
Eı40 yılına alt tlcare. odası vesikalnrlyle 
!?490 numaralı kanıınnn tarltatı çevresinde 
bazırhyacakları teklif mektuplarını ihale 
g-UnU saat 14 e kadar daimi encümene ver-
meleri IAzımdır. (6224/3911) 13931 

Yol intaatı 
lstanbul Beledıvestnden: 
ietanbul mıntakaaı dahilindeki muhte • 

lif yolların katran kaplamaaı iti kapalı 
:ı:art usullyle eksiltmeye konulmu11tıır. Ke
§lf bedeli Hil5S lira ve ilk teminatı 1136 
lira 85 kunııtur. Mukavele, eksiltme, ba -
yındırlık işleri genel, huıusl ve fenni ıart
namelert proje, keşif hUIAlluı Ue buna mU
teteni diler evrak 78 kunıı mukablllnde 
fen iı,ılerl mUdUrllltUnden verilecektir. 

İhale 6. 8. 9-10 salı gllnU saat 15 te dai
mi encümende 7apılacaktır. Taliplerin llk 
teminat makbuz veya mektuplan ihale ta
rihinden 8 gUn evel fen lılerl mUdUrllltU
ne mUracaaUa alacakları fenııt ehliyet ve 
940 yılına alt ticaret odası veaikalarlyle 
2490 numaralı kanunun tarlfatı çevrulnde 
huırlıyac&kları teklif mektuplarını ihale 
gllnll aaat 14 e kadar daimi encümene ver-
meleri. (62ll6/S928) 189112 

inşaat münakaauı 
Çankırı C.H.P. Viliyet ldare He

yeti Reisliğinden : 
1 - Ekliltmeye konulan lı: Çan

kırı villyeti merkezinde yapılmakta 
olan Halkevl binuı idare kısmı ik
mal inpatı ile ıinema ve temsil sa
lonu kısmı inpatıdır. 

Keşif bedeli 2471Z lira 81 kuruıtur. 
2 - Bu ite ait prtname ve evrak 

tunlardır. 
A) Ekıiltme prtnamesi 
B) Mukavele projeai 
C) Bayındırlık itleri genal tartna

meai 
D) Yapı itleri umumt fennt prtna

meai 
F) Hülisa keıif cetveli ve proje

leri. 
lstiyenler bu evrak ve projeleri 

Çankırı Halkevi bqkanlılıncla ıöre
\lilirler. 

3 - Ekailtme ıs. 8. 940 tarihine 
müıadif perıembe cünü salt (15) de 
C.H.P. vilayet idare heyetinde yapı
lacaktır. 

4 - Ekıiltmeye cirebilmek için il· 

3-S-

teklilerin 1853 lira 46 kuruş ınu 
.atat teminat vermesi bundan ba 
Nafıa müdürlüğünden bu ise rrıe~~...t 
olarak ihaleden 8 gün evci eh'iır
vesikası almış olamaları. 

5 - Teklif mektupları yukarıda 
çüncü maddede yazılı saatten bir 
eveline kadar eksiltme reisli ine 
buz mukabilinde verilecektir. P 
ile gönderilecek mektupların nihım··-1ı1...ı 
ihale saatine kadar gelmi' 01 ın 
dış zarfın mühür mumu ile yap 

__ 1.,~P'•"t'RI 
mış olması lazımdır. Postada 
gecikmeler kabul olunma • 

(4167) 14155 

Muhtelif hhbi ecza alına~ 
Aydın Vilayet Daimi Encıı 

den : 
Memleket hastahanesi laborratll 

ve eczahanesinde 1940 malı yılı 1 

de kullanılacak 4600 lira muha 
kıymetli eczayı tıbbıyyenin eksıl 
aine talip çıkmadığından 8. 8. g40 
rihli perşembe günü saat onbeıte 
lesi yapılmak üzere müddeti 
edilmittir. 

Eksiltmeye işıirak edece 
% 75 teminat akçeleriyle mezktlt 
Aydın Villyeti Daimi ene· 
müracaatları ilin olunur. (6695 

14267 

Nakliyat münakaaaaı 
Bitlis lnhıssrlar MudurlulurıtU•1 

1 İnhl arlar b m ldUrlUf,U il• 
atelyeslnd n bir sene içinde BlthS 
dUrlUltU mlılhakatı lle Siirt ve m 
na sevkedll c k ma n(IJ tUtlln, i~!.:ı 
zım ve sair bllcUml §Ya lle bu ~-
geri çevril c k inhle r maddeleri ye 
zuruf ve enir bllıımunı lnlıl arlar 
lerlnln nakllynb kapalı zarf ullll 

6 temmuz 940 gUnUnd n itibaren l 
müddetle ve kapalı zarf uıull~ e 
ye konulnıu tur. Naklcdllect'k ınull_1 .. 
mlkdıır nrtnaınelcrlnde gösteril-
nakll:> at uç nıpa ayrıl mı tır. 

Şartnam l r, Ank Dtyart>aJlıf 
mUılUrlUltl~rl Siirt mll takll mtıdUt 
de ve Bltllıı bn.şmUdtirlUğU met' 
mülhakat fdar lcrınac m vcuttur. 

Birinci grup Van, Özay, Gevat~ 
le, Muradiye idarelerinden mUtef 1~ lup "'.ı T,tı muvakkat t mlnatı 596 
ihııle gUnU 7 ııtu tos 940 çartambS 
saat onda. 

İkinci grup Mu Bulanık, V~ 
pakı;ur. Karlıova, .AhlAt, Erriş 1 
den n Ute ekkll olup c 7 5 muv k 
natı 543 lira ve ihale ı;ınu 7 sğ11 
çarş mba ~unu s at 11 de. 

ÜçUncU grup Çolcmerik, Y .,. 
B ytU cbap, Semdlnll, Siirt, Gar:ıı 
ııırı, S lvan, Mutki, Lason ld 
ınUteıı kkll c' 7,5 ffi\IVakkat tem 
lira ve ihale gllnU T ağtıstos 940 ( 
gllnU saat 11\ tedlr. ~ 

Taliplerin ıartnameyi görllP 
tikten sonra ve muvakkat t ml 1 m\1 yyen saatlerd n birer saat eve 
inhisarlar bqmUdUrlU U vezneaiJlıll 
dıktan sonra adı geç n mUdUrıtlkt• 
ıekkil komisyona teklif mek ~ 
muayyen ııaatıerde tevdi eylent 1 olunur. (4300) 

Memur ve hastabakıcr a 
Kayseri Memleket Hastanesı il 

lilınden: 
Hı.ı.stanemlzln 50 lira ücretli 

makinist m murluğU ile 30 ııra U; 
qc ve !bat ııl hnstan ye alt 4 1'_..ıa 
ta bakıcılıA'ı mUnh tdir. tat ltlll11~ 
zat ve yahut melttupla ve evra.Jtl 
!eriyle hastane bq tablpll in• 111 

etmeleri ıııı.n olunur. (6745 '30f) 

Ankara dördüncü icra 
luğunda.n: 

TUrkkuaunda Makinist ilhaı:!ı~ 
ADkarad3 Yıldız tıcarethaD~ 

raflıın .hariç ve Ankara aııllye ti ":.ti 
keme.inden 1stlhaal olunan ıhtl:r--::; 
.kararı Uzerlno takibat yapılaralt 
çıkanlan ödeme emrine verll~~·dl 
ta bu adresten ııynlmı§ oldu~ ... 
len nerede olduğunuzu dıı. blleD 

11 dan on be§ gtın müddetle ıııı.n ili 
lfMına karar verllmlıtır. T~ .. 
on beı gUn ıonra ödeme enıri-re" 
olan 10 gün zarfında mczk1U" ~ .. 11 
ödemeniz ve yahut bir diyece~ 
tahriren ve yahut ılfahen daire~ 
5286 l&Yllı dosyasına blldll'Pl UJ 
dır. Aksi takdirde hakkınızda ~ 
bi katıyet ederek hukuki ve ~ııf 
ta devam olunacatı lllııen te~ 

sı-

D. K. W. otomolllll 
Ucuz sablıktd'· 

Gayet u bemln ~ _. 
M Uracaat : Tl : ~ ,,,-

Tahmin edilen bedeli (120 000) lira olan 
82 ton ıan sabunlu klSllele Aekert Fabrika
lar umum mUdUrlU#{l merkez satın alma 
komisyonunca 17. 8. 940 cumartesi gUnU sa
at 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (6) lira mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan {7200) llrayı havi teklif mektupları
rı mezkOr IJ{lnde saat 10 na kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
ve11alkle komleyoncu olmadıklarına ve bu 
tıle alAkadar tUccardan olduklanna dair 
ticaret odaııı vealkulyle mez~r gi1ıı ve 
eaatte k0Wtl1Yona müracaatları. 

