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5 KURUŞ 

Milli Şef bug.ün Ankara'Ya. dön·· y r 
fnönü halkın heyecanlı tezah"ürleri~le uğurlandı 

~~~bul, S '(TelefonlaY - Cümhurreisimiz 
illi Şef İnönü bu akf&ID refakatlerinde Onlu 

~~fettiıi Fahrettin Altay, Kolordu komutanı 
meral Salih Omurtak, General Cemil Cahit ve 
~bul Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi Kırdar 

Fuat Ağralı ve Maarif Vekili 8. Hasan - Ali 
Yücel'le Hariciye Vekaleti Umumi Katibi 8. 
Numan Menemencioğlu, lıtanbul Komutanı, 
Vilayet ve Parti erkanı tarafından karıılandılar. 
Milli Şefimiz kendile"rini uğurlamağa gelenlere 
ayn ayn iltifatta bulunduktan sonra refakatle
rinde 8atvekilimiz Dr. Refik Saydam da bulun
duğu halde istasyon ve Civarını dolduran büyük 
bir halk kütlesinin alkışlan arumda saat 22.06 
da hususi trenlerine binerek Ankara'ya hareket 
buyurdular. 

~ğu halde Acar motöriyle Florya' dan Hay
~Jla§a 'ya geldiler. 
. Milli Şefimiz Haydarpaşa nhtmunda Başve
~. l>r. Refik Saydam, lıtanbul' da bulunan Da
~e Vekili 8. Faik Öztrak, Maliye Vekili 8. 

terbiye 
dair 

~ Falih Rıfkı ~TAY 
~ .. tıkü felaketinin mesuUerini 
. tra.naa, yalnız 1 eylül hükü
d &İyaaeti ve §ahaiyetleri üze-
t~ ~akta değildir. Hatta me
~ l\e aadece askeri ve aiyaıi 

lıthdit edilmekte, ne de par· 
t ria:ın rejimi üzerine yükle· 
~~ir. Fransa kendi maarifi· 

1l'e sistemini en ba§ta mesul 

·~.il 1 eylüldenbcri fransız 
~ nasıl hareket etti, harp o

trinde ne gibi akaüJameller 
t"ıtt?hede ve cephe gerisinde 
\ ~lık nasıl ziflar gösterdi J 
'd llıtlarr 1939 • 40 harbini tet· ı 
~rı kitaplardan öğreneceğiz. 
'tıı te askerlik yaşındaki fran· 

111 
S eri, bu eski muharip mem· ! 

tı., "a.tanperverlerini bazı hayal 
·~ına uğratmı§ olsa gerektir. 

1 ~ Fransa'da değil, her ta· 
.trhiye müesseselerinin ve 
t batında devletin vazifesi, 
~trtçliğini münhasıran kendi 
~ "'sının ve ideolojisinin hiz
~ l'etiıtirmek, ve onu beynel
Ct r türlü zayıflatıcı ve ayırıcı 

1 
~~'Yanlarının tesirinden ma· 
~'-hktır. Son harpteki tecrübe 
tt; 

1
edelerden bizim de bir ta· 

~ tr almamız lilzım geldiği· 
.llıa.yız. Teımillerden ka-

tı\ 'detimizdir: fakat aon buh· 
t:~~elif safhalan arasında 

• ~~ıginıiz ıeylerden biri ıu ol· 
• 

1 biz bilhassa ecnebi mem· 
\ b e talebe göndermek husu· 
~i~ı tedbirler düşünmek mec-
"lt . eyiz. Türk gençleri üni
'r•nin ve askerlik hizmetle

.llııa kadar bu memleket ha· 
1. 

t~ Sınde kalmalıdırlar. Bazı 
; tıı.hsilde kazandığımızdan 

terbiyede kaybetmekte ol· 
~~ l:Öatermektedir. Kökle· 

''d 0Ptnuı olanlar vardır; Al
ı,' alınanlaıan, Fransa'da 
~t 1'"• Amerika'da amerikalı· 
~ a.rıı.lannda münaka§a ettik

~ ~ ~rı, .. İnsana, bir beynelmilel 
tt , ~ ~hıhÜnde bulundtığu hiasi
,rJ" ~İitarip nümuneler vardır. 
,,s! 6 ~~le ı:nütehaıuns, ne de böy· 
s~I ..ı ~ti er Ye ilim istemiyoruz. 

'il' 1 'Ilı" 5 ' ~ .. ~ it ırde tepeden tırnağa ka· 
ltlk· alınış olan, her türlü ıa· 

11\1 t •rtlcr altında kendi milli 
~l' llrtıyan, hiç biri bizimkine 

tıı her hangi bir garp mil
fj ~ 'rliğinin tazyıkı altmda 

ı!l 1
' ft~ıı.Jınıyan, kendisinde hiz. 

sD te ıtkarJık hissi hiç bir tara-
~,ı·"lerniyen ve yıpranmıyan 
ı ı, ~ . . B 

t. ,~ .. enç ıstıyoruz. u genç, 
'ft, {ll§ını Türkiye'de doldur· 

Ilı 1~ gençlerimizin her han
~ te. el'tıleketinde, siidece ka· 
. te bı~tnlamak itiliyoruz. Bu 
~ ~c__ın ahlnk ve tahıiyetinin 

"'.~ruluıa ve yeni bir ma· 
ı:ııllı 1.ıaait olmıyacak kadar 

'a. llaına. bağlıdır. 
bir takım garp memle· 
lea-biyeye tahsilden faz· 

Manifatura fiyatları 
itina ile murakabe olunacak 

Şimdiye kadar yapılan murakabe mahdut 

olmakla beraber müsbet neticeler verdi 

Ticaret Vekilimizin beyanatı' 
Ankara, S a.a. - Ticaret Vekili B. Nazmi Topçuoğlu, mani.fatura fi. 

yatlarının tespit ve murakabesi huıuıundaki mesai hakkında tenviri rica
siyle kendisine müracaat eden muharririmize aşağıdaki beyanatta bulun-

muştur: 
"- Halkın mUhim ihtiyaçlarından biri· 

sine tekabUI etmesi itibariyle manifatura 
emtiası fiyatlarını huııust bir itina ile mu
rakabe etmek istiyoruz. Bu maksatla Ve· 
kaletçe ve İstanbul fiyat murakabe komla· 
yonunca yapılmıı.kta olan çalııımalar nlha· 
yellenmek ve neticeleri illn edilmek üzere
dir. 

Buı;:-Un manifatur~ piyasamızda mevcut 
mallar\n esasını eskiden ithal edilmiı olup 
blnnetlce flyıı.tlan yeni ithal edilecek ma· 
nlfatura :fiyatıanndan aşağı bulunan mal· 
lar teşkil etmektedir. Bunların maliyet 
unsurlarında zaman ile bir değl§iklik ol -
mıyacağına göre, fiyatlannnı da zaman 1· 
le artmaması ıcu:ımgelir. Binaenaleyh bu 
nevi mallar için A.zamt satıı fiyatları tee
bl t edilecektir. Bundan böyle gelecek mal
lann da.. tesblt edilen kAr yUzdeleri dahi· 
llnde taayyUn edecek fiyatları kont.rol al· 
tında bulundurulacaktır. 

1stanbul fiyat murakabe komisyonu bu 
huım11ta genlD ve kesif bir çalıııma yapmııs
tır. Filhakika beo. altı yUz kalem eşyanın 
fiyatı bahis mevzuu olmaktadır. 

· Devam eden bu mesai . matbuatımızın 
alı'.\kaınnı celbetmlııtır. Bu tabitdlr. Ancak, 

Ticaret Vekilimiz B. Naz.mi 
Topçuoğlu 

• umumun menfaatini istihdaf eden bu me· 
saldcn dolayı bUyUk kA.rlar timldi kınlan 
bazı kimselere mahsus ıı;örüıılerin muhte-

4 Ağustos ~ejiminin 
yıldönümü vesilesiyle 

Times gazetesi 
B. Metaksas'ın eserini 

tazimle anıyor 
Londra, 5 a.L - Yunaniıtan'da 4 afuı· 

toı rejiminin dördüncü yıldonümü hakkın· 
da tefııiratta bulunan Timeı ıazetesi yazı· 
yor: 

"'Bu yıldönümü harp dıırnda kalmala.rı • 
nı ıeneral Metakaas'a borçlu olan yunan -
Iılar tarafından hiç ıüpheaiz icabettiii par
laklıkla tesit edilmektedir. Gmerıl, Yuna
nistan'ın istiklllinden ve milli vekarın • 
dan hiç bir ıey feda etmeden bitarafhimı 

(Sona 3. üncü sayfada) 

la ehemiyet ve kıymet verildiii, bir 
kalıpta, bir ölçüde, bir dökümde 
standart genç yetiıtirmek bütün di· 
ğer mülahazalara tercih edildiği bu 
zamanlarda, lisesini bitirmiı veya 
bitirmemi§ toy ve masum evlatları
mızı mektep namı altındaki bu ima· 
li.thanelere teslim edemeyiz. 

Dediğimiz gibi teımilden hoşlan· 
mayız. Ancak bize pek dikkatli ma· 
arifimizi bu işle me§gul olmağa da
vet etmemizi icabettiren acı sebep· 
ler de var. 

( Sonu 2. inci sayfada) 

General Per•hing 

General Pershing 
Dünyanın bugünkü vaziyetinde 

BirleJik Amerika i~in vahim bir 
tehlike seziyor 

Vııingıon; 5. a.a. - Umumt harpte Av
rupa'daki Amerika kuvetlerinin baş kuman 
danhğını yapmııı olan geneal Perahinı. 
dün akşam radyoda iradettiği nutukta A
merika'nın 1nciltere'ye eski destroyerle • 
rinden en az 50 sini terketmck r.uretiyle 
demokruinln müdafaasına ve Amerika'nın 
emniyetini temine yardım etmesini iste • 
miştir. 

Bununla beraber ıeneral bu harp esna 

lSoıo a, iizıcü saylad•) 

ı:-. 
Ve~ ~~terde 
Ankara' ya 
dönüyorlar 

lstanbul, 5 (Telefonla) -
Münakalat Vekili B. Ali Cetin
kaya bu akşam eksprese bağla
nan vagonla Ankara·ya hareket 
etmi§tir. 

Şehrimizde bulunan Maarif, 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri de 
yarın akşam hareket edecekler
dir. 

ltalyan/arın Bartoloneo Colleone 
kruvazörünün lngilizlerin Sidney 
kruvazörü tarafınd2n top ateşiyle 
batırıldığını yazmıştık. Dün Kahi
re'den elimize bukruvazörün batı
şına ait gayet dikkate değer resim
ler gelmiştir. Yukarıdaki resimde 
Bartoloneo Colleone'nin batışından 
bir enstantane görüyorsunuz, kru
vazörün batışına ait diğer resimle
rimiz üçüncü sayfadadır. 

1Ziraat· Bankasının çiftçiye 
· ·.' ve ziraat sanatlerine 
yardımı Yıldan yıla art.yor 
Banka son yılını 2.274.000 lira 
gibi mühim bir farkla kapamıştır 

lngiltere ve lrlandanın 
vaziyetini gösterir bir harita 

i rlônda topraklarını 

mütearrıza karşı 

müdafaa edecek 

Bu paramn büyük kısmı ile 
1 Ziraat Bankası, 2.274.000 lira safi 
karla doldurduğu 1939 yılından son· 
ra, çiftçiye, zirai ve sınai müessescle· 
re · yardımını geniııletmiştir. 51 inci 
yaşını idrak eden bu türk müessesesi
nin bilhassa son seneleri, türk köylü

! süne yaptığı yardımla ve meleketteki 

1 

bir çok sınai ve zirai te§ekküllere aç
tığı kredilerle çok müsmir· faaliyetler· 
le dolu geçmiştir. Geçen yıl bilanço
sunda, b~ kredi tevziinin mühim ra· 
karolara yükseldiği, ve daha geçen 
yıllara nisbetle hakiki bir fazlalık ifa
de ettiği görülmektedir: 

kredi ge-niıletilecek 

Dublin; 5. a .a. - Vaterford'dt bir nu • 
tuk söyliyen posta nazın Little, Eire as
kerlerinin sahilleri, karalan ve bütün mil· 
!eti mutaarrıza karııı müdafaa edecekleri
ni söylemiştir. 

Ziraat bankası, kredi tevziinde ka· 
nununun ~mir hükümlerine uyarak 
küçük çiftçinin ihtiyaçlarını tercihan 
karıılamak gayesini takip etmekte • 
dir. Bu itibarla, yıllık ikrazların % 95 
sı, müteselsil kefaletle ve kooperatif· 
ler kanaliyle bu zümreye yapılmı}
tır. İçinde bulunduğumuz senede ya
pılmakta olan yardımın bu nisbeti aş· 

Ziraat Bankaıı bintıft 

Müdafaa hizmetleri için uydedilenlere 
hitap eden nazır, her ihtimale kar$r hazır 
olmanın hükümet ve millet için vazife ol· 
duğunu ve ordunun maneviyatının hiçbir 
zaman bu~nkü kadar yüksek olmadığmr 
bildirmi~tir. 

ması ihtimali de vardır. Çiftçiyi istih- r
sal vasıtaları ile techiz et:?m, zirai i§· 
letmeleri verimlendirme ve arazi. e
dindirme gibi ziraat hayatımızda çok 

(Sonu 2. inci say! ada) 

SARDONYA 
ADASINA 

Trakya'da bu . yıl büyük 
bir imar faaliyeti _ var 

HAVA TAARRUZU 
Bir~ok tayyare hangarları 

İtalyan bombardıman 

tayyareleri tahrip edildi Nafia Vekilimiz 
. Cebelüttank, 5 a.a. - Sardenya adasın • 

Trakya mlntakasında yaphg""' J teftı•ş da kiin Cagliari limanına ve tayyare mey~ 
danına İngiliz deniz havı kuvetleri tarafm· 

h • • • · b ) · J t 1 dan yapılan hücum hkkmda me:ıkür sefere seya atının JntJ a arını an a Jyor 1 i~irlk eden tayyareciler "Royter" muha. • 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Nafıa -- - · :__j (Sonu .J, üncü sayfada) 

Vekilimiz Ali Fuat Cebesoy, Trakya·-ı 
daki tetkiklerini bitirdi ve !stanbul'a j 
döndü. Beyanatında, Trakya'nın bu 
yıl büyük imar faaliyetine sahne ol- , 
duğunu, yol, iskele ve su işlerinin bü
yük bir hızla devam ettiğini söyliye-ı 
rek dedi ki: 
.'' "-Trakya yol §ebekesinin tesviye· 
sine bozulmuş ve eskimiş yolların ta· 
mirine, mevcut yollar arasında birkaç 
iltisak yolu ile irtibatlar tesisine bir 
program dairesinde baŞtannnştır. Bu 

1 
p~ogram 1941 yılında ikmal edilecek, 
fakat kısmıazamı bu sene tahakkuk 
ettirilecektir. "" 
İstanbul'dan Edirtıe'ye giden asfalt 

yoldan başka, Kırklareli ve Edirne'ye 
ikinci bir ana hat inşa edilmektedir. 
Ayrıca in_şa edilmekte olan Halkalı • 
Çerkesköy yolu da Trakya'nın şimal 

(Sonu 2. inci sayfada) \. C E z A y Jıt SON [ c;, 
·--ı f-\ ~ \ F .A. s : ... .-. . .... ......._ . ~ 

Gümrük Vekilimiz ~' ~. ····~ :J &1-.. :: z . ·~ 

şehrimize .döndü FR~~s;z···ŞIMAL .. A FRİKASJ\. ~ .. ..... ":. 