(4140) 14192 

ASKERLiK iŞLERi 

4 - İhalesi 16. 8. 940 cuma güııU uat 11 
de yapılacatmdaıı ıartnameılni ırörmek 
lstlyenlerin her ,un uıcUmeD kalemine ve 
lıteklilerln de lhale günü oluı 16. 8. 940 
cuma gUnU nat ona kadar wıulU dairesin
de teklif mektuplannı belediye encUment-
ne vermelert. (420S) 14181 

Tütün ikramiyeleri H 

Hesaplarmda en qafı 50 lira olanlara 
aenede 28.800 lira. 

Ankara Aslrerlilı Şubesinden: Oıtuln alınacak 
lubede kayıtlı sakat subay lle eratın .. _,_ B ANKARA V ALILICI 

•• ıehlt yetimlerin 940 yılına alt tUtUn lk· n.DABla elediye!linden : 
Bir kamyonet alınacak ramlyeıl datıtıımasına 5 ağustoa 940 g0. 1 - Ankara itfaiyesi için lOOOmet• 

Anları Vıliliğind•n : nUnde b111lanacaktır. 6. 12. 940 g(lnUnde re keten veya kendir hortum paıarlık 
Ankara tehrl pa11if korunma teıki11erl nihayet bulacaktır. Bu datıtma haftada la alınacaktır. 

Uç defa olmak üzere pazartesi gllnlert ıe· 
için bir Fort markalı kamyonet l&tm ah - bit yetimlerine Ç&l'f&mba gUnU subaylara, 2 - Keten hortumun muhammen 
nacaktır. cuma gUnleri erlere tevstat yapılacaktır. bedeli 4000 ve teminatı eoo liradır. 

İhale 15/8/Sl40 tarihine müudlf perıem- Bugünlerde hak .ııahlplerlnln ellerindeki 3 _ Kendir hortumun muhammen 
be günü uat 15.SO da vilbet daimi encü- ikramiye tevziat cüzdanı, m88§ remıl ae-

8Cdl, nUfuıı hüviyet cüzdanı, ttablk mllhU· bedeli 3000 ve teminatı 450 liradır. 
meninde yapılacaktır. rU ve iki adet vesika fotoğrafı; vekAletna-

Şartnamesini g6rmek istiyenler her gün me ne aldıracaklar sat olduklanna dair 4 - ŞartnamHini ıörmek istiyen-
seferberlllr müdürlliiüne eksiltmeye iıti - bulunduklan mahallin belediye muhtarlı- terin hergün encümen kalemine ve 
rık edeceklerin de ihale cünü vilayet dai- tından köytuler köy ihtiyar heyetinden a- isteklilerin de 6. 8. 940 salı günü sa
m! enctlmmiııe müracaatları illn olunur. lacaklan twıc1ikll ve fotoğraflı ilmühaber at 10,30 da Belediye Encümenine mü-u. beraber ıaUracaatlan llAn olunur. 

[ T. C. ZiRAAT BANKASI J. 
ikramiye planı 

' tane 
4 tane llOO lira 
4 tane 21'0 lira 

40 tuıe ıoo lira 

ı.ooo 11ra 
100 tane liO lira 
120 tane 40 lira 
160 tane 20 lira 

Kuralar: 1 mart, ı butruı, 1 eyJW, ı blrincikADUD 
Dikkat: hesaplan eenade 80 liradan qstı tfüı,mıven1ertrı 

ikramiyeleri % 20 fazlalıı.tır 

129·~-----...-a•u .. ~----~1"~.,..,. racaatlan. (4204) 14265 
"'""vv~-----~~~--------~-----~~~-----~---------~--......:all 



lbamiye mikdarlan 
'İ'11Jı:aJnind11n : 

Astarlık bez alınacak 
il. IJtl. V11Jclleti S•tın Alm• IComisyo -

niındaıı: 

uı:us 

Arka çantası almecek 
M. M. Velcileti H•v• S•tnı Alma ICo -

misyonundan : 

225405 Ura olup muvakkat teminatı 115906 
liradır, 

4 - isteklilerin belli giln ve saatinden 
bir saat evet ihtiva eden kapalı zarflarını 
tllmen aatm alma komlıyonuna vermeleri. 

-7-

Sade ""' yagı ah nacak 
Diyarbakır Ko. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Kor birlikleri ihtiyacı için miktarları yazılı sade ya~ları kor satın alma lro-

"1ıh kanuna ıöre savq sakatlan 
'etinıterine itabet eden ikramiye 
ataiıda ıöıterilmiıtir. 

Beber metresin11 t•bmin fldilM liy•tı 
(21) 7irmi bir kuruş olu (500.000) bet 
yüz bin m11tr11 Htulık bf/11 puulılı:la mü
n•kasaya konmuştur. lb•l11si 7. 8. 940 çar
şımba günü •ut on birdfldir. Kati temi -
natı (IJ.000) on üç bin lir. olup şartname
si 525 kuruş muhbilind11 IJtl. IJtl. V. satın 
ılm• lı:omis7onundan ılınıbilir. lsteklil,,_ 
rin lrınunun 11mr11tti~i b11lgelerleibıle sa
atinde komisyona 6t1lmeleri. (4229) 14239 

1 - 1000 adet arka çantası pazarlıkla sa
tm alınacaktır. Muhammen bedeli (4500) 
lira olup kati teminat miktan (67S) lira -
dır. Pazarlığı: 818/940 Pertenıbe ıflnll 1& -

at 11 de hava satın alma lromi•70nunda ya
pılacaktır. İdari ve fenni ıartname her elin 
öğleden ıonra komisyonda ıörillebilir. İ-. 
teklilerin muayyen g(Jn ve saatte kati te -
minat ve kanuni belıeleriyle komlıyonda 

(3931) 13917 

Kuru ot alınacak 
M11rzilon Askeri Sıtın Almı Komisyo

nundaa : 

mlsyonunca kar,ılannda yuılı gfuılerde ayn, ayrı pazarlığa konulmUftur. 
2 - Muhammen tutarlariyle teminat mlk tarları yazılıdır. 
3 - Şartnamesi her ~in lı zamanında k omlsyonda gör lcbmr. 
4 - Taliplerin belli günde Dlyarbakırda Kor satın alma komisyonuna mUracaat

ları llAn olunur. tevzi komisyonlarınca datıtı
dört ay olduiuna ıöre ıakat 

rlıı (rapor, reaml ıenet ve ikra -
r"ı1• ... n•-ıan ile birlikte) derhal ikra -

l lı:omiıyon.larına müracaatları. Harp paketi alınacak bulunmaları. (4277) 14274 

1 - Merzifon garnizonu ihtiyacı ı,in 
425 ton kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmustur. 

Sadeyağı 
Sadeyağı 
Sadeyağı 
Sadeyağı 

Kilo 
35.000 
35.000 
35.000 
30.000 

Tutan 
38.750 
36.750 
36.750 
31.500 

Teminatı 
5512.5 
5512,5 
5512,5 
4725 

Pazarlığı Saat 
6. 8. 940 Salı 10 
9. 8. 940 Cuma 10 

13. 8. 940 Sah 10 
16. S. 940 Cuma 10 

.. 