Gumrük ve İnhisarlar Vekili B. Raif Ka 
radcniı orta Anadolu içinde yapmış oldu- l 
iu tetkik ıezisinden dönmüıtür. Akden~'Jeki &NUİ)'etİ ve Sardo~ adaaını aöateriT haritq 
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Harp ekonomisi-: • BuidaY tanzim satq Mualllm•ldepleil~e Ziraat Bankasının çiftçi 
Alman ticaretinde Balkan 

iktısadının rolü 

flyatları tesblf edildi ahnacak parasız yç:dımı yddan yda artı 

De ım urbl araaında AJman
ae-~rdili en biriz huıusiyet 
~ listemidir. Buna riyazi bir 

ile .. vahide ircağ uıulil,, de de-

Hltlir bet. on arbdaıı ile Milnih ..-..nelen çıkıp Reicbakansler 
1rilnl elde edinciye kadar aynı yo

h tuttu. Almanya'da parmak ile sayı
........ kadar totaJmıt fırka adetle
ıtnf· - icabında diterleri ile birleşe -
'sek - birer, birer böylece yok etti. 

llXllll• ,.ıuadileırbı mecmai ve Alman
... en kalabalık, nüfuzlu fırkası 

Sentrum ile eveli itbirliği, sonra 
• ıfmat bil politika oyununa daya -

Yazan : Sadertltlin ENVER 
Evet, Almanya 1938 senesinde ihra

catının (% 81,53) nü bulan .. dört mil
yar 285.899 000., Reiclıamarkhk ma -
mul eşya satmış ve mukabilinde de 
ham ve gıda maddeleri almıştır. Bu 
açık ifadenin manası tudur: Alman -
ya dahilindeki iktisadi ve ıınal haya
tın ayak• durabilmeıi iptidai ve gı
da maddelerini ithal etmekle ve ma -
mulitını harice satmakla kabildir • 
Şimdi harp esnasında Almanya'da 

bu va.ziytt ne dereceye temin edildi -
ğini gösteren istatistiği maltlmat gb
lendiginden kati netice bilinmemek -
tedir. Fakat, deniz yolu kapanmasiy
le, eski senelerin gümrük cetveJlerin
den istidlilen hem hudut memleket -
ler, Balkanlar ve onun yolu ile dıt pi
yua temaları - nikbin bir dil1Unceye 
kapılarak • ancak % 40 ını pek az •· 
pcap .CSylenebilir. Halen harici te
mu imklnı da demirrolu ve Karade
nise akan Tuna nehri ile yapılmakta· 
dır. Romanya, Bulgaristan, Yugos 
laYya, Macaristan, Çekoslovakya, A· 
vusturyadan geç~rek Rene kadar u
zanan alman iktisadının bu ivicaclı 

,. • ._al'fn kmdoru tdi. Garp cephe • ııofea borusunun her hangi bir ıekil -
Xajinoyu •ımefe blmmah bir do tıkanması hem harp neticesi, hem 

•ncJa hazırlanırken ikinci bir cephe de müddeti üzerinde çok müessir va
M•pajp "1kbt '"1. hı&iıJtere ikti· ziyet ihdas eder. 

....... KQneÇ vt J'elemıık Tuna kıyılarına yapılan muhtelif 
lerine lmdar ıeniıletmeıe, daha örf ve adetlere tabi ~tı memleketin 
Sr-~ albna ahnağa tetebbüs çarpıpn menfaatlerinde Almanya'nın 

I~. A .... nya'fa btlkJ thnll taaıni olard bir doatlıık havam cstir
lftl~ lil~ Hlzum g6nnez, batti meğe çalı~asının sebebi budur. Tu-

4 de oldup sibi Holanda toprakla- na yatakları olan bu saydığımız mem
"' lrap1ffıJık menfezi olatak Jq- leketlerin bir veya bir kaçındaki lğti
~la -..n altında blrakırdı. tat ve hattl kargaşalığı mucip ihtilaf 
mum! harpte lee Almanya prpte bu nehir nakliyatını felce uğratmak-

icra Vekilleri he;,eti toprak mahsulleri 
ofisi tarafmdan muhtelif .ekmek iıtihllk 

merkezlerinde yapılacak buğday tanzim 
aatıı fiyatlarına ait bir kararname kabul 
etmiıtir. Kararnameye göre ekmeklik un 
ihtiyacına binaen yapılacak buida1 tanzim 
satıtlannm ebua, normal 'H mahUlt bal
day nevilerine göre fiJ&tlan, İltanbal " 
İmdr'de ona Anadolu fi;yatlanaa. ı.- .._ 
ruş, sair satın alma teşkilitı bulunan ye, -
lerde mahalli mübayaa fiyatlarına 0.75 ku
ruı farkın ilavesi suretiyle hesaplanacak -
tır. Yalnız Çukurova sert buğda11arına tan
zim aatıılarında 0.50 kuruı noksanına fi1at 
tesbit olunacaktır. Satın alma tetkilltı bu
lunmıyan yerlerden vaki olacak taleplerde, 
nakliye talebine ait olmalı: here, en mil -
aait idhar mahallinin 0.75 kuruı illvesi su
retiyle bulunmuş fiyatiyle satılacalı:tır. 

Ankara, İıtanbw ve tzmir'de hılen de -
vam etmekte olan tanzim utııları 1eni 
mahsul buğdayın bu ıehirler piyaauma 
tanzim aatı"larrna lüzum göıtermiyecek 

miktarda çıkacağı tarihe kadar teabit edi
lecek fiyatlard V. 0.%5 kurut nokıanma ya
pılacaktır. 

lzmir'de iki cinayet 
İzmir, 5 (Huıust) - Kemerde Ir

gat sokağında bir çecufu dövmek me
selesinden 8'bıkah Sıdkı bıçakla ka
sap Ahmedi dört yerinden yaralamış, 
kasap Ahmet de tabanca kurıunu ile 
Sıdlcıyı öldürmüştür. Sıclkırun 16 ya
şında kardeti Cemal ve 14 yaıındaki 
~t büyük bir tatla Ahmedin batı
nı emıi!Jlerdir. Ahmet hastanede bu -
gün ölmüttür. 

Yeni İzmir Valisi 
tamir, 5 a.L - Yeni İzmir valisi 

Fuat Tuksal, bu sabah Tırhan vapu· 
riyle İstanbul'dan şehrimize gelmit
tir. 

lfraıilu, lngilb orduau, prk- la, yalnız Balkan ticaretini değil, ay-
~ cenupta İtalya orduıu, nı zamanda şarkın ve lran'ın biricik BornOYi'da Si lesisaflRIR 

• ,. .. da •ırp, yunan. Romanya bir transit havzası olarak istifade e- • 
-:ııımL lrartt lnavetfni dağıtarak clfJen Karadeaizi de atalete ıllrükler. muvakk ........... Ü yaplldı 

til. Aakert Ültilnlilğiinü Bu da Almanya'nın iktisadi münase- aı ..... 
llyeti ile taraf etmiıti. betli-im yalnız hem hudut olduju ül- lzmir (Husuıt) - Bornova'ya isale 

.. ild tuaf da geçen harpte kelere inhisar ettirir. edilen sıhl au tesisatı. Ankara'dan 

l~İlll ...._._I ~- bblh ..n. B t1 dahil" d İ u • i &önderilcn mtltehassaalara iltihak e -
_... ar- mltene ..... i u pr ar ın e ng tere n n den bmlr'deld mühendisler ve 11bat 

-••• llnltıejlli takip ediyor. her gün biraz daha daraltniala ~1-
• ....,. da bacla her sin tıfı ablukaıı en mtttekhıil wyık nıüdürlyle Bornova ı,elediye reiai ta-

.......... -.ıuD lia"'*1 teklini almıt. fthrer'kı 4• tlmdlJ• ı.ı.w••il. tetkik edilmit. tesiaatın mu· 
....... malr ıtıe dan -.oma kadar tatbik ettttl tek cephe talıılye .... ltalıı#ı 111U1Delnl Nllmaaııf· 

k •tmll• .... lımııtı. tnıiltere e- usulüne muhalif yeni bir cephe aç-
..... ae War mBldm bir liWı muına mecburiyet buıl olur. KIJ Emtitiitü'nün tahsilatı 

,Aı- • eulh İsparta: ( Banal ) - Gönen kö1 Ea1-
ya nıa .smna • titusünde yapılacak 41 binanın avan pro-

-- ft lhnlc:at YUiyetlııi • felert mtl...,.lral'a lıommlt " llrt 9Iİlll&r 
_.... milans. itte 1938 MAe- lnnir' de Ylyllll, Selilİk fi tarafanduı burada tetkikat ;yapdmııtır. 

....__._ - n.-catanı •ı-" Müsabaka noticeainde mutauvwr' lıtim • 

...._ .,.... ~ - lik itleri de intaç ediler• ....ıı tıwaat 
~nll etja .. rine C8n Dfa. Belnrad falarlRI MZlfllk işleri de ele alınacaktır. Tahsisat peyder• 

ıp&r;e JUIJOl'U : • pe1 ıelmelıtedir. __ _ 

fthallt bu.cat İ•mir, (Husuıt) - Ticaret Veklleti dıı 
.,_ nilbeti ~ llhıbeti ticaret dairesi raportörlerinden B. Htiaa • 
-,. • ,,,, "',.. mettin Abaaoaoihı 'H B. Halda Armua 

.,.,. .,,,_ ıehdmlse ıelmitlerdir. 

1.70 

21,50 
6,37 

!İ,95 

0,13 

0,52 
0,47 
9,59 

Hlikilmetimb, sonbahar Vi1ana paa&J'I • 

tiyle 91l4ldc açılacak olan Selbik n Bel
srat be;vnelmilel fuadarma iıtirak edeceii 
is;iıı B. Hakkı ve B. Hilnmettiıı. ıelırimb
de ba hususta buırlıkla. meııul olacaklar
clır. 

Mezktr fuarlarda telhir edllecd t8rk 

Erkek· muaJ.lim mekteplerinde 
bütünleme imtihanlan 

Erkek muallim mektepleri son llftlfia • 
nncla lılltlhılemeye blm ta1ebeüı aüer • 
lik bbmetiDe bqlamalarım seciktirmmıek 
•e qltl batında 1edek IUbaJ okulunda bu· 
Jmımal9"111 temin qlemek malnadi7le bu 
mekteplerin 908 anrnarmm bBtulleme im
tihanları 20 - 28 aiuıtoı tarihleri &rUlllda 
yapılacaktır. 

mah111J niimuneleri bmir'de tesbit edilerek te94------------~ 
19,10 7,67 
7,28 81,53 

0,94 0,06 

-
ıoo. 100, 

aınbalaj edilecek ve derhal Se11ıaile n 
Belsrada H9kadi1ec:eJı:tir .. Ba itlerde, ser
tideki tiirk pavyonlarınm çok miikeh1mel 
oım.u için biç bir fedaklrhktan kaçınıl -
mqs~. 

Banka ve afıorta tirketleri 
muamele vergileri 

M"'7• Yektleti, il~ banıer "al• 
gorta tirketlerinin 111a..ıe •ersller:l ltak
kmda bir izahname hazırlamııtır. lzabna
me versinin tarh, tahakkuk ve tahıiline ait 
eaaslardan ai7acfe verginin 16evZ1111na ~ 
iıtimalara ait htlkümlerlnf izah ttaıelııtıt • 

Yurttat, 
Geçen günkü Ulus'ta kua 

hırsızı vakuını okudunuz. Bu 
vak& bit kere daha g(Ssterdl ld, 
demir ka•lu içinde bile pUa. 
emnlyettt değildir. Onun ~ 
paranı Bankaya yatır. SOD ka· 
salurtıahp 'ftkam, paraıını 
Bankacfaa bqka yw~nle sak· 

. lamak iaaiyenlere bir ihtardır! 
Ulusal Ekonomi •• Artırma 

Kanaau 
dir. J410..11 ... 11 ... 11 ... ı ı•••ıt1UIM1 ,..,11..ııaıMu..ıııe•ı•••..ııe.-.1 •~ .. ,.. .............. u..:ı·o.111M111M111M111M111Mi111 

yalllı lale11a 
(Bqı ı. inci aylada) Geçen yıl fçinde Zi~ 

hayırlı eserler vermesini beklediği • zirai pllamanı, yani, zürraa 
miz bu yardımların daha müsmir ol- le alakalı itlere tahsis ettiği 

Maarif Vektleti bu tene muallim mek • maıı için, her mıntakanın muhtelif si 93.260.335 li{ayı bulw;nuşt 
tepleriae alınacak parası• ;yatılı talebeJe i1letme tipleri itibarfyle teknik bir 40 milyonu zlraat ve iatlh 
ait 1ıa7rt ve kabul tartlamu teablt e&aliftir. program hMarlanacaktır. Böylece, 24 milyona alrüm :ve aatıı 
Bıaaa s&re mualUm IDlkteplerfaln 111riııcl İlllll' -.ıtalra tlftçisi, ltJeriat'Vlktlncle 23 milyonu da );inatle al 
lllllftanna 15 - ıt, lkiacl -flanha 11 .ıo • eatlau b&tirebilmeal için Ziraat tere aynlllll)ta. 
~cü 911bflarma 17 ·il ,..ıarmdül heı'-'ındalf itaba iyi lttifade edebi- ~ .,..._ • ı<t. 
gençler alınacaktır. Orta mekteptell Pllı' lecektir. Diğer taraftan binıauun 
i1i ve iyi derecede menn olmuı olanlar, aatı1 itleleriyle alakadar bazı 
lise 111Ufları talebe1i ile muallim mektep- Malılmdur ki, geçen seneler Meclis- selere yaptığı yarclımlar her 
teri mnlelr muflan liftdl•ltl webea11Chıa teıı tıkad bir kan11nl'9 çptçinin Zira- waaı bir t~~ clevıaııı 
sınıfı Jfek iJI •• iJf c1etecede ıet11ıı1 o1-'ı- 11t hM11attM olan bo~ları utua ride.- dir. 
lar alınacak, banlard, da ruhi ve bedeni 1i takıitlere baflanımftt. Son yıl bi- Mesela İzmir incir _ U · 
uilamlık aranacalı:tır. Muallimler .,e1eti 4 linçosu, bankanın bu alacaklarının T~ p k birl"ğ. G' 
eylelcle müracaat edenler af#6n iki ılttik e .aıAlfnı, fiftçimizin hasat b~ .. 1~:. ~~-ı.. •• t.e ı ı, ıre 
aaaıset ses•••· •• nam .... etln .. rak 1d ,__..__. •• L- tJ..__ ar ıgı, ,,. __ r *)\".".ve 

~-.,.,, - ...-cu - ifil gı·u •-B --~-ıı·ı.,rtlDIJ!I larmı Vektıete 16aderecekler6. \'ekt • . • 1 - ~-.. 

le~e aeçllenk muallim mekteplerine vert- nu lıdemel• ~•lwau ahterıyor. mU .,~ .. tıp işledyle u 
l• tal• ...,..._ a.ıı .... ...._ ..-. Banb, bu ıuretle ıerbest kalan men- küller ban.klnm ceııit 
tepte nlunaeakbr. balarını ee faydalı blr tarada ve gene hlmayeıine mazhardırlar. 

zirai ıahada kullanma kararındadır. küllere açılh krediler 1937 

4nura Böl•ai •• A./qfil••• : 
1 - 24/Vlll/MI ftllllrteal slail •at 

16 da ı11ılmılr " , .. ...,... tlnfmdla 
mükafatı •eritmek tltere bir boh mtn"8-
ka11 tertip edilmietlr. 

2 - Münbaka Ankara hılvekinde ;yapı -
lacaktır. 

• 3 - 811 mliaabakaJ& tinnelr isti7en bok
lirleriıı 20/VIll/ 1040 lilnil aktaımna b -
dar isimlerini yazclırmalan lbmıchr. 

4 - Mflnbaka;ya rf reeeklerlh mf111baka 
sün& saat 14 de tartılmak llaeer hallr"ill
cle mır balunmalan icaHtmektedir. 

5 - Tartı 14 - 15 &raunda 7Qrlac8 'fe 
bir 1&at sürecektir • 

Yugoslavya t icaret 

nazırı ~eliyor 
Haber aldıjnmn ıöre IO •intoeta ·~·

lacak olan İzmir beynelmilel fqanna Yu -
goslavya ticaret n1an doktor B. Andı• 
dlvetli olarak ıelecektir. B. Aadrtl reA • 
kası ve la•ı ile selecek •• farm açılma 
töreninde hasır bulunacaktır . 

Memlaetimise ,._ n~ 
fabrikatörü bir komene ftııbri

kMı Jau:aaalc iaİJor 
İzmit: ( Haeaat ) - Alrdhlz'ia lııusiia

kü vazi1eti illerine Avrapa'nm merkesine 
doğru olan tic:aretlmla ailnden .U.• l.akl· 
taf etmektedir. • 

Doat Macariıtan'la olan tic:aretimU, 
memnuni1et •erecek derecededir. ilaca -
~~ 1:.~J~ J&Plliı1-ısa 
rn~ ıehrimizde bir konae~• 7ıbrikası 
karmak için aelihi1ettarlarla temas etmek 
bere memleketimi•• ıelmlı babuaaror -
lar. 
Yardunnırdald ıebae cetldlafn colrhlla 

•• etin bollaiandan doları Jnuıalmuı ü
ıünUlen kon1e"e fabrikamdan IJI neti
celer almacatı mlltabanis •• tanmmıı 
~bribt6rn temla edilmektecllr. 

Uluclai'a otobül MnW hq1ı,or 
Bana: ( Haaad ) Kıtm mlkunmel bir 

apor merked, 1Ulll ea sise1 bir •1fi7e 
o1aD Uladai'a, ltilbuu m...U.ia ucak ol
ma11 itihari1te bqtinlerde ratbet pek fu
ladlr. Fakat, •aaitin ubiı cibetind• U
ladai'la Bana aramda ımmtuaın bir ra
bıta t.Us edilememeal Ul11dai'a ;akacaklar 
içill ciddi bir ditiblce •e adit1dll&t teekll 
e4J1orda. 

Baa ..._i1etl• auan ltlbera alan 
daic:ıhk bliibila&n 1eal lclare he"tl ..,... 
hat sllçlliiiinli ortadan bldmmı n Ula
dd • Bana arumda dni birlik mantua
sam otolıia HrYial -temin etmiftlr, Puar
daa itibaren matasam seferlere bat1ua -
caktır. 

ZiraM bankamıın kredi tevzii faa- 1.300.000 lira iken_ 1938 de 
$ti, biı..,.ı dalla a-nlt b1r ltlııaya n liraya,,_ 113f da Mirldtol~ 
'daha tUn:mllü mat kollarına tetmll eeliniftir. 
olunmuıtur. Bir taraftan da, ltlril sa- Hülisa olarak, Zirat 
lalplerlae. lmç J9dttlrlcllerine " clf. muhtelif taba1anWd kNcll 
fer itletmelere yapılan kredileri icap liyetleriyle memlektıte canlı 
ve zaruretlerin istediği tekilde genit- yat ~tılmaaında en 1ru 
letebUmek için mevzııatm eamiyet •e oldu u atSyllyebllirİL .. 
~J4]iyeı unıurlarıpa taalUik eden yardımllnn artmakta .e 
kıaumarı U&erillde tetkikler yapıl - te olduiunu eörJDCkle arn 
~ır- ..ilmitlete k~ıbyoru~ 

Trakya 'da bu yıl büyük 

bir imar feialiyeti var 
(B11ı 1 iecı sv/ıda) 

ve cenup tulani yo11alının ortasında 
kalın k5y ve kaaabalan fıtanbul ve 
Tralrya'ııuı diler mıntakalanna bal
lıyacaktır. 

İstanbul - Edirne asfalt yolunda, 
Büyüldı:artttd'an mevkiindeıı Tekir
tai iatiblbetine- ayrılu yol bir ta
raf tan Keıan'a bir iltisak hattı ile de 
en kıu yoldan Gelibolu'ya milntehi 
oım.ıa.s.r.,, 

Vekfl, ~kya baftnııın yol lnınına 
göeterditi a14kanın çok büyük oldu
junu, Trakya'da suyu bollaa,tırmak 
iÇfn arte.Zlym araıtlnnldanna prog
ram dahilinde devam edildiiini, Edir
tat ~diki ReideköT JP1ntaka11-
ıwa au iatiliıından kıırt'!lmuı için 
bir 1et inpıına tetebbila edileceiini, 
~Dlll lluw& Jlbi11.,{ocfıeld 
nnıhteJif iskelelerin tevsi ve ıtWıına 
batlandığını .ayledikten ıonra beya-
natına f8yle devam etti: · 

.. _ Trüya•nın iinar faalfyetf, bir 
taraftan it tahaaını bllyUJtmek sure
tiyle Trakya balkının kazanç lmJrln. 
lannı soialttıtı &ibi bilvuıta yapaca
.. tlllrllrle lktıadl JUdam IUllnda 
deamh n mlblm bir imli olacaktır. 
TrüJa'mn imar fuH11tine dalla ~ 
Jtk bir imla dnam 'edllmeel n inp-
• Pf'08nmlannın tadil " teftll için 
,...ı imar ~ tedbirler aluumftır.,. 

iM lnnı plll t1 .... 
1111M• 

Ticaret Vekili 
lleyanata 

2.8. ,,. 6iili .. 
l11ılay 111111111 

Lmlr. 1 (a-1) TM -. inana
Bir re.im ....p aç1h7or --.n lnara4aJd mildlr t&J1anct .e 

lsmit; ( Huast) - Ankat'a Gul Ter- pvaıltslJeri. 1111 labıah AabraJa ba
bl7e Enstithtl talebeleri tarafmdan ıellrl- reket e-ı.ı.-.as- u--•- ..._ 
mı• Hallrnf olnuaa ulonanda ı. 1. 940 ~uu· ~. IOft ur 

yatırıla 

tarthfnden itibara bir hafta mflıldetle tet- llarda tekrar hmlre •leceJderital IBy 
lllr edilecek bir resim serslll sçıı.atı at- ..... dk 
renllmlttlr. • • 

Çağr1 
• KIW lılUdafaa eacOmeal T. 1. llNO 

çartamba stbıtl uat ıo da toplaucalrtır. 
• Dlfta Mrt lllU la ' ı• f. 1. JNO 

.......... 10 ...... 1111. 

Dinefi clmnir- maicltmi • 1 • • . 1' ~ ta.e imti)&ZI 
tcra Vekilleri He;,etl', Divriği demir ma

dlllf ltletme lmtlyunnn Etnlanl tarafın • 
dan Divriii demir madenleri iıı,mı, miins.._... tftlt,,. f...._ liıbal ~r. 

ı1111ll9'111111111111 ''"''''''''''"'' ''''"''' 

Lira Kr. 
1116 00 

mıo 

'l~Nl~llL 
=~. tlokus tayyare daıay°' ._ 

GOmlt1 tlolrus tayyare! Her baltle 
6a~ klA ~•ün kbı +rne.aaes • .... 

ses duymulren neden gaHte ıfJtu• 
Jarıntla bardak lutınaları çıkarıp 
yerli re yabancı okurlara hakika
tin zıddı kaygılar, .ıtJpbeler Vtl te
rttldUtler a~ıltmadılar ' 

Jleılıur lnıills darbımeselinin 
hnUına bis, saiotun her ~ 
altın oldutuna kapaat getlrt1riler
den değiliz. ll'alrat de'llet, mlllet, 
hfllrlmet ve yurt menfaatlerinin 
icalnttill noktalarda, o yllwk 
menlaatten ba.fka her tltll byıryı 
bir tarafa '1•Pktp su~mak. sifktlnu 
garaıtaye, lıumra telfıa çevirme
mek lçia susmık, plitlnden bir d· 
ırat ayılabllir. 

Guete ılJtunlatıııtl• hl 6lS8teren 
çetin mllnakafalu kal'fwtıtl• lft• 
bizim glSrdOğQmli% •vatan realite
si,. de budur. ... 
.,.ciJB4t ! 

Bir ıuete4• bir '-flıi: 
•s1111raıılard• tadilftl,. 
lllalJ bhdellbln lnıiuul mta11-

••• 
.sa • .,.:. ,,,,. ... ,· 

Airodh •ııtrırhı lllr lılt.ptı. 0-
urimlt kopan lutJııalu Ye mabte-
111 Htllpbaııeler tua#ı.,,u r4ıdı
laa çe,lt çefit tabıltu ımlltm. 

His ıtpb..ıa •aıı1er -.. bdl 
kl" t111erl dt1 nntrırlrı t1t1erlerl•a 111-
ridlr. Galiba o NIMpte-1/r ld At 
tercduwi bini•• llldfft • ...,_ 
çıkU. ... 
Dilfiriil• tıınaNI• / 

Nnn Clll'olllcle faftelllııla .,_. 
dılıu bdılma A lllJllll1• ~ 
bdu 2IOO un-. a,Ntılilf. 
Harp, • 6lr qııu cı•ımr.•,,_ , ... ~.- ........ 

Gaeteci pc:rılıla; ! 
... ,. 141'. 4 ... 

'i11ta11bııl'tl• akpm, blllıasn, 61-
ı.ıı,,. ~• ikllldld•n SOfJta çıbn pç 
•lpm ınetelerln/ yatfatı ondan 
on birdt1n qağı çoculd•r satıyor. 

Biatle .. ıaznedi,, ltellmeıi, ili • 
llnlnl•, ,,,,,,.., ltiba1'17lı ,Omrıl/11-
- tir ltelimedlt. Gantt1 abı1JI, ı• 
nt• mrıbarrirl, guete mrıba'b/rl, ıa· 
utı iduıcid vt1 nihayet ıuett1 
mllvt1nll mfnuına kadar 6/rçok 
mfnaluı aynı samanda /iade tldt1r. 
Onrın için ~yr. bir itlaiatla bu-

1rı1Mtlllds: Babılli catltlesiııtle bir 
C*rıi ıam.cller IJeSI/ tfJrem/ft/r I 

Brılllaniı aman saman '1ri1Me
rl7lı flrMtlJ Ytl mQnakap ÇJbr
tlıldan da ılltf1!7or. 

"Yaılı &lr melleitlap 1nı mfJpM
tfemden hltsttt/m de o p cenbi 
verdi: 

- Ounıcl çocrılclar llyl«lir. 
•1mtap pbı'iadaa .,.,,..,.,. 

T.1 

•oo 
" li 15 98 
1 iti 

800 '° 
TS '78 

'1238 20 

'8185 

.,. 88 
.... 1J 
mııoe '1 
Sterlbl 

tWlT/I TabnD ..,.. 
Belçika fraDsl 
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~ . DIS POLITI KA ! 
\.,,, iT il 111.;.ıllt ııatıT••Tfll:ll1111111 11111 J 

Romanya'nın ~aşkınlığı 

Romanya'nın son birkaç aydan· 
lteri büyük zorluklarla kar§ılaşhğı
lla şüphe yoktur. Venay sisteminin 
yıkılmasiyJe, bu sistemin eserlerin
den biri sayılabilecek olan Roman
ya'nın mesnetsiz kalması tabii idi. 
Bununla b~aber, Romanya politi
kacıları, memleketlerinin kar§ılaı
tığı bu zorluk içinde soğukkanlılık
larını muhafaza edecekleri yerde, 
§aşkıncı! hareketleriyle Romanya'· 
nıa vaz.ıYetini bwbütiin iıgal etmit-

t lenlir. Fransa yrkdır yıkılmaz, Ro
manya, harici politikasını mib:ver 
politikasına uydurmakla iktifa .et
medi, rejimini de mihver devletleri
nin hoı göreccgi şekilde değiştirdi. 
Ve bundan da daha ıilcrj giderek 
mihver devletlerine yaranmak için 
büyük Romanya'nın kurulmasında 
amil olan lngiltere ve Fr:ansa'ya 
kal'§ı bir düşmanlık politikası takip 
etmeğe baJladı • .Fransız ve lngiliz 
mühendislerini memleketten kovau. 
Fransız ve İngiJiz petrol menfaatle
rine vaziyed etti. 1ngiliz gemilerini 
müsadere etti. Romanya'nın böyle 
AllSlZJn ve bu derece kaba bir ma
nevra ile cephe deiittirdiğini -JÖren
ler, mihver devletlerinden teminat 
aldığını zannetmİ§lerdi. Filhakika 

, 
Berlin ve Roma, Romanya'yı but•!
kmca politikasında te§V.İk ediyorlar
dı. Romanya harici politikasının 
mihver devletlerine doğru temayü-
lü, Sovyetleri hak'kiyle ku§kulandır
dı. Ve Romanya bu yol üzerinde da
ha ileri gitmezden evel, Sovyetler 
Birliği Beu.rabya meaelesini hallet
meğe karar verdi. Romanya'ya tev
di ettiği kısa mühletli bir ültimatum 
ile Besarabya':vı aldı. 

Beserabya meselesinde mihver 
devletlerinden hjç bir yardım gör
memesi, Romanv~ .iç.in birinci hayal 
ıukutu olmu~t.ur. Cünkü Romanya 
politikacıları, memleketlerinin hari
ci aiya.etine yeni bir istikamet ve
rirken, hatta rejimlerini deiittirir
ken, Almanya'dan böyle nazik za· 
manda yardım göreceklerini ümit 
etnüılerdi. Bel&J"abya meaeleıinden 
Almanya'dan Romanya'ya gelen 
yardtm.. Sov,-et \iltimAblDMI karp
•ında boyun eğmek lüzumunun aa• 
lablmumdan ibaretti. 

Harbin başından beri 

100 den fazla 
Alman şehri 
bombalandı 

Londra, 5 a.a. - İngiliz hava ku
veUerinin faaliyeti 1ıakkında yapılan 
bir etüt, harbin bidayetindenber:i, u
kert hedefler ihtiva eden yüzden faz-· 
la alman şehrinin bombcırdıman edil
diğini ve mezkur taarruzlar esnasında 
yalnız askeri hedeflerin gözönünde 
bulunduruldugunu meydana koymak
tadır. Bu hücumlar yüz~erce kilomet
re muralıbaı arazi üzerinde yapılmış
tır. Ruhr sanayi mıntakasındaki bi::
co'k schirler gece ve gündüz mütead
dit iefa bombardıman edilmiştir. 

Dusseldorf, Essen ve Kassel şehir
lerinae tamiri kabil olmıyan büyük ha
sarat ika edilmiştir. 

Biiyük alman limanı Bremen'dcki 
depolar. hangarlar, hahr.i inşaat tez -
gahları ve rıhtımlar üzerine yüzlerce 
ton bomba atılmti ve bilhassa meşhur 
.Fockcwulf tayyare fabrikası hedef ıit
tihaz edilmiştir. 

Kezalik Hamburgdaki biiyiik pet -
rol tasfiyehanc1eriy1e mühimmat fab
rikaları ve şehrin ortasında bulunan 
doklar ehemiyctli surette 'hasara uğra 
tılmıştır. 

Bunlardan başka Leipzigdeki bü -
yük elektrik• santralı da ingiliz tay
yareleri tarafından müteaddit defa 
bombardıman edilmiş ve Kiel bahri 
üssüne mühim tahribat yapılarak te
lefata sei.>ebiyet verilmiştir. 

Sardonya adasına 

hava taarruzu 
(Bası 1. inci sayfada) 

birine şunları nnlatmıiilardır: 
Tayyare gemilerini de ihtiva eden do -

nanma kuvetleri Cagliari'ye müşterek bir 
hücum yapmak ıizere çarşamba gi.inü Cebe· 
Jüttarik'tan hareket ı:tıni§leıfü. 

Tayyare gemi!CTi münasip mahalle var -
ılıkları zaman tayyareledmiz karanlıkta 
hiç bir qık 7akmnkınzm havalandılar. Bir 
ta7)'are grupa aimanı bombardıman etmek 
diier bir grup da tayyare meydanını tahrip 
etmek vazifelerini Üzerlerine almışlardı. 