• 
• .. 
• • 

Lira K 
239 00 
21S 10 
ı67 

143 
119 
95 

119 
9S 
71 
47 

30 
40 
50 
60 
so 
60 
70 
80 

• • 23 90 
.. .. 23 90 

hhit aileeine efe (25 lira 52 kuru:ı-
(4101) 14109 

lıı battaniye alınacak 
"•iileıi S•tnı Alma Komisyo

t 

..._ine tahmin edilen fiyatı 750 
..__1500 tane 1iln battaniye 9/aiuı
--. rUnU nat 11 de Ankara'da M. 

alma Ko. da pazarlıkla sııtm a
lıteldilerin 1687 lira SO 1cu • 

'- teminattan ile birlikte pazar
' .. atinde mesHr Ko. da blJlun • 
'41'12) 14199 

't1z bavlulu alınacak 
1 
~dileti Satza Alma Xomisyo-

'dedine tahmin edilen fiyatı otuz 
Oll bin tane 7Uz havlusu 9/ağus-

ıUnU haat 10 da Ankara'da 
lltın alma Ko. da p~arhkla sa -
iından isteklilerin pazarlık giin 
e 4SO liralık kati teminatları ile 

tlr Ko. da bulunmaları. (4173) 
14200 

111 arazozu alınacaktır. Bu ara
talip firmaların verecelde-

aiı fenni ıartnameleriyle bir-
15/apıtol/940 tarihine 

'da M. 'M. V. eatm alma Ko. 
. (4174) ı4201 

Sicim alınacak 
Komisyo-

tahmin edilen fiyatı: lSOO lira 
.. ~ ıicim pazarlıkla satın ah -
.~~lıiı: 618/940 sah ıUnU saat 
~ teminatı: 22S lira olup nU -
llrtnamni komi•~onda möriilür. 
.._,.,.en •akitte M. M. V. Sa. 
bQııuımalan. (4222) 14211 

leamça alınacak 
"•l:ilıni Satın Alm• Komisyo-

talımin edilen fiyatı: 2000 lira 
~lo muhtelif karfiça pasarlıkla 

tır, Puarlıiı: 5/8/940 pazar
"at 11 dedir. Kati teminatı: 300 
krtııameai komisyonda ıörüllir. 

'llnaayyen vakitte M. M. V. Sa. 
h.aıunmalan. (42Z3) 14212 

.,.-ener alınacak 
•l:n11ti Satrn Alma 1Comis70-

tahmin edilen fiyatı: l!OOO li
JIL ldet fener pazarlıkla satm ah
.-.ıtarlığı: 8/8/940 perıembe ili -

dedir. Kati teminatı: 900 lira 
eai komiı1onda cörUIUr. Ta -

1Jen vakitte M. M. V. Sa. Al. 
aları. (4224) 14213 

~ Buji alınacak 
•i4lıti Satıa Alma Komisyo-

taluııin edilen fiyatı: 337S lira 
ldeı porsilenti buji pazarlıkla 

lı:tır. Pazarlıiı: 7 /l/Sl40 çar -
... t 14,5 dadır. Kati teminatı: 
l&rtnamfti komisyonda görii

mua11en vakitte M. M. V. 
da bulunmaları. (422S) 14214 

~ edilen fiyatı: 3600 lira 
• ~et ldirek sapı pazarlrldı satın 

&&arlıiı: 6/8/940 salı günli sa
• 1Cat1 teminatı: S40 lira olup 
--~llıiıyonda ıörlillir. Taliplerin 

1tte M. M. V. Sa. At. Ko, da 
(4226) ı421S 

" 8.,ji alınacak 
~eti Satın Alma Komisyo-

~in edilen fiyatı: 10540 lira 
. : mikalı buji pazarlıkla satın 
'4 •zarlıiı: 718/940 çarşamba 

dedir. Kat! teminatı: 1S81 li
Olup, nümune ve ıartnameıi 

'lcl6riilllr. Taliplerin muayyen 
· \'. Sa. Al. Ko. da bulunma • 

14216 

• '1atra alınacak 
'lAıeti Satın Alma Ko. : 
~'-bırıin edilen fiyatı (125) yüz 
'1 tııı. olan (100.000) yliz bin a
'llıınYiim matra yerli ve ya -

)\ tı olmak üzere pazarlıkla 
,:Otını6ıtur. İhalesi 7. 8. 940 
Set laat 10.30 dadır. Kati tı -
~) on yedi bin beı yüz lira
"lartııamni 7SO kurut muka

• \'. lltın alma komiıyonnun 
• lateldilerin kanunun eın -
erıe ihale natinde komisyo-

( 4228) 14231 

IJtl. M. Veiil11ti S•tın Alm• Komisyo -
nundan: 

29. 7. 940 tarihinde ihale edileceği UA.n 
edilen ve beherlne 160 kuruı fiyat tahmin 
edtıen 0000 tane harp paketi torbasının pa
zarlık gOnU lstekU çıkmndı#tından beher 
torbaya tahmin edilen fiyat 175 kuruş ola
rak teııblt edilerek pazarlıkla eksiltmeye 
konulmt11 ve eksiltme gUnU 8 ağustos 940 
perşembe g{lnU saat H'i e bırakılmı"tır. İs
teklilerin 1312 lira M kuruşlıık kaU temi· 
natıariyle birlikte mezk(lr tarihte Ankara
da ı.ı. l\I. V. satın alma Ko. da buhınmala-
n. (4234) 14241 

Veteriner ecza alınacak 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Elhise1ik kumat aJmacak 
M. M. V. Deniz Levazım S•trn Alm• 

Komisyonund•n : 
ı - Tahmin edilen bedeli "39312" lira 

olan "12000" metre erat elbiselik kumaıın 
9/Ağustos/940cuma ~Unll saat 16 da pazar. 
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı "2948" lira "40" kuruı 
olup şartname•! her ıtUn komlı1ondan 
"197" kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

M. lıf. V11kaleti Satın Alma Komisyo- 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanundaki 
nundan: 

2 - İhalesi 14/8/940 çarıamba glinll sa
at ıs de Merzifonda kolordu binasındaki 
komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 18063 lira olup 
ilk teminatı 13SS liradır. 

4 - İıtelı:lilerin belli ıiln ve saatte ka
nuni vesikalariyle birlikte kapalı zarfları
nı kanunun tarif~tı dairesinde hazırhya -
rak ihale saatinden bir saat evet komisyo
na vermiı bulunmalan lazımdır. 

S - Şartnamesi her iş gUnU ve saatlerin
de Ankara ile htanbul Lv. amirliklerinde 
ve Merzifon'daki komiıyondll görlilebilir. 

(3933) 139151 

Buğday öğüttürülecek 
Hepsine tahmin edilen fiyatı M85 lira vesaikle birlikte b1ıli elin ve &1atte Kaıım. 

olan on iki kalem veteriner ecza 19 a. paşa'da bulunan komisyona milracaatlan. Cizre Aslı:eri Sıtın Alma Komisyonun -
ğustos 940 pazartesi gUnU saat 11 de An- "6691-4217" 14266 dan : 
karada M. M. V. satın alma ko. da pazar- 1 - Cizre Hd. taburunun senelik ihtiya-
lıkla satın alınacağından lıteklllerln 762 cı bulunan 2SO.OOO kilo buğdayın öiütülme-
llra 75 kuruşluk kaU temlnaUıırlyle birlik· Ü 
te mezkfrr Ko. da bulunmaları. Liste ve G MROK VE JNJ·HSARLAR V. si kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur . 
§arlnameher gUn ötledcn 11onra Ko. da 2 - Eksiltme 718 940 ı;arıamba giınü sa-
görUlilr. (4230) 14268 Şite alınacak at 17 de C. Hd. karnrı~ahındaki binada sa -

Veteriner ecza alınacak inhisarlar Ankara BaımtJdDrlüğün tm alma komiıı;yonunda yapılacaktır. 
il. M. VeHl~ti Satın Alma Komisyo- den : 3 - Muhammen tutarı 12500 lira olup 

nund•n: muvakkat temiantı 937 lira SO kuru~tur. 
Hepalne tahmin edilen fiyatı 6500 lira l- Erzurum Baımildilrlüğü imalit- 4 - Şartnamesi her giln komisyonda bi. 

olan ctıuı ve mlkdarları qal\"ıda yazılı Uç hanesinin senelik 'işe ihtiyacı olan li bedel ıorulebilir. 
kalem veteriner ecza 19 ağustos 940 pa • ( İnhisarlar ) monogıramını havi 600 S - Taliplerin teminatlariyle birlikte ta-
zarteal gllDU aaat 10,30 da Ankarada M. M. v. Satın alma Ko. da pazarlıkla satın alı- bin boş Şİ§enin mübayaası 20. 7. 940 ta- yin edilen gün ve saatte komisyona müra • 
nacağından lstekUlerln 975 liralık kati te· rihinden itibaren 20 gün müddetle ve caatları. (3986) 13975 
mlnatlariyle birlikte pazarlık &'llD ve saa- kapalı zarf usulile eksiltmeye konul • 
tinde Ko. da bulunmaları. 

Tannaform 150 kilo muştur. 
Yemeni alınacak 

İyodoform 25 kilo 2 - 600 bin boş şişenin % 50 si 25 K.•ys11ri Ashri S•tın Alm• Ko. Rs.d~n: 
Ravanol (Sinosim) on kilo santilitrelik, % 45 şi 15 ve % 5 şi de 1 - Beher çiftin(' tahmin edilen fiyat 

(5236) 14269 50 santı'Jı"trelik olacaktır. (270) kuruştan (5!J!l3) çift y('meni 5.8.940 

Ord h .a.._ 1__ g{inU saat 15 te paznrlılda alınaC'aktır. 
U a&lailJliUUCI hem§ireler 3- İhale 8 Ağustos 940 perşembe 2 - Muhammrn brd li C161~1) lirn (10) 

okuluna ait bazı izahat ve günü saat 15 de Erzurum İnhisarlar k\ll'Uf olup katı teminatı (2427) 50 kuruı-
okula kayıt ve kabul §artları Başmüdürlüğü binasında icra kılına · tu~. - Şartnamesi Ankara, 1stıınbul ıcva-
ı - Hasta bakıcı hem"lre yeti tlrmek caktır. ?.ım !mlrlfülcrl vo Kay t'ri askeri satın 

Uzere Ankarada M. M. VekC\lcti tarafın - d kl • alma komisyonunda görül b!Ur. 
dan ordu hasta bakıcı hemılreler okul•ına 4- Eksiltmeye iştirak e ece erın 4 - İsteklileı·ln k unun 2, 3. Uncu 
bu sene de 38 talebe alınacaktır. muhammen bedelin o/o i.S muvakkat maddelerinde yazılı ve atk ve kati temi -

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu o - teminat parası olan 1001 lirayı ihale natlarlylc birlikt" bc111 gün \'C ııaattE' ko -
kuldaıı mezun olacaklar, memur olup te • u''rt ve aaatı'nden evet İnhisarlar vez· mi yonda bulunmaları ıa.zımdır.1!4113~8) kalldlye alacaklardır. f; .. .., 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecbıırl nesine yattrmaları lazımdır. 
hiamıUerlııi ordu haatanelerlnde yaparak- 5- İstekliler bu •işelere ait ıartna- Sığır eti alrnacak 
lar; ondan sonra arzu ederlerıe mem\Pket- " 
teki bUtllD sıhl tegekküller kendilerine a - meyi Erzurum İnhfnrlar BaJmüdUr · Muğlı Asl:eri Satın Alma Komisyo-
çık olacaktır. lüğüne bağlı imlahane ve Ankara, İs- nundan: 

4 _ Tahsil mUddetl Uç sene olup, bu d lü' 1 . d l:S bil' 1 - Mug-lıı·MllA.s ve cıvarındııkl garnl-
müddet içinde okurlara ayda beş lira harç- tan bul Başmü Ur . ıı: erın e g re ır- zanlara teslim edilmek nzere ceman 
lık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen ler. <'M.000) kilo aıfır etinin 10 temmuz 940 
okula aıt olacaktır. 6-- İsteklilerin mektuplarını ihale lhRle gllnünde tallpleı·i tarafından teklif 

5 _ Okuldan mezun olanlar, barem ka- • • edilen fiyatlar paho.lı gllrllldllğUnden bu 
nununa göre 20 lira asil maaştan baıılamak günü saat 14 de kadar komısyon reıs- mlkdar et yeniden kaplı zarf uaullyle ek
llzere maq alacaklar ve bu mlkdar gittik· tiğine makbuz mukabilinde tevdi et · slltmeye konulmuıtur. 
,.e "O"'alacaktır. Bu zaman dahi iaşe, KIY· • p d k elec k Muhte11f garnizonların !htlyaı;ları ayn 
" " " melerı şarttır. oıta a vu ua g e ayrı veya iki Uç grup halinde de ihale olu-
dlrme ve barındırma orduya alt olacaktır. eehhu''rler kabul edilmez. (4011) 14005 nabillr. 

6 - Okul 15 eylül 1940 da tedrisata bai· t 
lıyacakbr. 2 - Heyeti 11mumiyrslnln tahmin bede-

7 _ Okula kayıt ve kabul ıarUan IUD· 11 (lOı .880) lira ve muvaltkat teminatı 
lar~: Al. 7641 liradır. Parra par<'a verildiğine göre 

a _ TOrlctye C'Dmfturt;oett tebaaı-e" Ankara Lv. Amirliii Sa. muvakkat teminatı da bıı nisbette azaltı • 
olmak ve tUrk ırkından bulumnak. Ko. na g6nderilen hari~ aakerl lır • 

b _ SıhaU yerinde olmak ve durumu ber kıtaat ilanlan 8 - Hepsinin ihale gUnll 19 atu.stoa 940 
iklimde vazife görmel;e müaalt bulunmak pazartesi günü 11aat on bcatedlr. 
(Bunu herhanKI bir liastane heyeti raporu 4 - Şartnamesi İzmir ve Ankara leva. 
ile tevıılk ettirmek ve evraka bağlamak Sığll' eti alınacak aım Amirllkleriyle tugay satın alma ko -
lAzımdır) misyonunda görülcbıllr. 

c) Yaşı on altından 11&#1 ve yirmi iki - Isparta Tümen Satzn Alma Ko. : 5 - İhale Muğlada salın alma komlsyo-
den yukarı olmamak. l"k "b • nunda yapılacaktır. 

d _ Kendisi, ana ve babuı iffet ehlin- 1 - Antalyadaki kıtaatm sene t ı tı:va- 6 - tateklllcrln teklif mektuplarım. te-
dcn olmak. <Bu vaziyet polisçe tevatk et- er olan 156.000 kilo aıiıreti kapalı sarf mlnata alt makbuzlarlyle birlikte UçUncU 
tırllerek evraka bağlanacakbr.) usuliyle eksiltmeye konulmuotur. maddede yaaıh ıaatten bir saat evel tugay 

rta k 1 talı ilini bltlrml• aatın alma komisyonuna vermlı olmaları 
e - En aa o o u 1 " 2 _ Şartnamesi İspartada tlimen satın 

d t •"'BU ördU'"'UnU ıarttır. ( 4184) 14164 
olmak veya bu derece e ..... lf • lma komisyonunda ve letanbul Ankara 
labat etmek. (Ta..edlkname 11uretlerl mu- a 
aaddak olarak eklenecektir.) Lv. amirlikleri satın alma komisyonunda-

f - Evli veya nııanlı bulunmamak (E- dır. 1ıteklller prtnameJl lcomi.,oaıarda 
velce evlenip boaananlarla kocası ölmUı o- k b'l' 1 lanlar kabul edilir). (Buna alt medeni ha- 0 uya 1 ır er • 
11 bildirir mllablt evrak keza eklenecek- 3 - İıbu 156.000 kilo ııtıretinln mu-
tir) bammen tutarı 215.5.20 llradll'. 

il'; - Sıhl aebepler dııında okulu kcnd111- 4 - Şartname.indeki CJC, 2S miktar fu-
ttnden terkettltl, yahut evlenmek suretly- lası da dahil olduğu halde ilk teminatı 
le veya diğer inzıbatl ıebcplerle okuldan 191SI liradır. 
~ıkanldığı yahut altı HDellk mecbur! hlz· 
metlnt yapmadıtı veya tamamlamadığı S - Eksiltme 6. 8. S140 tarihine tetadlif 
yahut sıhl sebepler dışında okuldan çıka· eden talı ıtUnll ıaat 10 da Isparta tUmen 
nldıtı takdirde tahakkuk ettirilecek mek- eatm alma komls70mında 7apılacaktır. 
tep masraflarını tamamen ödlyeceğlne ve 
gösterdiği vesikaların tamamen doğru ol - 6 - htekliler 6. 8. 940 uh ıflnll aut 
dutwıa dair noterden tudlkll ve kefllll 9 a kadar teklif mektuplannı tllmen tatm 
bir tuhhUtoame vermek. alma komiıyonu bqlı:anlıima •erecek ve 

8 - Bu evrak aahlplerl okula imtihan- yahut ıöndereceklerdir. Bu aaatten sonra 
11ıa olarak kabul edilecektir. verilen ve yahut gönderilen mektuplar a-

9 - Altıncı maddedeki evrakı tamamh-
yanlar bunları Ankaradakller )ııl. Jııl. Vekl· ınmıyacaktır. Saat ayarı tllmen daire 11-

letl ııhat lılerl dairesine, dlter vlllyet atiyle 7apılacalctrr. 
merkestndekller vallllklertne, kuadakller 7 - 2490 sayılı kanunun htllı:ilmlerlne Te 
kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol -'--
tle Jııl. M. V. eıhat lılerl dairesine yolla - bilhaasa 32 maddesine 111'1111l .,....,,.an 
caktıl'. MUracaatlann 10 eylUl 19'0 ta aonu mektupların sahipleri ekıiltm07e iıtirlk 
alınımı olacaktır. ettirilmiyeceklerdir. 