Hava ~rtlan o kadar gayri müsait idi 
ki, saat dörtte yapılması kararlaştırılmış 
oUn hlicum ancak beıte. hemen hemen sün 
tamaoıen doidtığu zaman 7apılabilmittir. 
Hava p.rtlarınm rnüııaadeaiı:licine rağmen 
iki &rupun hareketlerin-i telif edebilmeleri 
tam bir muvaffakiyctle başanlmıştır. Hü
cumlar beter dakika fasıla ile yapılmı&tır. 

Limana hücum ile tavzif edilmiş olan 
grup 160 metre irtifada uçuyor ve hazan 
da hedefini iyice tesbit etmek i~i.n 600 met
reye kadar yükseliyordu. Hedefler görü -
Hince tayyareler derhal pike inişi yaparak 
çok kuvetli infilak bombaları ile bir çok 
yaııcm bombaları attılar. 

Pilot·udan biri de Royter muhabirine 
.,unları söylemiıtir: ' 

- Liman inanı1mıyacak kadar dola idi. 
İlk attıiımıı: bombalar denize düıtü. Fa -
kat ikinci attıklarımız iki deniz tayyareıi
ııe isabet etti. Birçok mitralyözden başka 
en apğı yirmi tayyare dafi topu üzerimize 
ateş ediyordu. Fakat bu müdafaa ateşi da
ha ziyade intizamsız bir şekilde yapılıyor
du. Tayyarelerimize bazı isabetler vaki ol
duğunu ancak tayyare gemisine döndüğü -
müz zaman anhyabildik. Hücumu yaptıktan 
sonra deniz üzerinden ancak altı metre 
yüksekte bulunuyorduk. Çok yükııtekten 
uçan bir grup bize üç bin metre irtifadan 
hücuma ıeçti ve 1.300 metreden pike uçuı-
ları yaptı. 

l>lğer bir pilot da §Unları anlatmııtır:. 
- İlk alışlarımız denize dliştü, Fakat f. 

kine! atışımız bir dalga kıranı eheınlyeUi 
Fakat Romanya'nın korktuğu gi- surette haaara uğrattı. Ü<:üncU kısım ola-

rak attığımız bombalar da deniz tayyare
bi, Dobruca nıeıeleıinin ortaya atıl- !eriyle tamamen dolu bir hangarı tahrip 

Beurabya'JWl Sovye11el\ Birliii 
tarafından ilhakı, Macarlan ve Bu\
BadarJ ayaklandırdı. Almanya Tu
na üzerinde bir harp te'hlikesinia 
belirdiğini görünce, müdahale etti. 
Fakat bu müdahalenin de Roman· 
J'a lehine değil, Bulgar emellerini 
tamamen Ye Macar emellerini de 
her halde kısmen tatmin etmek için 
bir nasihat mahiyetinde olduğu an
laşılmakta.dır. Romanya'nın sene
Jerdenberi kar§ılaştığı Besarabya, 
Transilvanya ve Dobruca meaelele
rinden en kolayı, Bulgarların Üze· 
rinde hak iddia ettikleri Dobruca
dır. Eğer Macaristan Transilvanya 
Üzerindeki iddia.mı Dobruca'ya 
baflayıp da o meıele halledilirken 
kendisine ait Transilvanya meselesi
nin de halledilmeıinde iırar etme
tni§ olsaydı, Romanya çoktan Dob
ruca'yı Bulgaristan'a terkedecekti. 
Binaenaleyh bu defa Besarabya'yı 
terkeder etmez, yeniden Bulgar 
-telab•h karımnda kalınca Ro· 
manya derhal Dobruca'yı Bulgari.
tan'a terketmeğe razi oldu. Birkaç 
gündenberi verilen haberler, Dob
ruca'nın Bulgaristan'a terki için 
yakında iki devlet arasında müza· 
kereler batlıyacafını bildirmekte
dir. Hatta her iki tarafın da murah
haslarını tayin ettikleri anlaııhyor. 

maaı, Tranıilvanya meıeleıini de etti. 
ortaya atmııtır. Filhakika Sovyet ve Bu hlicumlar esnasında Oc ~angara ısa-

. • . bet vaki olduğ'u gibi biri Savoıa 79 tipin -
Bulıar emellermı tatmın eden Ro-

1 

den olmak üzere uı; italyan bomhardıınan 
manya, Macar emellerini tatmin et- tayyaresi dOşürUldü. Saval11nın seki7. rakı -
mekten kaçınamaz. Ancak tahmin ' binden dördll parqlltıerltr deniz~ atlamak 

, suretiyle kurtulahlldllcr. çlnde lıç kiol bu-
edileceği gibi, Dobru~a yı terket- tunan ·bir lnAlllz hombnrdımnn tayyaresi de 
melde büyilk tereddüt ıöatermiyen Sardenya"da yere inmek mecburiyetinde 
Romanya, aynı yürek hafifliii ile kaldı. 
Tranailvanya'yı terkedemez. Haki-
katen Tranailvapya'nın Dobruca ile . yalnızlık içindedir. Mihver devlet. 
mukayese edilemiyecek hususiyeti~· ı !erinden ümit ettikleri yardımı gör
ri vardır: Transilvanya geniıtir. miyen Romanya politikacılarınm 
Zenrindir. Strateji bakımından ehe- şimdi tekrar İngilizlere dönmeği dü. 
miyetlidir. Ve bu memlekette büyük ıündükleri ve hatta Sovyetleri is. 
bir Romen nüfusu vardır. Eğer Ro- kandil edecekleri bildirilmektedir. 

DOBRICA 
• • - ıçın -

İLK GÖRÜŞMELER 

Sofya' da baıladı 
Sofyı; 5. a.a. - Roman1a'nm Belgrat 

sefiri ile Bulgar hasvekili ve hariciye na
r:ırı arasında yapılan bir temasta Dobrica 
mC5CICIİnin hilli için rumen ve bulıar bü
kümetleri arasında ilk müzakereler baııla -
mış bulunmaktadır. 
Görüşmeler mütekabil bir anlaşma ha -

vası içimle .ı:erey111 etmiıtir. 

Romen - Macar görüımelerinin 
esaları tesbit ediliyor 

Biıkreş; 5. a.a. - " Stefnnı ., : 
Romanya'nm Roma sefiri Bossy, bu ak

şam Bükf'e~·e gelecektir. Sefir, fevkalide 
murahhas sıfatiyle Homanya hükümeti ta
rafından macar hükümetiyle resmen tema
ı<a r.ecerek iki memleket arasında mual -
lakta kalan meselelerin halli ic;in Roman· 
ya ve Macaristan arasında başlıyacak olan 
ilk mıiıo:akerelerin esasını tesbit etmeğe 
memur crli\miştir. 

Sefir. bundan 5onra, macar heyetiyle 
mfizakereye girisecek olıın rumen murah
has heyetine dahil olacaktır. 

4 Ağustos rejiminin 

yıldönünıü ~esilesiyle 

Times gazetesi 
B. Metaksas'ın eserini 

tazimle anıyor 
(Bası 1. incı sayfada) 

muhafaza etmesini temine muvaffak ol -
muştur. Bu iş kolay değildi. Halkın hissi
yatı uzun zamandan beri İngiltere ve Fran· 
sa'ya karşı çok taraftar bulunuyordu. Ye -
ni yunan - italye.n dostluk ve ademi teca -
vüz paktının imzası dahil 1923 deki Korfu 
h.idisesinin tevlit ettiği ve lt.rna vutluk il
halmım körüklediği itimatıızlıiı dağıtma
mıştı. 

Romanya'daki müşkilit 1unanlılar için 
yeni endişe sebepleri olmuwtur. Bununla 
~raber beynelmilel vaziyet yunan ba§ve -
kilini 1930 da verilen müttefik garantiıin
den vaz&eçmiye ve yahut bir çok yunan -
lının hissiyatına muvazen~li bitaraflıktan 

ayrılmak imkinını vermiye sevketmemiştir. 
Balkan devletlerinin mÜ!ikilitına vakıf o -
lanlar onların ıiyasetini tenkit edemezler." 

Gazete, Metaksaı'ın ıiyaııetini ve yap -
tığı dahili ıslahatı takdir ve tazimle yl -
dcttiktcn sonra yar.ısını ıu ıuretle bitir -
mektedir: 

"M-etakı;as'ın Yunaniıtan'ı, Venizeloı'un 
ilk ırünlerindenberi •elip •eı;en bütün dev
let adamlarmdın daha muvaffaklyetll bii' 
suretle idare etmiı olduğunu teıılim etmek 
icabeder." 

Stadyumdaki ıenlikler 
Atina; S. a.a. - Atina ajansı bildiriyor: 
Dün ıtadyumda yapılan şenlikler stad -

yumun içinde ve dış:nda biriken muar:ıam 
kütleler tarafından yapılan tezahürata bü-
tün radyo ile de neıredilmiıtir. 

Akıam muhtelif teıekkilllere men
sup 200 bin kişi ziraat bankasının balko -
nunda bulunan B. Metakıas'ın önünden 
&eçmiı ve bu suretle 4 aiuıtoı 4 üncü Y'
Jını kapayarak aşağıdaki beşinci yıla ıir
miştir : 

" Kıralın idaresinde Metıkıu'la birlikte 
yeni ba1anlara doğru daima ileri 1 ., 

Her tarafta milli havalar ve halk ıarkı
lan söylenmiı, bütün eehirler donanmııtır. 

B. Metaksaı lehindeki ıevk ve heyecanlı 
tez:ahfirat gece geç vakitlere kadar devam 
etmiştir. 

T ass ajansına göre 

Singapur' dakl 
İngiliz lilosu 

Akdenize gidiyor 
Copenhague, 5 a.a. - Ta.. ajansı 

bildiriyor: Politiken gazetesinin bil -
dirdiğine göre, Singapurda bulunan 
ingiliz donanması ~kdenize gitmek -
tedir. Donanma §İmdiden Hint okya
nusunun garp kısmında bulunmakta
dır ve rotasını Kızıldenize tuttur -
mustur. Donanmanın arakasından ıi
lih J ve techizatla yüklü büyük bir ti
caret gemileri filotillaın· bir de tayya
re gemisi filotillası gelmektedir. . 

B. Ruıvelt casusl•a ve . 
boıgurKul•a k-ıı 

uyamkhk tavsiye ediyor 

• 
manya Transilvanya'yı tamamiyle Bu sebepledir ki Bertin, ansızın, Ro
Macaristan'a terkederse, Macar hu- ı manya politikacılarına .hitaben ıid
dudu gelip Sineya'ya kadar daya- detli bir ihtar neşretmiştir. Roman
nacakhr. Bu mülahaza iledir ki ya- 1 ya artık Berlin'in esiri vaziyetine Val!ngton, 5 a.a. - Casuslarla ~z: 
>ılan Besarabya fedakarlığından ve 

1 

düşmüş demektir. Ve bu akıbet, Al- guncu1ar hakkındaki kanunun tatbıkı 
>'apılmak üzere bulunan Dobruca manya'ya sığınarak müşkül vaziyet· şeklini mütalea etmek iizere hü~ümct I 
"edakarlığından sonra, Romanyalı- ı !erde ondan yardım ümit edenler 1 tarafından aktedilen bir konferansa, 
ar, daha hayati olan Transilvanya için acı bir ders teıkil etmelidir. gönderdiği mesajda B. Ruzvelt, milli 1 

neselesinde dayatılmasını istiyor- Transilvanya meselesine gelince; müdafaayı takviye ve muzur harekt
ar. Fakat Romanya Macarİ$lan'a Romanyalılar, ıaıkınhklariyle, hıt· lerimeydana çıkarmayı teshil gayesiy 
l11yatırken kime istinat edecektir? rici politikalarını böyle bir çıkmaz le, federal makamlarla mahalli hükü-

lıte bu ıuale cevap arandığı za- içine soktuktan sonra artık Macar- metler makamatının teıriki mesaisini 
11andır ki Romanya'yı idare eden- ları tatmin etmekten başka kurtulu, tavsiye etmiıtir. 
erin şaşkınca hareketleri tebarüz çaresi olmadığını anlamalıdırlar. E- B. Ruzvelt mesajında ıöyle Clemek-

etmektedir. Romanya lngiltere'yi ğer Transilvanya'nın bir kısmını tedir: 
gücendirmiştir. Takip ettiği mihver kurtarabilirler ve nüfus mübadele- .. _ Müteyakk1ı: olmıva mecburuz. 
politikaaiyle Sovyetler Birliğini kut- siyle akalliyet meselesini de halle- Daima tetikte ve sHrııt 1 l" harekete ha· 
hılandırmıttır. Mihver devletlerinin debilirlene, gene bu badireden u- z;r bir halde bulı.ıııo: e&h_ ı. Fakat av 
ftlÜZl\heretini de temin edememit- cuz kurtulmUf olacaklardır. nı zamanda makül ve ıoğukaknh d 
tir. Şu bal • Romanya bugün tam A. Ş. ESMER olmalı 

Ba rtolomeo Colleone 

İtalyan kruvazö.rü 

Akdenizde batarken 
- Dün gelen 'resimler -

Bartolomeo Colleone 
kruvz.öriianil batıran Sydney 

Avusturalya kı uvaz.örü 

Bortolomeo Colleonc ltalyan· 
kruvazörü burnu parçalanmıg 

bir halde batarken 

• 
• 

İngiltere' ye 

taarruz diye 
beklerken 

1 

lngillere mi 
taarruza ge~ecek 

. 
Geceler uzadı ~ 

İngiliz tayyareleri müessir 

ü-0miJ \· dımanlara ge~liler 
Londra, 5 a.a. - Şimal orduları 

karagaJ::ıı nezdindcki Royterin muha
biri şunları yazmaktadır: 

Büyük Britanya bir mevkii müs -
tahkcm Ölınakla beraber, yalnız bir 

1 müdafaa hareketi içın dcgil, bir taar
ruz hareketi içinde Jnilteyakkız bu-
lunmaktadır. Ordu ve donanma şun
dan emin bulunmaktadırlar ki, Hitler 
tcred 1ii• etmekte devam ede~ek olur
sa, belki de mahvolacaktır. Eğer isti
layı önümiizde-ki bahara bırakacak o-

l tursa, projesini tatbika imkan bula
maması muhtemeldir. 

1ngi tiz bombardıman tayyareleri, 
<lü§mana kendi arazisi iızcrinde git -
tikçe knvetli darbeler indirmeğe ha -

ı 
zrlanmaktaclır. GittJkçc uzmakta o
lan geceler, düşman toprakları üze -
rine şimdikinden daha vasi ve daha 
şümullü akınların yapılmasını müsa
it kılacaktır. İngiliz hava kuv.etlcri -
nin şimdiye kadar yapmış oldukları 
bombardımanlar düşmanın hava mü-
.dafaa tertibatının dağılmasına sebe · 
biyet verrpiştir. Bu kuvetler, Ruhr gi 
bi mühim mıntakalarda tekasüf etti -
rilmiş buluıunal.ta idi. Mamafih Al-

' maııyanın pek çok malzemesi vardır. 
Bilhassa projektör adedi !fOk fat:la -
dır. ve bunlar iyi grup halinet gitiril
miştir. Evelc~ hiç gece hücumları 

yapmıyan Alman avcıları şimdi de az 
gece uçuşları yapmaktadır. Karada 
gece ışık söndürme neticesi elde edi
len karanlık mükemmeldir. Sabit ı -
şıklar kartondan yapılmış fabrikalar 

1 üzerine konulmaktadır. Harbin bida
yetinden beri çalışmakta olan müret
tebat yavaş yavaş yenileriylei tebdil 
edilmekte ve eskileri de yenilere ta
l Hm göstennel •• edir. 