10 - Taliplerin kabul edlldlklerl ve (S89S) 13882 
mektebe. hareket etmeleri aynı makamlar 
tarafından kendilerin• blldlrtlecekUr. Sade yağı alınacak 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulun- lstanbul Levazım Amirlili Satın Alma 
duğu Ankaraya kadar ve sıhl muayene ne- Komis7onund1UJ : 
Ucesl ha..etalıkları tebeyyün edenler mem-
leketlerine lfldlp J(elmek için earfedecek- 1 - 110 ton ude niı alınacaktır. Kapa
teri yol parası kendilerine alt olacak ve h zarfla ebiltmeıi 6/1/940 salı günil saat 
ıu. ı.ı. V. aıhat l!!lerl dairesi reisliği) ne ıs de Tophanede İıtanbul Lv. lmirliii sa
hitaben yazacakları dilekçede bunu tıuırlh tm atma komlsyonmıda :rapılacaktır. 
edeceklerdir. ('273) 1'27ı 

M. M. V. Hava Müıt~arhğı 

Er fotini alınacak 
M. M. Vdileti Hava Sıtın Alma Ko • 

mi•yonundın : 
1 - S.000 çift er fotini pazarlıkla satın 

alınacaktır. Muhammen bedeli 37.500 lira 
olup kati teminat miktarı (S62S) liradır. 
Pazarlıiı 9/8/940 cuma pnli saat 11 de ba
va satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İdari ıartname, evsaf ve nllmuneıl her ci1n 
öğleden sonra komisyondan alınabilir. İs
teklilerin muayyen ıiin ve saatte kati temi
nat ve kanuni belıeleriyle birlikte komiı -
yanda bulunmaları. (4274) ı4272 

2 - Tahmin bedeli 137SOO lira ilk temi-
natı 8125 liradır. Şartnameli komiı1onda 
ıörlllilr, İıteklilerln telı:llf melı:tuplannı 
ekıiltme saatinden bir aut evet komiQO-
na vermeleri. (3811) · lSBH 

F otin alınacak 
l Sıns 2'llmea Satıa Alma 1Com1S7011ua
t1.,ı: 

ı - TOmen ihtiyacı lçfn l800 çttt fotın 
kapalı zartla eksiltmeye konulmu,tur • 

2 - llubammen bedeli '4200 lira n 
muvakkat teminatı da UtG llracbr. 

s - İhale 3 atııstoa ~O puartesl KilDU 
saat 15 te tüm K. hk blnuındakl komla -
yonda yapılacaktır. 

' - Şartname ve numune komisyonda 
her Jt{ln görllleblllr. 

ıs - isteklilerin belli lfiln ve 11aatte ka
palı zarflarını kanunun tarlfatı dalrelfnd-ı 
hazırlayıp ihale saatinden bir aaat evel 
Sıvaa tümen satın alma komlayonuna vcr-

Ekmek torbası almacalc melert l!zımdır. Postada gecikmeler nta-
M. M. Vekaleti Hav• Satın Alma Ko - •eret kabul etmeL (8929) 18913 

• Kuru ot alınacak misyonundan : 
1 - 1000 adet ekmek toması pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli (1500) 
lira olup kati teminat miktarı 225 lir&dır. 
(Puarhtı 8/8/940 pertenıbe sünii saat 10 
da ha•a eatın alma komiıyonunda ,..pılı -
c:aktır. İdari ve evsaf her ıün ötleden son· 
ra komis70nda ,örülebilir. İıteldilerin mu
anen ıün •• natt• Jmatl teminat n kanu
ni belgeleriyle komiıyonda bulunmalan. 

.(4Z16). ıms 

lzmit Tüm•n Sıtın Alma Komisyonun -
dan: 

ı - Tümenin İzmit Hereke ıanıizoa -
tarı ihtiyacı için 5009 ton 1cuna ot kapalı 

:sarf eksiltmeıi ile satın alınacaktır. 
2 - Kapalı sarf elı:tiltmeıi 9/l/Sl40 CU• 

ma lilnll aaat 15 de tümen utm alına 1ı:o -
miıyonmıda yapılacaktır. 

3 - Kuru otun beher lı:lloıu i~in tahmin 
edilen fint 4 bnıt 50 1U1tim olup tutan 

Tevhit semeri alınacak 
lst•nbul Komut•nlılr Satın Alma Ko. : 
Komutanlık anhan ıcın 8. 8. 940 ~U •a· 

at 11 de pazarlıkla 1500 tane tevhit aeme
rl satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
48.000 liradır. Şartnamesi her glln komis
yonda görUleblllr. İsteklilerin belll «llD ve 
saatte yUzde on bet teminatları ile birlik
te Fındıklıda komutanlık satın alma ko
mtayonuna ~lmelerl. 

(4208) 14183 

KaYI! yular bqlığı alınacak 
lstanbul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan : 
10.000 adet kayııı yular başlığının İ.zmlr

de Anadolu gazetesinde llAn yapılmadıtın
dan tekrar pazarlıkla eksiltmesi 7. 8. 940 
çar§amba gtiııU saat 14 de Tophanede tat. 
Lv. A.mlrllği satın almr komisyonunda ya
pılacaktır. Kayıı yular b&1lığının tahmin 
bedeli 34.000 lira ilk teminatı 2~ liradır. 
Şartname ve numunesi komisyonda eörU· 
IUr. İsteklilerin kanun! vealkalariyle belli 
saatte komisyona gelmeleri . 

(4242) 1'222 

Sade yağı alınacak 
Lüleburgaz Aslr:eri Sa. Al. Ko. daıı : 
1 - Lüleburıaz aıkeri satın alma lıco -

misyonundan kapalı zarfla ekıiltmeıinde 
pazarlığa çıkarılan 37.000, 7400, 9400, 7400, 
7400, kilolardan ibaret beş ırup halinde 
ceman 68600 kilo sade yağm son pazarlıiı 
12. Ağs.940 pazartesi günü saat ıs de ya -
pılacaktır. Şartnameler her ıUn komisyon
da görülebilir. Hepsinin tahmin bedeli 
82320 lira ilk teminatı S366 liradır. Her 
ırupun pazarlıiı ayrı, ayrı yapılır. (41%3) 

14362 

Kuru ot almacak 
Lüleburgaz Askeri Sa. Al. Ko. Rs.den: 
Lüleburgaz askert satın alma komlııyo

nundan altı mahalle teslim edilmek Uzere 
kapalı zarfla eksiltmesine istekli çıkmıyan 
820 bin milyon. 110 bin bir milyon, 110 bin 
bir milyon, 110 bin blr milyon, lM bln ve 
'20 bln kilolardan ibaret kuru otlar 
22. 7. 940 tan itibaren bir ay pazarlığa çı
karılmıştır. İlk puarlıtı 7 aıuatos 940 
çarşamba gUnU saat 11 de yapılacaktır. 
KJlo teslimi bedeli MI kuruıtur. Her par
tinin pazarlığı ayn, ayn yapılacaktır. 
(4124). 1'263 

Koyun eti alınacak 
Çanaklcalf! Mst. Mv. S•. Al. Ko. dH 
1 - Çanakkale M11t. Mv, Hıt, için 45000 

kilo koyun eti pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Koyun etinin beher kilosu 45 ku -

ruştan 2n250 lira biçilmistir. 
3 - İhalesi 15/8/940 çarşamba glinü saat 

10 da Çanakkale Mat. Mv. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir ıaat evel te
minat akçeleri olan 151,75 lira11 'Ye ihale 
kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesi· 
kaile komiıyona müracaat etmelerf'(413S) 

14264 

yulaf almacak 
Top Alayı Satın Alma Komisyonuntl•n: 

l - Kapalı zart usuliyle {825) ton yu
laf mevzuatlyle birlikte satın alınması ı. 
çln talip zuhur etmediğinden ihale gUnU 
temdit edilmiştir. 

2 - Muhammen bedeh (57.750) lira mu
vakkat teminat akçesi (4137) lira ((!()) 
kuruştur. 

3 - 24. 8. 940 cumartesi gUnU 11aat 11 de 
Kütahya topÇU alayı satın alma komisyo
nunda ihalesi yapılacntından taliplerin 
teklif mektuplarını ihaleden bir ııaat evel 
Kütahya satın alma komisyonuna teallm 
etmeleri IAzımdır. 

4 - Evsaf ve ııeraitl öğrenmek ltttyen
lerln komisyona müracaatları. 

5 - Talip olanların kanunun emrettiği 
vesaiki Mmll bulunmaları. (4289) 14280 

Kuru ot alınacak 
Edirne Tüm. S•. Al. Ko. du: 

l - Edirne birlikleri hayvanatının 11ene 
llk ihtiyacı olan iki milyon kilo kuru ot 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıı 
ise de mczkCır gUnde hlo bir i11tekll çıkma
dığınden aynı şerait dahlllnile UçUncU iha
lesi 22 agustos 9.0 per,embe gllDU saat 17 
de yapılacaktır. 

2 - Tahmin fiyatı 110 bin lira ilk temi
natı 5250 liradır. 

3 - Evsaf ve oeraltlnt ıı;örmek istlyen
ler her gtln 1§ saatlerinde istediklerinde 
görebilir ve istekliler de belli a-Un ve sa
atte resmi vesaik ve teminatlarını ihale -
den bir saat evel Edirne sanayi kışlaaın • 
daki askeri ııat1n alma komisyonuna ver· 
mel eri. ( 4290) 1'281 

6 Kalem mut.abiye alınacak 
lstıınbul K. S•. Al. Ko. dan : 
Komutanlık anbarı için 7/8/940 ıaat 11 

de aşağıda cins miktar ve tahmin bedelleri 
yazrh altı kalem mutabiyc pazarlıkla satın 
alınacaktır. Şartnameai her ıı.in komisyon
da goriılebilir. İsteklilerin belli &lin ve sa
atte ~ ıs teminat paralariyle Fındıklı'da 
komutanlık sıı.tm alma komis70nuna gel • 
meleri. (4291) 14W 

Muhammen 

Cinsi 
Büyük yem torbası 
Kliçük yeır. torbası 
Kıl kolan 
Keçe belleme 
Gebre 
Kaşağı 

Miktarı 
Adet 
2000 
5000 

12000 
27SO 

10000 
10000 

bodeli 
L. K. 

2600 00 
sooo 00 
6600 00 
6562 00 
2200 00 
5000 00 

Bunlar ayn ayrı taliplere de ihale edi-
lebilir. 14282 

Sade yağı alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Kor birliklerinin ihtiyar;ı için ilci 
partide tesUm 40 ton Hdeyalı. 

2 - Gene ilci partid11 teslim 100 ton ku
ru /ısu!)fe 11•••rlıi surni~I• alın•calctır. 

3 - ihalesi S. 8. 940 paurtesi grinü H· 

at 11 d11 kor Htın sim• iomi•7oaund• 7•· 
pılacaktır. lstelr:lil11rin lr:or satın alma ko
misyonuna müracaatlarz. (4292) 14283 

Buğday kmnası 
Konya Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Konya'daki kıtaatm ıenelik ihtiyacı 

olan (180.000) lfilo buida1 kırması kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Şartnamesi Kon:pa, latanbul, Anka
ra Lv. amirlikleri 11tın alma komisyonla -
rında okuyabilirler. 

3 - İşbu (1100000) kilo buiday kırmaıı 
muhammen bedeli (28.800) liradır. 

4 - Şartnamesindeki '1'0 25 miktar fu -
lası dahil olduiu halde 2100 liradır. 

S - Ekliltmeıi 19/8/Sl40 tarihine teaa • 
düf eden pazarteıi cünli aaat 11 de Konya 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacalı:tır. 

6 - İstekliler 19/8/940 pazartesi ıUnU 
saat ona kadar teklif mektuplarmı Kon:ra 
Lv. A. s~ Al. Ko. • Yererek ve yahut 
ıöndereceklerdir. Bu ıaatten ıonra nrilen 
veyahut ıönderilen mektuplar ahnmıyacak. 
tardır. Saat ayarı kolordu daire 11atiyle 
yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hiiklimlerine bil
hassa 32 el maddeaine uysun olmı1an mek
tupların sahipleri eksiltmeye iıtirlk ede-
mezler. (4293) 14214 

Sade yafı alınacak 
Kony• Lv. Amirliği S•. Al. ICo. d•n: 

l - KOnyadakl kıtaatın ııenellk ihtiya
cı olan ( 41500) kilo sadeyağı kapalı zarf 
uauliyle ekstıtmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Konyada İstanbul, An· 
kara Lv. &mirlikleri satın alma komisyon
lanndadır. 

3 - İlbu (41500) kilo sadeyaguıın mu
hammen tutarı (52290) liradır . 

' - Şartnamedeki % 25 mlkdar fazlası 
da dahil olduğu halde ilk teminatı 4902 li
ra 19 kuıwıtur. 

5 - Eksiltme 20. 8. 940 tarihine tesadü
fen sah gUnU saat ıı de Konyada levazım 
tı.mlrllği satın Alma Ko. da yapılacaktır. 

6 - İstekliler 20. 8. 940 sah gUnU saat 
10 a kadar teklif mektupları Konya Lv. A
mirliği Sa. Al. Ko. na verecek ve yahut 
göndereceklerdir. Bu saatten sonra veri
len ve yahut gönderilen mektuplar alınmı
yacaktır. Saat ayarı kolordu saati Ue ya -
pılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hUkllmlerlne 
ve bilhassa 32. el maddesine uygun mek -
tuplann sahipleri eksiltmeye lıtırlk ede-
miyeceklerdlr. ('294) 14283 

Er fotini alınacak 
lst. K. Sa. Al. ICo. dan : 
l - Komutanlık kıtalan için 8/1/940 ıtU

nii aaat 11 .de puarbkla 7500 çift er foti -
ni satın alınacaktır. Mullammen bedeli 
41750 liradır. Şartnamesi her ıün komiı-
70nda ıörülebilir. İsteklilerin belli gün ve 
saatte '1'0 ıs teminatlariyle birlikte Fmdık
h'da komutanlık satın alma komlıyonuna 
ıelmeleri. (4295) 14216 

(4142) 14194 

17 de yapılacaktır. 
2 - Şartnamesi İstanbul, Ankara L'Y • 

lmirllklerl ve Marq askerı satın abDa 
komlayonundadır. 

S - Muhammen tutan (32760) lira"*. 
4 - İlk teminatı !2457) liradır. 
6 - İsteklilerin muayyen vaktinde Jto. 

misyonda bulunmaları. (4296) 14287 

Bakır kazan alınacak 
tst.ıabul L'r. amirliği Satın Alma Xo • 

misyonundan : 
1 - 300 adet b1iyük ve 20 adet kü~lllc 

balı:rr kaun puarlıkla 7/8/940 çarşamba 

sünll saat ıs de Tophanede lst. Lv. imıdi· 
ii satın alma komisyonunda ıatın alına • 
caktır. Nümune ve ıartnamesi komisyoa • 
da görülür. İsteklilerin kanuni vesika ve 
teminatlariyle belli ıaattc komiıyona pi. 
meleri. (4297) 14288 

Buğday öğüttürülecek 
lzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

l -Ordu birlikleri loın pazarlıkla sekfs 
ytız ton buğday öA'Uttllrülecektlr. 