Kurtarılanlar Sydney 
kruvazörüne alınırken 

ltalyan eairleri Kahire'dc 
kendilerine verüen yeni 

elbiselerle lngiliz nöbet,üeri 
~ 

Kmııhkh teklifler y· 

Tokyo ve Lo 
arası mı 

Tokyo; S. a.a. " Stefani 
"Miyako" gazetesinin bıldinlftiı> 

re Japonya, İngıltere'de tevk f ed 
ponlann derhal tıhliyesını ııbyece 
zama!lda ıiyui mume11iller ıle İIDJl 
luk memurları hariç olmak ü ere h. 
zırda lngıltere'de bulunan butun Japc 
baa&ını bir an evel memlekete clilla 
dlvet edecektir. 

" Hoshi ,, gazetesi ise, Japonya le 
giltere arasındaki ıiyui münase 
kesilmesini ve Londra'daki japon
derhal geri çekilmesini isteme~k 

Yomiurl &azetesine ıore, hailr 
hariciye nazırJarı lngiltere'de J• 
tevkifi meselesini tetkik etmek lb. 
lanacaklardır. 

Gazete içtimadan mühim Qıetfce 
kacağını bildirmektedir. 
4 l ngüiz daha serbdi 6o 

Londra; 5 a.a. - Japon..,._ 
fl'elen yeni bir telgrafta 8"11 tn 
dilen lngillzlcrden • klolnln dqa ..,..._ 
raloldıgı blldirllmektedlr. 

A varn karna.rasının yarınki lç 
Japonynda te'\•klf edilen tnılthı 
hakkında bir sual ııonılat'atı te tık 
tın de buna cevap verecefl 
beklenmektedir. 

Rangon'da tevltiller 
Şanghay, 5 a.a. - Domel ajansı ~ 

Rtmş:oon'da Uç japon il adamı tev'11dfı,: 
r 

.... ı!hongda bir Japo~ 
ı' n,g, 5 a.L - HODkkoııc 

ı:um:u • gUnU Yama,;uııt ~e 
ponyalı:rı tevkif' etmiştir. Yama,ııutl, 
ce Fuçen'de tesis edilen ve ahiren 
kong'ta yerleoen kendi adındaki 
)"aDlD sahibidir. 

lngilteredeki teolriller a 
Tokyo; S. a.a. Domei aJ&MplUI bf! ..... 

dirdigine gore, 1nailtere'cW IJ!ter ~-O: 
pon tebaası daha tevkif ed89ıtdr .D
Formoıe ban:Calarından binnd• CJ!ılUI 
Takyuki Eguchi ile aslen alDWL olaa 
yan Milly Yoshii adında b r. reuf il 
srdır. 

Yine ayni japon ajansına c6r 
tevkif. edildikleri cuma ıülll 
Makihara ve Tanase'ye isnat ec 
le töhmet altına alınmıı balall 

B. E&uchi 10 temmuzdan, Baı•n 
ise 13 temmuzdan beri Londra'da Pen"°" 
ville hapishanesinde mevkoi buluıımak ,. 
dırlar. ]Jlpon ıefareti mustepn Oka 
tarafından inıiliz hariciye nuaretı n 
dinde bunların tahliyesi hakkında 
teşebbüsler şimdiye kadar hiçbir n 
'vermemiı;tir. 

'Japonyanın lngiltere ile Oi 
müna.ebederi 

Tokio, 5 a.a. - İngtliz 
tarafından tevkif olunan Japon te 
sı hakkında sorulan bazı suallere 
vap veren japon harlti,e nezareti 
mına söz söylemeğe aelAhiyettar 
zat, ezcümle demiştir ki : 
"-·Şimdilik bu huıuıta hiç bir 

söyliyemem. Londra ..lirimi%le 
Halifaks arasında cereyan eden 
kalemeler hakkında gelecek reamt 
poru beklemekte ve bundan başka 
pon sefaret ve kontPloalukları 

yeni tevkif olunan ]•~ hakkı 
gönderilecek haberle,. Üıtiar e 
teyiz,. 
Aynı zat, Japonya'am lngiltere ile 

olan münasebetlerini mUfkillqti,_. 
mek maksadiylc bu""1kil aiyaaetial 
muhafaza edip etmiyeceif. toru 
o da şu cevabı vermitfir : 

.. _ Bugiin kati olarak bit feY eö,.: 
liyemem. Bununla ber4', Japon il• 
yasetinin, İngiltercde dahil olmak 
tartiylc, bütün ecnebi sn,pıleketl.
karşı halen mevcut vaıtıetl daha ..., 
him bir safhaya ıokmaıbak gayeaial 
takip eylediğini söyliyebUirim.., 

Bir Japon tahliye eJiltli 
Londra, 5 a.a. - Cuma günü tevkif 

edilen japon adamlanrtdan Satol'J' 
Makihar.a bu akıam tahliye edilımt • 
tir. 

General Pershlng'ln 
beyanetı 

(Başı 1. inci •aylada) 
sın.da Avrupa'ya yenideıı sefer kıtalM 
gonderilmeuni duşunmcnln bir delilik O
lacağını ilave eylemiıtır. _ ·.:. ı 
Dünyanın bu~nkü vazi,etinde ~ 

için vahim bir tehlike sezmekte oldu 
bildiren ıeneral Perıhins .Amerıka 1 
tere'ye yardım ettigi ve deatroyerJHi7 
İngiliz filosunun korunmaama hldim ol • 
duğu takdirde yeni bir hatpten bizzat k..,... 
disini korumuş olacağını bıldırmi~r. 
lnliratçılara umamf bir ltiicant 

bQ§latlı 
Vaşington, 5 a.a. - Matbuatta in

firatçılığa karşı, açılan hileu~ 

tekrarlanması gösterlyorki, B. Rus 
veltin beyanatında. 1917 de bir tek at 
lalı patlamaksızın amerikar. ın or·-~•l!lllrl 
nu talim ettirmek için vakit bu.-. ...__~ ... 
nu hatırlatması infiratçılar aley~ 
umumi bir hiicumun işaretidir. 

Gazetelerin neşrettikleri maJll• 
lelerin hepsi 50 destroyerin lngilte
reye satışı hakkında halkın göıteri· 
diği alakayı bildirmektedirler. Bu 
kalelerin muharrirleri, bu deıtroye 
terin Manş denizini İngiltere tara_. 
dan kotrolünün idame edibneaine 
him bir yardım olaca&ına iprf 

-:-~-.: 
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1gittere üzerinde 

; 5. a.a. - Emniyet nezaretinden 
*1miıtir : 

~releri dun ıece oru ln
J• doia lnıiltereainin bazı mü -
tlseleri üzerine bombalar atmıı -

\cöaidlr. Bir ölü ve birkaç yaralı 
n 

ı,Ka'daki İtalyan 
lerine yapılan 

taaruzları 

.-e, 5 a.L - Hava Nezareti tebliği: 
t1l77U'esinin refakatinde bulunan 

.anarelerimhr Birelıobbi mıntaka -
dttpnan unareıine rastlamıılar -
e~an eden muharebe neticesinde i
ler içinde olmak üzere üç düşman 

resi dllşürülmü,tıir. Bir bombardıman 
filomua Birelıobbi'nin şarkında 

111 nakliye kollarına hücum etmiıtir. 
te bombardıman tayyarelerimiz 50 

avcı tanarninin hücumuna uğra • 
• Bunlardan ikisi alevler içinde tay-

miz tarafından düıürülmüıtür. 

relerimizden biri ününe dönmemiı-

ı>tltman ta:nareleri Sidibarram'ı çok yük 
bombardıman etmiılerdir. Avcı tay

erimiz havaluarak düıınana kartı çık
.fakat kati b!T netice elde etmemiı -

lerdir. Aleve lnkıllp eden bu hedefte bü -
yük hasara sebebiyet verilmlıtır. Krefeld 
tayyare meydanına da hücum edllmiı ve 
bir hangara iaabet vaki olmut ve binalar
da yangınlar çıkmııtır. Tayyarelerimizin 
hepıi salimen tlslerintı dlinmtiflerdlr. 

Alman tebliği 
Berlln, 5 LL - Alman hava kumandan

lığı tebliği: 

4 ağustosta, hava kuvetıeri, İn&iltere
nin ve İlkoçya'nın aynı zamanda lngtliz 
ve İııkoçya sahilleri açıklarında keılf u -
çuşları yapmıflardır. Bu harekAt esnaaın
da Pembroke'un 100 kilometre cenubu gar
btılnde St. Georges kanalı methalinde btr 
ıllep batırılmııtır. 4 - 5 ağUstos gecesi mu
harebe tayyarelerimiz ShermeSI deniz ln
ııaat tezgflhlarına, North Kllllngholm el -
varında petrol depolarına ve tayyare dAfl 
bataryaları mevzilerine, Thamesthaven tay 
yare dtı!i bataryaları mevzilerine hücum 
etmişlerdir. • 

Gece dört lngtlla tayyaresi carb! Al
manya üzerinde uçmuı ve bombalar atmıı
tır. Evlerin mlruz kaldığı cüzl haaardan 
baııka Croken civarında bir çiftlik yanmıı
tır. Bir sivil ölmU,tür. 

İtalyan tebliği 
Roma, 3 LL - Şimali Afrlkada, avcı 

ve muharebe tayyarelerinden mürekkep 
bir hava filomuz, Trablusgarp hududunda 
hareket halinde bulunan kıtalarımızı bom
bardıman etmek lstiyen çok kuveUI bir 
düşman tayyare grupuna ıiddetll bir hUcum 
yapmııtır. Bu muharebe esnasında tayya
recllerimia bUyUk gayret glisterettk yedi
si Gloster ve UçU Bionhelm tipinde olmak 
üzere on dU,man tayyaresi dUşürmU§ler -
dir. Bundan bqka orta büyUk!Ukte on ka
dar düşman otomobili de yakılmış ve tah
rip edllmlıtlr. Aynca bir inglllz avcı tay
yaresi de Marsa Matnıh yakınlarında mü
essir bir taarnız yapan bombardıman tay
yarelerimiz tarfından düıürUlmüıtUr. Bü
tün tayyarelerimiz Uılerlne dönmU,lerdlr. 

Şarki Afrlkı\da Rodolphe gölü Uzerlnde 
ve Yukarı Sudan hududunda kA.ln Namara
pot mevkllne düşman kuvetlerl tarafından 
yapılan bir taarruz ahalinin de yardımlyle 
tardedllmlıtır. 

Bir hava filomuz Berbera limanını 
bombardıman ederek bir gemiye tam isa
betli atıılar yapmıııtır. 

DU,manın Mauauah üzerine yaptığı bir 
hava hücumu limanda hafit hasar yapmıı 
ve dört klılnlo öIUmü ile on biri yerli ef
rattan olmak üzere 30 klılnln yaralanma
sına sebebiyet venniıUr. İki dU§man tay
yaresi dllşllrllldilğU gibi bir UçUncüsUnün 
de düftirülmtit olması kuvetle muhtemel
dir. Kaaalda bir dllıman tayyaresi dafi top 
lan taraftndan dU,ürUlmU,tUr. 

Amerika'da 100.000 
kişilik bir ordu büyük 

manevralara başladı 
Nevyork, 5 a.L - Nizamiye kıtaa

tından, milli muhafızlardan ve ihti -
yatlardan mürekkep lOObin kitiden 
fazla asker Amerika sulh zamanı bü
yük manevralarına baılamııtır. Tec
hizatı noksanlığı hiaaedilmesi ihtima
line rağmen manenalar büyük bir cid 
diyetle yapılmaktadır. Büyilk bir mu
harebe taklidi yapılacak ve bu esna
da Amerika bava kuvetlerinin taarruz 
ve müdafaa kabiliyetleri manevranın 
en mühim imtihan aafbuını tqkil e
decektir. 

Sabık Frınsıı naz1rlarındın 

8. Mındel •11r1t ıltındı 
Tunus hududu, S LL - Sabık fran

ıız dahiliye nuırı Mandel franıu Fa
sında nezaret altına alınmıı olup 
Fransa'da Puy de Dome vilayeti da
hilinde kiin Rione ka.abaıına götürü
lecektir. 

,.L&± 

Bu mUddet zarfında, bir yolunu bulup meseleyi karı· 
il!& açacağım. Onu kırıp, incitmeden bu iti halledece
lim. Xarımı.n aaaletine, ruhunun büyüklüğüne tam 

bir itimadım vardır. Onun beni anlıyacağından ve af 
edeceiinclea eminim. Istırabımı duyacağından ve be
ni aerbeat bırakacağından zerre kadar ıüphem yoktur. 
O yman aeutnle evlenece&im. Fakat.-

Tam bu •ırada kapının zili uzun, uzun çaldı. Ma
ria. bir kaç adım yürüdü. Sonra dönerek mütereddit 
b&kıılannı Maksi'nin yüzüne dikti. 

lngiliz tayyareleri 

Almanya'daki 
petrol tesisatına 
hücum elliler 

Londra, S a.a. - Hava nezaretinin 
istihbarat servisi ingiliz tayyareleri 
tarafından dün gece Almanya'da pet
rol tesisatına yapılan hücumlar hak 
kında tafsilat vermektedir. 

Bu baıkınlar esnasında en mühim 
suni benzin merkezlerinden birkaçı 

bombardıman edilmiştir. 

Monheim'da bir sanayi müessese
ıinde yangın çıkarılmı§tır. 

Tayyarecilerin ifadesine göre, ben
zin depolarına yapılan ilk hücumdan
beri almanlar kara müdafaalarını tak
viyeye mecbur kalmışlardır. 
Aynı gece ingiliz tayyareleri Kiel 

rıhtımlarında deniz tesisatını da ate
şe vermişlerdir. 

Abbeville yakininde bir kamyon ka
filesi 20 metre alçaktan kurıuna tu
tulmuştur. 

Üç Alman tayyaresi düıürülmiif 
Londra, 5 a.a. - Hava nezareti is

tihbarat ıervisi bülteninin' bildirdiği
ne nazaran 9 Spitfires avcı tayyaresi, 
bu sabah, üç Messerschmidts 109 dü
şürmüştür. Bunlardan ikisi Fransa'
nın Manş sahillerinde keşif yaparken 
cereyan eden hava muharebesinde di
ğeri de hemen aynı zamanda İngiliz 
sahilleri civarında düıürülmüştür. 

Malta üzerinde 
Malta, S a.a. - Düşman avcı tayya

releri bugün Malta üzerinde çok yük
sekten uçmu9lardır. Top ıesleri işitil
mit ıe de bomba düımemittir. 

Bir /ngiliz plotunun 
muvallakiyeti 

Londra, 5 a.a. - İngiliz hava kuvet
leri tarafından düşman arazisi üzerin
deki askeri hedeflere yapılan büyük 
toplu hücumlardan başka teker teker 
uçan tavvarelerin yaptığı münferit 
hücumlıda düşmanın izaç edilmesine 
devam olunmuıtur. 

Bugün, hava nezareti bombardıman 
tayyarelerinden birinin iki saat ıüren 
bir istikşaf uçuıu esnasında yaptıkla
rına dair tafsilatlı malfimat vermekte
dir. 

Pilot, Grawlinea tehri üzerine ge
lince' Dunkerque'e kadar şimendüf er 
hattını takip etmiş ve orada birçok 
zırhlı vagondan müteıekkil bir tren 
görmüttilr. Bu zırhlı tren iki yüz 
metre irtifadan bombardıman edil
miıtir. Daha sonra bir kanal üzerinde 
yirmi kadar mavna gören tayyareci, 
bunlar üzerine de bombalar atmıı ve 
birçok isabetler vaki olduğunu gör
müştür. 

Gravelines üzerinde bir düpnan 
bombardıman tayyaresi gören pilot, 
derhal ona da hücum ederek bulutla
rın arkaaına ilticaya mecbur etmiştir • 
Bundan batka alçaktan uçarak, yerde 
gördüğü elli kadar alman askeri üze
rine mitralyöz ateti açmıı ve biraz 
ıonra da ancak 30 metre yükseklikte 
uçmak suretiyle Mardyck tayyare 
meydanını bombardıman etmiştir. 
Kendiıine iubet vaki olmasına rağ

men, ingiliz tayyaresi salimen ü11Une 
dönmilıtür. 