2 - Pazarlık 6 atustos 940 pazarteal 
gtınü saat onda kı lada İzmir Lv. Amlrlll'l 
Sa. Al. Ko. dn yapılacaktır. 

8 - Tahmin edilen tutan ıeooo on .ıts 
bin liradır. 

4 - Teminatı muvakkate akçesi l.JOO 
bin iki yuz lira. 

5 - Şartnamesi her stbl komlayoada 
görülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında k&Yltıı 
oldulılarına dair vesika göstermek mecbu
riyetlnd dlrlcr. 

7 - Pa.zarlıta tgtlrllı: edecekler 2'90 
sayılı kanunun ikinci ve UçUDcU maddele
rinde ve rşartname.slnde yazılı vealkalan 
ve teminatı muvakkateleriyle birlikte lha.
le saatinden evel komisyona mUracaatlen. 

(4298) lf.281 

Saman alınacak 
Siilollu S•. Al. Ko. dan : 
1 - (3300) ton saman satın alınacalı:tır. 
2 - K:ıp3h zarf usulü ile eks itme. Sii-

loğlunda 28 8 940 tarihinde aaat 11 ele A

tın alma komisyonunda yapılacalı:tır. 
3 - Muvakkat teminatı 5718 liradır. 
4 - Şartnamesi her ıtün Sliloilu aatm 

alma komııyonunda ıörulebılir. 
S - İsteklilerin 2490 sayılı qnunda "'° 

zıh vesikalariyle birlikte Sıilotlu ıatın al
ma komisyonuna mllracaatlan. (4295>' 

1'4290 

Kuru ot alınacak 
Sülollu Tıim. S11. Al. Ko. dan; 

1 - (3700) ton lı:uru ot safla alınaoe'
tır. 

2 - Kapalı zari usuliyle dsiltınH Sü· 
loğluııda 19. 8. 940 tarihinde saat 11 d• 
satın alma komisyonundı 7apılacaitır 

3 - Muvakht teminatı IJS96 lır dır, 
4 - Şartnamesi Sıiloilu satın •ima ı .. 

misyonunda her grin gorülebilir. 
S - 1stelıli111rin 2490 H1ılı lcanua4• .,.,. 

:ıılı vesikalarla birlikte komisyona ma.rı.. 
caatları. (4900) 14HI 

Odun alınacak 
Süloğlu Tüm Ko. S•. Al. Ko. daa: 

1 - (5540) ton kunı odun aatıo alma• 
caktır. 

2 - Kapalı zart usullyle elcalltnıeal 8Diii 
!oğlunda 22. 8. 940 tarıhlnde saat 11 de ~ 
tın alma komisyonunda yapılacakQr. 

3 - Muvakkat temtnatı (8310) li~ 
4 - Şartnamesi Sillotlu aatıD alma kOO 

misyonunda her gtln görilleblllr. 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ~ 

zıh vesikalarla komisyonumuza mUrac 
tarı. C '301) , 1 

Kuru ot alınacak 

raköse'nin bir milyon üç yuz seksen 
Kağızman'ın bir milyon iki yüz bin, S 
bahanın altı yüz bin Iıdır'ın yiız ı 

bin ve dogu Beyazıdm altı yüz bin kilo -ır;~_,..,'11 
ru otları kapalı zarfla münakasaya çıka 
mıı;tır. 

2 - Karaköse otunun tahmin bedeli kı 
beı bin aekiz yı.iz elli lira ve ilk teniinft 
Uç bin dört yiiz otuz doku lira.dır. K 
man'm tahmin bedeli otw: dokuz bin 
ilk teminatı iki bin dokuz yı.iz yirmi 
iradır. Surbahanm tahmin bedeli yirmi _.....,ıra 

bin beş yliz lira ilk teminatı bin altı 
seksen yedi liradır. lfdır'm tahmin bed 
altı bin yedi yliz elli lira ve ilk tem'na 
beş yüz altı lira yirmi kuruştur. Beya ı 
tahmin bedeli yirmi bin lira ve ilk temi • 
natı bin beı yı.iz yetmiş bes liradır. 

3 - Evsaf ve ı; rtname esaslan kolor 
nun tekmil garnizonlarında mevcut ve her 
zaman görülebilir. 

4 - İhalesi 23 8/940 cuma ıünU saat 10 
da KarakÖ6e'nin 10,30 da Siil'behanın 11 de 
Beyazıdın 16 bucukta Iıdırın yapılacaktır. 
İsteklilerin bu saatlerderı birer saat evet 
teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

(4302) 14293 

A. LEY AZIM AM1RL1C1 

Pancar alınacak 
Ankara L11vuım Amirliği Satın Alma 

Komis7onundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 11169 1ı:I 

lo pancarın açık ekıiltmesi 9 :S 940 saat 15 
de Ankara Lv. iıııirligi s.atm alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 33S lira 7 kurut 
ve ilk teminatı 26 liradır. Şartnamesi ko-
misyonda görülür. (4009) 14003 

Paıtatea alınacak 
Anlı:ara Levazım Amirlili Satın Atma 

Komisyonund•n : 

Yulaf _ ı k 1 - 200 tbn patatesin kapalı zarfla ek -
umaca siltmesi 20 1/940 tarihinde saat 15 de An-

•arq P. A. Sa. Al. ICo. daa: k L lm' l'I" 8a •ı 
ı - İhtiyaç için (:!04.000) beı yüz dört ara v. ır ı ı . .. . Komisyonunda 

bin kilo )'Ulat kapalı zarf usullyle eksilt - yapılacaktır. 
meye konulmut ve 28. 7. 940 cuma gUııU 2 - Muhammen bedeli 14.000 lira ilkte-
aaat 16 da yapılmak lstenllmlıU. Bu gllD · tı 1050 ı· d ş · k 
d tali kınad ... ..ft_ 

26 7 
•uo .. 11 .. Un mına ıra ır. artnameaı omısyorı.-

e p çı ı6ın...... . . .,.,, ,.,.... den d .... 1.. Tekl'f k 1 el 
itibaren bir ay lçlııde pazarlığa konulmuo a ıroru ur. ı me tup arı saat 14 • 
n ilk paaerhk 6. 8. HO cuma cODU aaat kadar lı:abul olunur. (42M.) ı4270 



VAKİT, NAKİTTİR!.. 
5 Porsiyonluk bir komprime ile (su ve ateşten gayri hariçten hiç

bir madde ilave etmeyi düşünmeksizin ) 15 kuruş mukabilinde 15 
dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve iştihalı bir sofra hazırlıya
bilirsiniz. Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis 

bir çorbayı her zaman bulamazsınız. 

BUyük yardım ve faydası aşikar olan çorbalık sebze komprime -
terimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza cttığine şahit 

olacaksınız. 

ÇAPA MARKA 
MERCİMEK, BEZELYA, NOHUT vesair hububat sebze ve çorba

lık komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak : Tasarı-uf edilmit servet gibidir. -
Bilhassa dar ve ukışık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular j çin de her zaman 

ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarınızdan 50 
gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruştan 

alabilirsiniz. 
Beşiktaş : ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1915 

~*S&*s.:1e: w ' 15 \ôfi$j 
_, 

..1ıııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -... ---------
Sayın Ankara halkımının azarı dikkatine 
Son piyasa tereffülerine rağmen eski satış fiyatlarını 

muhafaza eden 

= yüksek evsafta zengin çeşitli 

---- HEREKE KUMAŞLARIMIZ gelm~ir. -
: Hakiki bir meşher halini alan vitrinlerimizi görmeden 
: geçmeyiniz. 

-------
--
--------------- -- -§ Sümer Bank yerli mallar pazarla11 müessesesi ~ - -E 3077 ANKARA ŞUBESİ = - -,1111ı1111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111 ı r 

M u 

1940 SENESi 

V. İYANA 
SONBAHAR FUARI 

1 - 8 EYLÜL 1940 
Her ıene olduğu gibi bu sene de bütün mükemmeliyetiyle açılacaktır. 