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Bilgi ile bakım çocuğun 
sihatini temin ile beraber ba 
kım zahmetini de yanya in
dirir. Çocuğunuzun kaç ay
Irk olduğunu ve adresinizi 
bildiriniz size. (Bakmı ö -
ğüt) lerimizi PARASIZ gön
derelim. 

Çocuk E.irgeme Kunımu 
Merkezi 

1111111111111111111ı11111111u1111111ıı111111ıııu 111111 

lzvestia'ya göre 

Bugünkü harp 
bir dünya harbi 

halini alacak 
Moskova, 5 &.a. - Tasa ajanıı bildiri

yor: 
tzvestıa gazetesi, batmakalestnde oöy

le yazmaktadır: 
''Vbi pUııtemlekeye sahip olan bazı 

devleUerln mağlQbiyetl dolayısiyle Avru
panın dUçar olduğU vaziyet, harbin daha 
pek çok teveıısü edip ıllmullenmesl ve bir 
cmperyallııt dUnya harbine mUnkallp ol -
mıuıı ihtimallerini ortaya atmaktadır. 

Yüksek ııovyet 3Qraaı llçUncll defa ola -
rak toplandı ve llçUncll defa olarak da hU
kümet reli! B. Molotof'un raporunu dinle
di. 

HUkllmet reisinin verdiği beyanatın her 
biriılnln milhim noktalan ıtınlardır: 

l - V!zıh hlr surett e ve fikri tA.klp ile 
serdedllmiı olan ıulh arzusu, 

2 - Zater'dPn zafer e yilrüyen bliyilk va
tanımızın devamlı terakkllerlnln tezahü -
rü, 

3 - Sovyet devletinin emniyeti ve mu
kaddes sovyet memleketinin hudutlarının 
tecavüze uğramamMı için daimi dUoUnce
nln izharı. 

Dünyanın bugtinkU gergin vaziyeti kar
~ıııında, Sovy,.t hUkümetinln, memleketin 
eınnlyetlnl tnkvlye etmek üzeri'! tedbirler 
almıı.ğa tablatıyle IUzum gördllğU gibi, bu 
tedbirleri almak da hUkUmetin vazifesi 
bulunmakta idi. 

Son dört a~ zarfında, yakın kom§Ularla 
olan mUnuebatın tanzimi suretiyle, hu
dutların takviyeıl noktasından sayet mü
him muvAf!aktyetıer elde edilmiştir ... 

Burada tzveııtla gazete11ı. Besıtrabya ve 
şimali Bukovlna ihttli\fının muslihane bir 
surette halli ile. Uç Baltık memleketinde -
kt hı\dlıatın 11eyrinl zlkretmektf'dlr. 

l\.lezkftr gRZete yazılarına ıliyle devam 
etmektedir: 

"Tabiidir ki Sovyetlerin bu muvaffaki -
yetleri ıurada burada garazklrane telikki
lerle kar,ılaııyor. Sovyet devleti kuvetle -
rinin her takviyesi, düımanlarımızda ol -
dukça teessür uyandırdığı herkesçe ma -
hlmdur. B. Molotof çok &iizel ifade edil -
miı acı bir istihza ile "bu pyri memnun 
baylarm yardımına müracaat • etmeksizin 
vazifemizi :pa~kta olduiumuz cihetle, 
keyfiyetin böy1e olması, bizi pekaz allka
dar eder." cymlesini kullanmııtır." 

tzvestia töyle devam etmektedir: 
"Fakat biı bu ıayri memnun baylann, 

ademi memnuniyetlerini Sovyetlere lı:arıı 
makaleler yazmak suretiyle izhar etmele
rine müsaade edemeyiz. Baltık hldiıeleri 
esnasında fayri meıru hareketleriyle Üzer
lerine almıı olduklan meauliyetleri, lnıil
tere ve Birleıik Amerika":pa hatırlatırız. 

Bo htdiaeler, bUtUn dünyada beynelmi -
Jel politika münasebetlerinin, içinde yu -
varlandığı havanın ne kadar tefesıütı et -
miı oldufunu ıöıtermektedir. Gene bu bl
diıeler, Sovyet devletinin ne kadar müte -
yakkız davranmak mecburiyetinde bulun -
duiunu bir kere daha tebarüz ettirir. 

B. Molotof, B. Stalin'in 111 mellhur söz
lerini boı yere hatırlatmamıştır: "bir as -
kert taarruz tehlikesine karıı koymak için 
hazır bulunması, ve harici düımanlarnnı -
%Jn hiç bir manevrasının, hiç bir ı\irpriıi -
nin bizi bazırbkııı bulmaması için, bütün 
milletimizi daimi bir seferberlik halinde 
bulundurmalıyız." 

Londra'nın iyi haber 
alan mahfillerine göre 

Yıldırım harbi 
Yakında İngiltere'ye 

tevcih edilecek 
Londra, 5 a.L - Londra'nm iyi haber 

alan mahfillerinin zannettiğine cöre yıl -
dırım harbi yakında tnciltere üzerine tev -
cih edilecektir. Bu münasebetle inıiliz ha
va kuvetlerinin ıece hücumları tecrübesi 
faikiyetine sahip oldukları hususunda dik
kat nazarı celbedilmektedir. 

LonJra gazetelerinin tel.irleri 
Londra, 5 a.a. - Royter: Gazeteler mu

talealarında, alman iıtillsı tehlikesinin 
geçmediğini ve müteyakkız bulunmalı: li -
zımgeldiğini millete haber vermekle haki
mane hareket eden baıvekili methü ıena et
mektedirler. İltilinm &iiç bir hareket ola -
cağı ve ani yapılamıy&eaiı hakkında aynı 
zamanda Berlin'de ve Roma'da ileri sürü
len fikirlere ehemiyet verilmemektedir. Bu 
mihvercil~in İngiliz efkirı umumiyesini 
uyut~ak için füzull bir teıebbüs olarak 
telakki edilmektedir. 

Daily Teleıraph diyor ki: 
"Hitler tarafından taarruza seçilmenin 

tehiri bize rahat ettirecek hulyalar verme -
melidir. İki ıey muhakkaktır. Bizi imha et
mek için naziler vasıtalarını son hadde ka
dar inkipf ettirmiye ıayret edeceklerdir. 
İstili hazırlıkları da pruıyalı ihtimamiyle 
yapılmııtır. 

''Şayialann aksine inanmak 
lazım,, " 

Geçen hatta Roma ile Berlln arasında 
garip bir dUetto cereyan etmiıtır. İtalyan
lar, İngiltere lstllAııının "temaııaya değer 
bir darbe., olıunıyacatını haber vermiı -
Ier, alınanlar da FUhrerin ne zaman İngil
tereyi vuracağını ıormanın abdallık oldu -
ğUnu çünkU hattalardanberl bunların ya
pılmakta olduı-tınu ıöylemlılerdtr. Bu dti
ettoyu töyle tefılr etmek Iuımdır ki, ya
lanlar Ar&11na biraz hakikat kaçırdıkları 
zaman bile diktatörler daima inkisara uğ
ratmak ve aldatmak niyetindedirler. 

Ftihrer tarafından bir iatllA. yapmak ni
yetinde bulunmadıtı hakkında yapılan ıa
yialar, niyetinin blllkiı bunu yapmak ol -
duğU gibi tellkkl edilmelidir.,. 

V cui miktarda hava faarruzlan 

( RADYO .) 
'lÜRKİYE 

(Radyo Dlfilzyon Posto.Jarı) 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyosu 

1648 m. 
31.7 rn. 
19.74 m. 

(Dalga UzunluğU) 
182 Kcs./120 Kw. 

9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 
15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 

SALI : 6. 8. 1940 
7.30 Program ve memleket saat ayaq 
7.35 Müzik : Valsler (Pi.) ' 
8.00 Ajans haberleri, 
8.10/8.20 Ev Kadını - Yemek Listesi, 
8.30 Müzik : P iyano ile Caz parçaları 

12.30 Program ve memleket saat ayarı, 
12.35 Müzik : Muhtelif şarkılar (Pi.) 
12.SO Ajanı haberleri, 
13.05/ 13.20 Müzik : Plaklarla muhtelif 

şarkılar programının devamı, 
14.00 Müıı:ik : Senfonik: proıram (Pl.) 
18.00 Program ve memleket saat ayarı, 
18.0S Müzik : Caz miıziıı:i (Pl.), 
18.30 Çocuk saati, 
19.00 Müzik : Çocuklar için, 
19.15 Müzik : Fasıl heyeti, 
19.45 Memleket saat ayarı, ve Ajanı h~ 

beri eri, 
20.00 Müzik : Çiftcinin saati, 
20.15 Konuşma : ( Çihcinin saati ), 
20.30 Müzik : Ankara Radyoıu küme ae• 
21.15 
21.30 
21.45 

ve saz heyeti 
İdare eden : Mesut Cemil, 
Serbest saat, 
Konuıma : ( Radyo Gazetesi ), 
Müzik : Radyo Salon Orkestrası 
1- Ganılberıer : Benim küçuk ayım 
2- Aubert : Göbekliler resmi geçidi 
3- Puccini : La Boheme - Valse 
de Musette 
4- Rimıky - Korsakov : Sadko'dan 
düğün ıarkm 
5- Künneke : Lady Hamilton ope. 
retinden Potpuri, 
6 Nedbal : Polenblut operetinden 
Kavalier ( Valı ), 
'1 Becce : İki İtalyan suit'i, 

22.30 Memleket saat ayarı, Ajans habet1o 
leri; ziraat, esham - tahvilat, kam
biyo - nukut Borsası ( Fiyat ). 

22.45 Müzik : Radyo Salon Orkestr .. 
proırammın devamı, 

23.00/23.25 Müzik : Canzband (Pi.), 
23.30 Yarınki program ve kapanıı. 

* 1 R A N 
Tahran Radyosu 

Tahran radyom, kısa dalga ile haberleri 
aaat 11.80 dan 14 e kadar, 19 m. Si dalga 
uzunluğU üzerinden, 17.13 den 20 15 kadar 
30 m. 99 dalga uzunluA'u llzerlnden saat 
20.80 dan 23.30 a kadar 48 m. 7 4 dalga 
uzuniuğU üzerinden neıredtlmektedlr. 

(Yukarıdaki Saatler İRAN saatidir) 

.Nikôh töreni 
b ki • Eski valilerden B. Hilmi Tukyu'nun la· 

e enıyor zı Bn. Sabahat Tukyu ile Tarih, Dil, Cot-
Dally Te~egraph gazeteılnln diplomatik rafya FakUlteıl aaistanlarından B. Mus -

muharriri ı!:iyle yazmaktadır: tafa Kliymen'ln nlkAhları dUo kıyılmııtır. 
".Mihver devletlerinin mütevazi llıanı, Tarafeyne saadet dileriz. 

yeni ay ile haddi Azamiyi bulduğu zama • ı 
mn bir araya gelmeli hldtaesinln, belki de ~1111111111111111111111111111111111111 il. 
bir taarruza çok müııait olmBllndan lleri : : 
gelmektedir. Bu mÜlalt vazıyet artık ey- = Apartman aranıyor = 
ifil iptidasından evet tekerrür etrnlyecek - : : 
~- : E 

Dally Mail gazetesi IU!llan yazmakta- E lkinciteırinden itibaren Ye- : 
dır: - • h" - d k" 1-1- -"Bekltyecettml• py, vaat mlkyuta bir : nııe ır ve cıvarm a ıra ı& : 

...,,. taarrusudul". Buna ~ tM iter sa - = altı yedi odalı bir apartman : 
man hazır bulunmalıyız. Hiç bir gevşeme : h - k'I b" : 
caiz detlldir. Fabrikalarımız bütUn kuvet- : ya ut muata ı ır e• aranı- : 
teriyle çalıımata devam etrniılerdlr... : yor. Saat 10 - 13 araamda : 

Dally Herald da fllnl&n yazıyor: "B. : 6283 numaraya telefon edil· E 
Çörçll 'in sözleri hem realist hem hlklma- :5 . . I -
ne hem de zamanında aartedllmiıtlr. Hlt - - meaı rıca o unur. : 
Ier pllnlarımn tatblkını basan tehir eder, ~11111111111111111111111111111111111111;:' 
fakat bunlardan pek nadiren aartınazar e -
der.,, 

Petain hükümeti bir 

buhran arifesinde mi? 
Londra, S a.L - Taıı ajansı bildiri

yor: 
Daily Mail gazetesi Petain kabine

sinin birinci hükümet buhranı arife
ıinde bulunduğunu yazmaktadır. Me
refBl Petain'in arkaıında gizlenen nü
fuzlu bazı mahfiller birçok nazırların 
hükümetten uzaklattırılmasını ve yer 
terine orduya, donanmaya ve hava ku
vetlerine mensup kimselerin tayinini 
istemektedir. 

•---Bugün 

ULUS Sinemasında 

1 - Uyan ve YaJa 
Ali• Fay 

2 - ESRARENGİZ Bı(AI 
3 - Renkli miki (maymun atkı 

Seans saatleri: 

Uyan ve ya§&- 14,30 - 17,30 - 21 de 
Esrarengiz bıçak 16 - 19 da 

Makli, genç kadına doğru biraz yaklaprak: 
- Maria, dedi. Biliyorsun ki ..• 
Maria. erkeğin elini tuttu. Yalvarır gibi söyledi: 
- Biliyorum Makıi. Fakat, bu akpm birlikte ye-

mek yimek için kont Köröti'ye söz venniıtim. .• Ya
rın, uzun uzun konuıurw: ..• Olmaz mı? 

- Yarın mı? 

- Evet, zaten antaımıt vaziyetteyiz. Her halde 
meseleyi, her ikimizi de memnun edebilecek bir ~e
kilde hallederiz_, Şimdilik müsaadeni rica edeceğim. 

- Köröti mi? 
- Zannederim. Yazan: Milaaly FOLDI Tür~eye.çeoiren: F. ZAHiR TORUMKUNEY. -70- - Madam ki; esaslı bir surette anlapcağız. O hal· 

de, bu akf&Jll için gidiyorsun? 
- Bekliyor muydun? 
- Kapıyı açayım mı? 

- Bir rezalet çıkmuını mı iıtiyorsun? 
Maria, omuzunu ıilkti. İatese, bu ltJ kolayca halle

debilirdi. Fakat, erkeğin bu mütkiil anda yalvarma
aını bekliyordu. Onun kayıtıız davrandıtını rörilnc:e. 
meauliyetten kurtulmuı bir insan ferahlığiyle yilril
dil. SokQ kapııını açtı. Dıprdan kalın bir erkek le• 

il ifitildi: 
- Bonavar küçük... Ama karanlık buraıı... Af fe

denin, biru geciktim... Fakat, öyle iyi bir pnsım 
nrdı ki; ... bir türlü kalkamadım! ..• 

Makıi'nin elleri, ayakları titremeğe batladı. Ne 
kadar teklifab konuıuyorlardı. Maria'ya, "küçük" di
ye hitap ediyordu .... Kont Köröıi'nin, uzun boyu, ıe
nlt omuzları, aakin ve mütebeaaim yüzü oda kapııının 
_ıı\inO., görUndü. Maria, arkasından geliyordu. Makal, 
ayağa kalktı. 

Köröıi, eldivenli eliyle Makıi'yi iıaret ederek tor• 
du: 

- Kim bu adam? 
Makıi, Dizik bir tebeuümle gülümsedi: 
- llöayö kont, benim kim olduğum.ıı her halde 

tahmin etmiılerdir. Mamafih, müaaade edersem ... 
llaria, hemen ileri atıldı : 
- Sblerl tamıtırayım, dedi. Kont Yanot Kör8fl, ........ ~ .. 

- Memnun oldum, diyerek elini uzattı. 
Kont KörÖfİ, müıtehzi bir tebeııümle Maksi'yi 

aUzdü. Uzattığı eli, parmaklarının uciyle töyle yalan~ 
dan bir sıktı. Ve derhal arkaaını dönerek, ağır hare
ketlerle paltosunu çıkardı. Bir sandalyenin iizerine 
attı. Odanın bq tarafına geçerek koltuklardan birine 
yulandı. ~acak, bacak üıtUne attı. Maksi, aitemle 
Maria'nın yüzüne baktı. Genç kadın, oralı olmadı. 
Konta doğru dönerek mültefit bir lisanla sordu: 

- Poker mi oynadın? 
Kont Köröti, bir kaç saniye suıtu. Sonra kaılannı 

çatarak: 
- Bu akpm, yalnız olacağını aöylemiıtin, küçük. 

Dedi. 
- Evet, öyle olacaktı. Ama. .. 
- Mua ayırttım. Sevdiğin yemekleri ıınnarladım. 

Ne zaman gideceğiz? 
Makıl, nezaketini muhaf uaya gayret ederek ıü

lilmaedi: 
- Affedersiniz._ Kabahat bende oldu... Rahatsız 

ettim... Anıızın getmiıtim de ... 
- Bir kadın, hiç bir zaman anıızın ziyaret edile

mez. 
- Maria ile müzakere edilecek mühim bir ıeyim 

vardı. Bu ..• 
- Bu, haber verip, randevu istemeniz için bir 

mani tefkil edemezdi. 

1 

- Fakat, filin bilmiyorum, bq muharrir bey. 
- Rica ederim. •• 

- Hiç bir teY rica etmeyiniz. Ziyaret kaidelerine 
riayet ederek geleceğinizi haber vermit olsaydınız, 
şimdi böyle miltkül bir vaziyete düpnüı olmazdık. 
Maria, bu akfaın •izinle müzakerelerde bulunamıya
cağını söyler ve meıele kalmazdı. Anladınız mı, bq 
muharrir bey? 

Makai, aapaarı kesildi. Titriyerek ayağa kalktı: 
~Kont hazretleri, verdiğiniz derslere teıekkürler 

ederim. Ancak._ 

- Bilmediklerinizi öğrettik Fena mı? 

Maria, hemen yerinden fırladı: 

- Rica ederim Maksi.- Rica ederim Yanof ..• Ka
bahatli benim... Her ikinizden de af dileyorum. .• 

Kont Köröfi, genç kadının ıözUnU kesti. Maksi'ye 
dönerek ihtar eden bir tavırla ·söyledi: 

- Hem, böyle güzel, böyle nefiı bir kadınla mil
zakere edilmez. tnun, Maria gibi bir kadına ancak 
hayran olur. Müzakereye bu kadar hevesli iseniz, gi
diniz; murabahacılarla, komisyoncularla, politika da· 
laveracılariyle müzakere ediniz. Kifi derecede konuı
tuk zannederim. Haydi artık, bqmubarrir beye veda 
et de, gidelim küçük. 

Maria, gözlerini yumdu. Hafif, tatlı bir kahkaha 
attı. Fakat, •esinden endite ettiii, korktulu lUIMCli· 

- Çünkü ; daha evel söz vermiıtim. 

- Eğer, vaziyeti izah edersek, mösyö kontun da 
ıeni mazur göreceğini ümit ederim. 

Köröti'nin sabn tükendi. Sert bir sesle bağırdı: 

- Ne diye 11rar ediyorsunuz? Bu derece yapıt
kanlık ayıptır! 

- Ben mi yapıtkanlık ediyorum? Ne demek iste
diğinizi anlıyamadım, mösyö kont? 

- Benimle konuıurken elinizi cebinizden çıkan• 
nıı. 

Makıi, gayri ihtiyari elini cebinden çıkardı. 

- Tamam. Şimdi ıöylemek istediğinizi söyliyebi
lirliniz. 

Makıi, asabiyetten büyüyen gözlerini Köröti'ye 
dikti. Vücudunun titremesinden ideta ürktü. Diına· 
ğında bir ıes uğuldadı: 

- "Korkak!" 

Bağırmağa baıtadı: 

- Her ıeyin bir hududu vardır f Benim evimde ba· 
na hakaret edilemez t Terbiyeli ve kibar bir erkek, 
difer bir erkeğin hiılerine hürmet etmesini bilir 1 Bu 
gibi formalitelere riayet etmek lazımdır t Bu ev be· 
nimdir 1 Bu kadın bana aittir t Hangi hakla ve Jdnıill 
müuadesiyle bu eve giriyonunus t Bana hakaret et
mek cürctini nereden alıyorsunuz? 



1 MODAF AA VEKALET! 

• V' elı:Bleti Satın Alma Komisyo -

9to larihtnde ihale edlleceği llAiı 
e,,,,beherlnc 160 kuruş fiyat tahmin 
vv tane harp paketi torbasının pa
hU istekli çıkmadığından beher 
talunın edilen fiyat 175 kuru§ ola
it edllerek pazarlıkla ekBlltmeyc 
1 ve eksiltme g{lnU S ağustos 940 

gtlnU sa.at 15 e bırakılmıştır. İs-
1312 lira 50 kunışluk kati temi· 

e birlikte mezkQr tarihte Ankara
.) V. aabn alma Ko. da bulunmala-

14241 

ek parçalar ve hortum 
alınacak 

· elt§Ieti Satın Alma Komisyonun-

iııe tahmin edilen fiyatı 7000 lira 
Presısr çekiç yedek parçalan ve 

7 Pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
· 8. 940 çar'§amba gtlnU saat 11 de
lernınatı: 1050 Ura olup §arlna -

8tesı komisyonda görül Ur. Talip -
:YYen vakitte M. M. V. Sn. Al. Ko. 
alan. ( 4344) 14389 

· V. Hava Müsteşarhğı 

ir doktor aranıyor 
'Yek§/~i Hav Satm Alma Ko -

ıın: • 
1 barem kanununa göre tesblt e -
6.ıanıı verilecek ücret 170 lira ol 
bir tabtp alınacaktır. Taliplerin 

{ ~~artığına müracaatları. •3•5) 14321 

llSA T VEKALETi 

Benzin alınacak 
l' eiı:iletinden : 

6 

13
otomoblll ile servis motoslklet-
50 l teneke benzin satın alına

llhınıı tahliye ve belediye gazha· 
ar nakil Ucrcti dahil olmnk lize
edııen bcdcli (1811) lira (25) ku

U\'akkat teminatı (185) lira (8:5) 

· 8. 940 cuma gllnU saat (10) da 
UdUrlUğtlnde toplanacak satın nl

'Yonunda yapılacaktır. Taliplerin 
1 eörmek ve % 7,5 muvakkat te
~ırtnak Uzerc levazım mUdilrlU
~'!.cauarı llAn olunur. 
"1Jf3) 14014 

ÜK VE iNHiSARLAR V. 

liavuz yaptırılacak 
lar Umum MUdUrlUğllnden: 

ınızın Ankara. bqmUdUrlUğU
lı Coğul tuzlasında 1009 metre 
lu eu istiap kabllıyetlnl haiz o-

1el'akum havuzunun inşası kapalı 
~le eksiltmeye konmuııtur. 

11 
inşaatın muhammen bedeli 

l'adır. 
lltıne ev;akı Ankarada lnhlsar
dUtlllğUnden ve 1stanbulda mer
llda. tuz fen ıubeslndcn 160 ku• 
mukabilinde tedarik olunabilir. 
lltıne 20 ağustos sah gUnU saat 

llda inhisarlar be.şmUdllrlilğti 
l'ılUte§ekkll komisyonda yapıla -

eklUcrin teklif evrakını havi 
ld Ye kadar beton havuz leleriyle 
Uklıınru gösteren vcalkalanm 
~icap eder. 
ltırakkıı.t teminat mlkdarı yUzde 
\~esablyle 2384 liradır. Teminat 
-nke.ıardnn alınacak mektupla 

~~ fiyatlarından yüzde on beş nok
lc it esham kabul edilir. 
lif mektuplarını ve diğer evrakı 

ar uııuıunc göre mUhUrlendtkten 
e eaatınden bir saat evellne ka
llı ınukablllnde teslim edllmcll

IIe gönderilecek mektupların 
ll&atınden bir saat e\'ellne kadar 

oı Jtelınlş olması lM:ımdır. Posta
lbilecek gecikmeler nazan itı-

(4390) 14872 

K. 

; Üısübahri K. Satın Alma Ko
aıı : 

~tanlık ihtiyacı için. 2SOOO kilo 
tıQlPatı zarf usuliyle eksiltmeye 

iltırıesi 12/Ağusto!/940 pazarte· 
~ t 16,30 da İzmit'te tersane ka -
allıisyon binasında yapılacaktır. 

bir kilosuna tahmin edilen fi;:s olup muvakkat teminatı 2437 
t] ltur. Buna ait şartname 163 
llıukabilinde komisyonumuulan 

İltıneye istirlk edecek istekli -
'''ılı kanunun tarifatı veçhile 

ar olduklarına dair ticaret 
t)~lt~e YUkarda yazılı ilk teminat

te tanzim edecekleri teklif 
~tl'll'ıuayyen glin ve uatten tam 
ti ~c kadar komisyon başkanh-
trı. "6S39-4154" 14126 

a ~eınur alınacak 
~, ıı 
ita .mum miidürlüğünden : 

tle daktilodan iyi anlı -
ite ıs lira asli maaşlı memur 
t. nu nıüsabaka 19 Ağustos 
tai .. d t gunü saat 1 S e umum 
c rapılacaktır. 

b~aıı1ı şartları haiz olanla
~tları. 
lltk . 
ta oirnak. 

ltıektcp mezunu bulun -

'~trı · )i d •ğini yapmış olmak. 
trccede daktilo kullan -

~balta imtihanında kazanan 
ba~·t teşkilatında çahşmağa 
'a~·buıunmadığı polis talı • 
~lılcıt olmak. 

durumlarının memuri -
~ lıtt'ıani bulunmamak (tam 

treti. sıhıye raporiyle ) 
{4365) 14365 

ASKERi FABRiKALAR 

32 Ton ıan sabunlu kösele 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Lmum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : • 

Tahmin edilen bedeli {120.000) lira olan 
il2 ton sarı sabunlu kösele .Aslcert Fabrika
hır umum mlldürlllğ'U merkez satın e.lma 
komisyonunca 17. 8. 940 cumartesi g{lnü sa
at 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (6J lira mulmbillnde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminnt 
olan (7250) lirayı havi teklif mrktuplnrı
rı mezkfir gUnde saat 10 na kaaar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 mı
marnh kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
\'esalkle komisyoncu olmadıklanna ve hu 
f§le nllumdar tllccardan olduklarına dair 
ticaret odası veslkasiyle mezkQr gUn ve 
saatte komisyona mUracruıtıarı. 

(4140) 14192 

20 Ton yaş kavak ağacı alınacak 
Askeri Fabrikalıır Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundl!n: 
Tahmin edllen bedeli (1000) lira olan 

20 ton YIUJ kavak ağacı askert fabrikalar 
umum mUdllrll\ğU merkez sntın alına l<omls 
yonunca S. 8. 940 p"'r~Pınbc gUnll saat 14 te 
pazarlıkla satın alınacal<tır. Şartname pa
rasız olarak verilir. Taliplerin mezl:Qr gtln 
ve saatte komisyona mliracaaUarı. 

(4~79) 14256 

7 Ton 0,3 mm. kalınlığında 
galvanizli teneke levha alrnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satım Alma Komisyonundan : 

Beher kilosuna SO kuruşu bedel tahmin 
edilen yukarıda yazılı 7 ton teneke levha 
Askeri Fabrikalar umum Müd. merkez sa
tın alma komisyonunca 8. 8. 940 per&embe 
günü saat 14,30 da pazarlıkla sııtın alına
caktır. Taliplerin mezkur gün ve saatte 
komisyona mUra.caa'tıan. (14280) 14257 

800 adet yatak ve 800 adat 
yastık kılıfı ile 1800 adet 
yastrk örtüsü alınacak 

Askeri Fabrikall!T Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyoııundan : 

Tahmin edilen bedeli (2994) lira olan 
800 adet yata!$ ve 800 adet yastık kıhfı i
le 1800 adet yastık örtüsü Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın atma 
komisyonunca 21. 8. 940 çarşamba günü 
saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname pnrıısız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvııkkat teminat olan 
(224) lira (SS) kunış ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmachklarıııa ve bu işle alaka· 
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o · 
dası vesikıısiyle mezkUr giln ve saajte ko-
misyona müracaatları. (434ı) 14318 

13000 Kg. Sarı Vaketa 600 Kg. 
Siyah V a:keta alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mııdur/üğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli (47420) lira olan 
13000 Kg. sarı ve 600 Kg. siyah valrnta as
keri fabrikalar umum mlidürlilğll merkez 
satın alma komisyonunca 21. 8. 940 çar
şamba gilnU E:ıat 15 te kapalı zarfla ihale 
edllecektlr. Şartname (2) lira (38) kuru§ 
mukabilinde komisyondan verilir. Talip -
!erin muvnkkat teminat olan (3556> lira 
(60) kuruşu havi teklif mektuplannı mez
kQr günde ıınat 14 e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin .ıı~ 2490 n•ımarah 
kanunun 2 ve 3. mnddclcıindck! vesalklc 
komlsyoncu olmadıldarına ve bu tıılc altı· 
knd:ır tllccardan olduklarına dair ticaret 
odası veslkaslyle mezkQr giln ve saatte 
komisyona mUracaatııırı. ( 4259) H343 

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

kıtaat ilanları 

Sade yağı alınacak 
Ispırtıa Tümen Satın Alma Komisyonun

dan: 
' l - Antalya'daki kıtaatın senelik ihti -
yacı olan 13700 kilo sade yağı kapah zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Isparta tümen satın al
ma komisyonunda ve İstanbul, Ankara Lv. 
amirlikleri satın alma komisyonundadrr. 
İstekliler şartnameyi komisyonlarda oku
yabilirler. 

3 - İebu 13700 kilo sade yağmın mu • 
hammcn tutarı ıS070 liradır. 

4 - Şartnamesindeki ~ 25 mikdar faz -
lası da dahil oldufu halde ilk teminatr 1130 
lira 2S kuruştur. 

5 - Eksiltme lS/8/940 tarihine tesadüf 
eden pazartesi günü saat 16 da lsparta'da 
tümen satın alına komisyonunda yapıla -
caktır. 

6 - İstekliler lS/8/940 pazartesi günü 
saat ıs e kadar teklif mektuplarını lı;par -
ta tümen satın alma komisyonuna verecek 
veya göndereceklerdir. Bu saatten ıonra 

verilen ve yahut rönderilen mektuplar a -
lınrtııyacaktır. Saat ayarı tümen daire saa· 
tiyle yapıllıcaktır. 

7 - 2490 sa.yılı kanunun hükümlerine ve 
bilhassa 32 maddesine uygun olmryan mek
tupların sahipleri eksiltmeye iştirak etti -
rilmiyecektir. (3897) 13949 

Hamam inıaatı 
Eskişehir Kor Satınalma Ko : 
Eskİ.§ebir müessesatından birinde yapı

lııcak hamam inşası kapalı zarf usulile ek
siltmeye konmuştur. Kn.pah zarf usulile 
eksiltmesi 8 Ağustoı 94-0 perşembe günü 
saat 16 da. Eııki&ehir Kor satınalma ko -
misyonwv.in yapılacaktır. Keşif, plan ve 
ıııırtnıımesi komisyonda görülebilir. 