Mümessil : K. A. MÜLLER ve ŞERİKİ, Telefon : 40090, P. K. 1090, 

Telgraf : ( TRANSPORT ) Adres : Minerva Han, Galata - !stanbul, 

ULUS , .......................................... ~ 
Toplantıya dôvet 

Belediyeler Bankasmdan : 
Belediyeler Bankası İdare Meclisi, 2301 numaralı Bele

diyeler Bankası Kanunu ile esas nizamnamesinde yazılı u
mumi heyeti 9 Eylül "1940 pazartesi günü saat 15 de Cüm
huriyet caddesindeki Banka Merkez b~nasrnda alelade top
lantıya davet etmeğe karar vermiştir. 

RUZNAME: 
1- idare Meclisi ve Mürakipler raporunun okunması. 

1 2- 1939 yılı bilançosunun tasdiki ve idare meclisinin 
ibrası, 

I ,.11111_3;-_1119•4•0•y•ıl•ı•i•ç•in•b•ir-m1111u.· r•a111k.ib-in11w•se11ç•i•lmme111sı111', •••••••3•0•80••'" 

Resmi dairevemüesseseleı·in 

nazarı dikkatine 
Eti Bank Umum Müdürlüğünden · 
Kok satışı icra Vekilleri Heyeti kararile Eti Ba~'~ veril

miş olduğundan resmi daire ve ~üesseseler .kok .~hh~açla
rmı doğrudan doğruya Eti Bank tan maktJI fıyat uzerınden 
ve münakasasız temin edebilirler. Binaenaleyh, depodan 
veya vagondan alacakları kokları nakil için var ise kendi 
vasıtalarını kullanarak ve yok ise nakil hususunda müteah
hit bularak ihtiyaçlarrm halka ait talep tehacümü vaki ol -
madan ve bir an evel temin etmeleri lazımdır. 3011 

~=====================================~ 

Bir mimar veya mühendis aranıyor 
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

Kızılay'ın Erzincan'da yapacağı inşaata nezaret etmek üzere bir 
Mimar veya Mühendise lüzum vardır, arzu edenlerin Kızılay Cemi
yeti'nin Ankara'da Yenişehir'deki Umumi Merkezine müracaatları. 

3078 

MÜHİM FIRSAT 
lstanbul'un en mutena yeı1nde saıtııhk irat getirir ha'll 

Cümhuriyet meydanında §.bide karşısında "Kristal,. gazinosunun 
bulunduğu maruf 1. T. E. Ş. Hanı peşin para ile satılıktır. 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
N e v i Depozitosu · Esas N o. kıymeti 

1447 250.000 6 dükkanı mi.iştemil han ve arsa 50.000.-
A. 1447 - Beyoğlu, Pan~altt Şehit Muhtar mah. Cümhu· 

riyet meydanı eski 3, yeni 1, 1/ 1, 12 taj 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24 ada 407 parsel 11 han ile şehit Muhtar mah. Tarlabaşı 
sokak eski 3. 11cni 15, 16/ 2 No. ada 407 parsel 10 No. lu arsa. 

(Bu kısımda 4 metre arzında 10, 20 metre derinliğinde 
7 No. Ju parselin aleyhine ve 4, 5, 6, 8, 9, 10 parsellerin 
lehine olarak geçmek için bir irtifak hakkı tesis edilmiştir. 

10. No. lu kısımda bina yaprlmıyacaktır. 
Mevkii yukarıda yazılı gayrimenkul peşin para ile ve kapalı zarf usuliyle satı

lacaktır. 
Müzayede 7 ağustos 1940 çarşamba gil,nü saat on dörtte bankamız İstanbul şu

be5inde satış komisyonu huzuriyle yapılacak ve en yüksek teklif ecl*-len bedel idare 
meclisimizin tasvibine arzedilecektir. 

istekli olanların Ankara merkeziyle İstanbul ve İzmir şubelerimizden birer lira 
mukabilinde bir şartname edinerek bu şartname ahkiimx dairesinde tanzim edecek
lri teklif mektubunu ihale tarihi olan 7 ağustos 1940 çarşamba günü saat on dörde 
kadar İstanbul şubemiz müdürlüğüne tevdi etmeleri ve fazla izahat almak istiyen-
lerin İstanbul şubemiz emlak servisine müracaatları. (3777) 13811 

Zayi mühür - Ankara ikinci noterli -
ğinde tasdikli Şükriye Yıldırım namına 
yazılı tatblk mühürümtl kaybettim. Mez -
kfır mühürle kimseye verilmiş bir senedim 
yoktur. Yeni mühür yaptıracağımdan es -
kisinin hükmü yoktur. Ankara Börekçiler 
mahallesi Yasavul sokak No. ıı de Şükri-
ye Yıldırım. 3090 

Şansa inanıyorsanız 
Mim Piyango biletinizi Ankara -

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

Şansa inanmıyorsanız 
Yanıldığınızı anlamak ve kazan -

~mak için Milli Piyangonun bu en zen 
gin üçüncü tertip biletinizi mutlaka 
Hafi Araçın uğurlu elinden alınız. 
Unuıtmaymız ki : Milli 
Piyango'nun 7 Temmuz 1940 
çekilişinde ELLİ BİN lirayı 
Dr. Bay oğlu Tunçer bi 

1 letini gişemden alarak kazandı. 
Ban1kalar cad.desi No: 28. TAN 

!
Piyango gişesi Ti: 1626. 

Hôfi Araç 

ULUS - 2!. jnci yıl. - No. 6825 

İmtiyaz sahibi 
lskender Arlun KODA FiLM 

Umum'i Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdtlrll: Naşit ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

T. İ~ BANKASI ı adet 2000 liralık - 2()00..... , 

s .. 1000 .. - 3000· .... -
6 .. 1500 .. 3000·.... , 

1940 Küçük 
Cari Hesapla. .. 

ı2 .. 250 " soOO·"' , 
40 100 " 40()0·"' , 
75 .. ôO " 3750·"' 

210 25 .. 5250·"' 

Keşideler: 1 §Obat, 1 

İKRAMİYE PLANI 1 ağustos, 1 ikincite~riıı t 
lerinde yapılır. 

, ................... --....... --.-. ... ~A 

Ambar insaatı 
..:> 

Toprak mahsulleri ofisinden: 
1) Diyarbakır ve Zile istasyonlarında yapılacak a.ıı:: 

lar, idare hinalarile sair işler götürü olarak kapalı zarf 
lü i]e eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedelleri J?iY~ btf 
için 105268,05 . " yüz beş bin iki yüz altmış sekız ftt$ # 
kuruş", Zile için 49897,85" kırk dokuz biın sekiz yüt 
san yedi lira seksen beş kuruş " tur. . 1"' 

2) Eksiltme evrakı Diyarbakır için 5, Zile için 3 hr3 

kabilinde Ofis Umum Müdürliiğünden alınabilir. d O' 
3) Eksiltme 5. 8. 940 tarihinde saat 15 te knkara.: ~

fis binasıında yapılacaktır. Teklif mektuplarını haVl e1l~ 
lar makbuz mukabilinde Ofisin muhaberat servisine t 
edilecektir. . . . . sı3,il 

4) Muvakkat teminat mık darı Dıyarba~ır ~ç~n 614ı,'P 
" altı bin beş yüz on üç lira kırk kuruş ", Zıle ıçın 3 
"üç bin yedi yüz kırk iki lira otuz he1 kuruş'~ tur. . tıil' 

5) İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye. gıre 111' 
mek için ihale tarihinden nihayet iki gün evel Ofıste'JJ 
cakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. i~ 

6) 1 nci maddede yazılı inşaat ayrı ayrı kimselere14z91 
edilebilir. ( 4304) 

TARSUS AMERİCAN GOLLEGE 

Amerikan Erkek Lisesi 

YENİ SiNEMA HALK SiNEMASI 
Bugün ve akşam 

Saat: 10 - 14,30 - 18,30 
seansları 

YENİ ŞAFAK 
Saat: 12 - 16,30 - '21 · 

seansları 

ŞEHVET KURBANI 

Bugün ve a.J{şam 
Saat 10 - 14,30 -18,30 

seansları 

MALEK İŞ ARIYOR 

Saat: 12 -16,30 - 21 
seansları 

PASTIRM"ACfYAN ve 
__ ..._şü_._K_EKASI 

elı 

1 