Keşif bedeli 29399 lira 55 kuruştur. Mu 
vııkkat teminat makbuz1arını havi teklif 
mektuplarını belli günde saat ıs e kadar 
komisyon riyasetine venniş bulunacak-
lardır. (3896) 13961 

Arpa ve Yulaf alınacak 
Çatalca Tümen Satın Alma Komisyo -

nundan : 
Birlikler hayvanatının ihtiyacı için lie -

rait ve evsafı dahilinde (300.000) kilo ar -
pa 7 / Ağs./940 çarşamba günü saat 11 de ve 
(300.000) kilo yulaf aynı günde uat ı5 de 
kapalı zarf usuliyle satın alınaco.ktır, Her 
ikisinin ayrı ayn muhammen bedeli 16SOO 
liradır. Ve ilk teminatları ayn ayrı 1237 
lira SO kunı~tur. isteklilerin 2490 aayılı 
kanuna uygun olarak tanzim edecekled tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir ııa.at 

eveline kadar Çatalca tümen satın alma ko
misyonu baııkanlığına vermeleri, lazımdır. 
Şerait ve evsafr tümen satın alma komis -
yonunda, Ankara ve İstanbul Lv. lınirlik-
1erin<le ıönllebilir. (3982') 13972 

ULUS 

Buğday öğüttürülecek 
Cizre Askeri Satrn Alma Komisyonun • 

dan : 
1 - Cizre Hd. taburunun ıenelik ihtiya

cı bulunan 2SO.OOO kilo buğdayın öğiltillme
sl kapalı zarfla eksiltmeye konulmustur. 

2 - Eksiltme 7/8/940 c;arıamba günü sa
at ı7 de C. Hd. karargahmdaki binada sa -
tm alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 12SOO lira olup 
muvakkat temiantr 937 lira 50 kuruııtur. 

4 - Şartnamesi her ıün komisyonda bi
la bedel ıörülebilir. 

5 - Taliplerin teıninatlariyle birlikte ta
yin edilen gün ve saatte komisyona müra -
caatlarr. (3986) 1397S 

Telefon direği alınacak 
Çorlu Kor Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Kor mıntakaınndaki telefon ıebe • 

kesi için 6 metre boyun.da S3SO ve sekiz 
metre boyunda 330 adet ili&ik evsaf dahi -
llnde telefon direği alınacaktır. 

2 - İhalesi 12/8/940 pazartetıi rünil sa
at 16 da kapalı zarf usuliyle yapılacııktır. 

3 - Muhammen bedeli 23050 lira olup 
ilk teminatı 1728 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler An
kara, İstanbul Lv. runirlikleri satın alına 
komisyonlarında ve Kırklareli Vize tümeıı 
satın alma komisyonunda ve Çorlu'da kor 
satın alma komisyonuna müracaatla görü-
lebilir. ' 

S - İsteklilerin kanunun ikinci ve üçün -
cü maddelerindeki belgeleriyle birlikte 
belli glin ve saatte bir saat evci teklif mek
tuplarını Çorlu'da kor satın alma komisyo. 
nuna vermeleri lazımdır. (4108) 14098 

Kuru soğan alınacak 
Anlı:ara Levanm Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - ı20 ton kuru soğanın kapalı zarfla 

eksiltmesi 19. 8. 940 sa.at ıs de Ankara 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda ya 
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7200 lira ilk te
minatı 540 lira.dır. Şartnamesi komiıyon -
da görülür. Teklif mektupları saat 14 ka-
dar kabul olunur. (4262) 14246 

Sığır eti alınacak 
Kars Müst. Mv. Sa. AI. Ko. Rs. den: 

l - Göle garnizonu senelik ihtiyacı için 
bir kilosuna tahmin edilen :fiyat U kunı§ 
olan 120 ton sığır etine ikinci dC'fa talip 
çıkmadığmdıın pazarlığa konulmuıtnr. 

2 - ilk teminatı 1260 lira olup lhnlesl 
19. 8. 940 pazartesi gUnll saat 15 tedlr. 

3 - Evsafı 9 kolordu garnizonlarının 
hepsinde vardır. Şartnamesinin parasız o
larak veg5rmek isUyenlerln her gUn pa -
zarlığa ~receklerin ihale glin ve saatin
de ilk temin:ıtıariyle birlikte Karıı .Mfuıt. 
Mv. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (4266) 

14248 

Sade yağı alınacak 
Manisa Tüm. Satın Alma Ko. 
Manisa ve hariç kıtaatın ihtiyacı için 

40800 kilo sadeyağı kapalı zarf uauliyle 
satın alınacaktır. Hepsinin tutan 46920 li
re.dır. Şartnameıi komiayondan verilir. İ
halesi 20. 8. 940 salı günü saat 11 dir. İlk 
teminatı 3519 lira. Ekı;iltmiye girecekler 
2490 sayılı kanunun 2, 3. ncü maddelerin -
de istenilen belgeler ticaret odası veılkala 
riyle birlikte eksiltme saatinden bir saat 
evetine kadar teminat ve teklif mektupla
riyle Manisa Tüm. Satın alma komisyonu-
na gelmeleri. (H271) H25S 

Koyun eti alı~acak 
Çanakkale Mst. Mv. Sı. AI. Ko. dan 

Buğday öğüttürülecek 
Eskişehir Mıntıılca K. Sı. Al. Ko.dıı.n: 
1 - Askeri ihtiyaç için toprak mahsul

leri Eskişehir olisiııden alınacak 1880 ton 
buğdaF un lnbrikalarında öğütülmesi işi 
pazarlıkla yapılacaktır. Pazarlığı 8. 8. 940 
perşembe günü saat IS te Eskişehir mınta
ka K. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartna
mesi komisyonda <'Örülebilir. Tahmin be -
deli J7600 liradır. Kati teminatı S64-0 li -
radır. lstelı:Iilcrin mezkur gün ve s.utte 
teminat makbuzlariylt komisyonda baur 
bulunmaları. (4120) 14110 

Sığır eti alınacak 
Erzincan Tüm Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Trabzon garnizonu için kapalı zarf
la. eksiltmeye konulan 120,000 kilo sığır e
tinin beher kilosuna teklif edilen 24.8.940 
perşembe gllnU saat 15 te pazarlık sure
tiyle eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 30,000 lira olup 
ilk teminatı 2250 liradır. 

8 - ı';lartnanıesl her gUn komisyonda 
görUleblllr. 

4 - İllteklllerln tayin edilen gUn ve sa
atte komisyonda bulunmaları. (4186) 

H342 

Sebze komprimesi alınacak 
lstanbul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan 
1 - 1/81940 tarihinde kapalı zarfla ek -

siltmesi yapılacak olan bes yüz bin paket 
çorbalık sebze kompirmcsinin kapalı zarf
la eksiltmesi görülen lüzum üzerine 818/940 
perı;embe günü saat ıs de Tophane Lv. a
mirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. Tahmin bedeli altmış iki bin beıı 

yüz liradır. İlk teminatı 4375 liradır. Şart
name ve nümuncsi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin ihııle saatinden bir saat evet 
komisyona vermeleri. (4321) 14344 

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

l - Kara garnizonu ııenelik ihtiyacı i -
r.ln 66 ve .Ard'.lhnn garnizonu ihtiyacı için 
24. ve Göle snrnlzontı için 30 ton sadeyağı 
ayn, ıı.yn kapalı zarfla mUnııltaaaye. konul· 
muştur. 

2 - Her Uçüniln bir ldlosuna tahmin edi
len fiyat 100 kunıştıır. 

3 - 66 tonun ili< teminatı 35M ve 30 to
nun 2250 ve 24 tonun ısoo lira olup ihale
leri 21. 8. D40 çarş3Jllba gtlnU saat 15 te -
dlr. 

4 - 66 tonun §artnameııi 330 ve 30 to
nun ııartnnmesl 153 kuruşa satılır. Diğeri 
parasız v~ıillr. 

5 - Mlırınknsalarıı. gireceklerin ilk te -
mlnaUarlyle birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden en az bir saat eve! Kars 
Mst. Mv. K. Sa. Al. ltomlsyonuna \'eııne • 
lcri. (4::47) 14347 

Mckkari se!lleri alınacak 
lzmir Ll·. Amirliği Sa. AI. Ko. dan : 
1 - Ordu birlikleri hayvanatı için 1200 

adet yerli mekkare semeri 3. ayda teslim e
dilmek şartiyle pazarlıkla sn.tın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 8/Afı./940 perşembe rü -
nü saat ıs de İzmirde kııılada İzmir Lv. !
mirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 15600 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 1170 Ji. 

radır. 
S - Şartnamesi her gün komisyonda gö -

rülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasmda. kayıtlı 

olduklarına dair vesika göstermek mecbu
riyetindedirler. 

7 - Pazarhğa i:ıtir!ık edecekler 2490 sa
yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde 
ve şartnamesinde yazılr vesikaları ve te -
minatı muvakkateleriyle birlikte ihale sa
atinden evet komisyona müracaatları. 

1 - Çanakkale Mst. Mv, Hst, ic;in 45000 ' 
kilo koyun eti pazarlıkla aatm alınacaktır. 

(4348) 14348 

Sade yağı alınacak 
Van Mıntaka Sa. Al. Ko. dan: 2 - Koyun etinin beher kilosu 4-S ku • 

ru~tan 202SO lira bi~ilmiıtir. 
3' - İhalesi 15/8/940 çar§amba günU saat 

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

4 - İstekliler ihaleden bir ıs.at evet te
minat akçeleri olan 1S8,7S lirayı ve ihale 
kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesi
ka ite komisyona müracaat etmeleri (4135) 

14264 

6 Kalem mutabiye alınacak 
lstanbul K. Sa. Al. Ko. dan : 
Komutanlık anbarı için 7/8/940 saat 11 

de aşağıda cins miktar ve tahmin bedelleri 
yazılı altr kalem mutabiye pazarlıkla satm 
alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. İsteklilerin belli gün ve aa
atte % ıs teminat paralariyle Fındıklı'da 
komutanlık satı.o alma komisyonuna ıel -
meleri. (4291) 14282 

Muhammen 

Cinsi 
Büyük yem torbası 
Kiiçük yem torbası 
Kıl kolan 
Keçe belleme 
Gebre 
Kaı;ağı 

Miktarı 

Adet 
2000 
sooo 

12000 
27SO 

10000 
10000 

bedeli 
L. K. 

2600 00 
sooo 00 
6600 00 
15562 00 
2200 00 
5000 00 

Bunlar ayrı ayrı taliplere de ihale edi-' 
lebllir. ı4282 

Er fotini alınacak 
lst. K. Sa, Al. Ko. dan : 
1 - Komutanlık kıtaları için 8/8/940 gii. 

nü saat 11 de pazarlıkla 7SOO çift er foti -
ni satın alrnacaktır. Muhammen bedeli 
4S7SO liradır. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. tıteklilerin belli giin ve 
saatte % ıs teminatlariyle birlikte Fındık
lı'da komutanlık satın alma komisyonuna 
ııelmeleri. (429S) 14286 

Sığır eti alınacak 
Vize Tüm. Sa. AI. Ko. Reis. den 
1 -Tüm birliklerinin ıenelik ihtiyacı 

olan ve 9. parçadan olmak üzere 22, 23 ve 
24 temmuz 940 günlerinde ihalesi muk~r -
rer bir milyon iki yüz yetmiı bin kilo sı -
iır etinin bazı parçalarına.teklif eıiil :n fi. 
yat pahalı görülmüş ve beh~r parçal.uma 
talip çıkmadığından bir ay içinde pazarlık
la ihalesi yapılacaktır. 

1 - Van garnizonundaki mıntaka bir
likleriııin yıllık ihtiyacı olan yirmi altı 
bin lilo sad('yağı 1 ağustos 940 tarihinden 
itibaren ıs gün müddetle kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 22100 liradır. 
Muvakkat teminatı 16S7 lira 50 kuruştur. 

J - Eksiltme 22 ağustos 940 puşembe 
günü saat 10 da Van mıntaka K. Satın al
ma komisyonunda yapı/acakttr. 

4 - Taliplerin muayyen günde ve ~öste
rilen saatten bir saat eve/ teklif mektup
larını komisyona vermeleri. (4149) 14J49 

Arpa alınacak 
lstanbul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
868 ton kriple arpa alınacaktır. Pazar -

tıkla eksiltmesi 10/8/940 cumartesi günü 
saat 11 de Tophanede İstanbul Lv. amirli
ği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli kırk yedi bin yedi yüz: kırk 
lira ilk teminatı 3S80 lira SO kuruştur. Şıırt
namesi ve nilmunesi komisyonda rörülür. 
İsteklilerin belli saatte komisyona ıelme -
!eri. (4350) ı43SO 

109 araba alınacak 
Kayseri Kor Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına beher 

adedine tahmin edilen fiyat ıso liradan 109 
araba açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16360 lira olup 
ilk teminatı 1226 Jira 25 kuruştur. 

3 - İhalesi 2ı/8/940 ~rıamba günü sa -
at ıs de yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi İstanbul; Ankara Lv. 
lmirlikleri ve Kayseri askeri satın alma 
komisyonlarında görülebilir. 

S - İsteklilerin kanunun Z. ve 3. ncü 
maddelerinde yazılı vesaik ve ilk teminat
lariyle birlikte belli gün ve saatte komis -
yonda bulunmaları.(43Sı) 143Sl 

Sığır eti alınacak 
Van Askeri Satın Al. Ko. dan: 

1 - Van garnizonundaki mıntaka komu
tanlığı birliklerinin yıllık ihtiyacı olan 
yüz on bin kilo sığır eti 2 ağustos 940 ta -
rlhlnden itibaren on be§ gün müddetle ka
palı zarf wrullyle eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 16500 liradır. Muvakkat 
teminatı bin iki yUz otuz yedi lira 50 ku -
ruDtltr. Ekalltme 23 ağustos 940 cuma gU
nll saat 10 da Vau mıntaka komutanlığı 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin munyyen günde ve gösterilen sa
atten bir saat evet teklif mektuplarını ko-
misyona vermeleri. ( '852) 14352 

2 - Pazarlıiı 13, 14, 15 Ab. 940 ıüıı - Demir karyola alınacak 
!eri saat 11 den 15 kadardır. lst. Lv. Amr. Sa. Al. Ko. 

3 - Beher parçanın muvakkat teminatı 1500 adet katlanır demir karyola alı -
387S ve 2880 liradır. nacaktır. Kapalı znrfla eksiltmesi 22.8.940 

4 _ Etlere ait ıartnamel!rİ görmek i~- perşembe gUnU saat 15. te Tophanede ta-
• .. . • tanbul Lv. Amlrllf;1 satın nlma Ko. yapıla-
tıyenler her iUn satın alma komısyonur cnktır. Tahmin bedeli 33.000 lira ilk temi-
görebilirler. 1 nab 2475 liradır. ŞartnamMi ve nUmune-

5 - İhaleye i~tir!k edecekler bir na• si komlııyonda görülilr. İııt_eklllerin kanu-
evel teminatınr yatırmaları lbımdır nl veslkalarlyle teklif mcı.tuplarını ihale 

(4152) 
.. ~3 saatinden bir sat evel komisyona verme· . ' ı•- lfll. ,(4353) 1'8M 

!5-

Odun ahnaccd' 
Hacıumur Sı. Al. Ko. nundan : 
A&aiıda miktar ve tutarları ve teminatla riyle eksiltme gün ve aaatl~ri yazılı odıı • 

nun 26/7/940 gün kapah zarfla olan eksiltmesinde talip ~ıkmı:.dığından bir ııy ı:rıı:d • 
detle puarlıfa konmuıı ve ilk pıızarlığı 7/8/94-0 güniıdıir. İsteklilerin muayyen gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte Hecıumurda askeri satın alma komisyonuna mlir:ıcc.-
atlan. (4362) ı4362 

Cinıi Miktan 
Odun 326S 

.. 1048 
n 1265 .. 24SS 

Eksiltme tehiri 
Midyat Sa. AI. Ko. nundan: 

Tutan 
52240 
15288 
20240 
29280 

Midyat garnizonu için 200 ton un ek
ıılltmeslnden ıııır!ınazar edilmf§ ve 6. 8. 
940 ta eksiltmenin ynpılamıyacağını aıo. -
kadarla.ra mnlfimat olmak üzere uan olu-
nur. (4354) 1~854 

Sığn- eti alına.cak 
Çanakkale Mst. Mv. Sı. Al. Ko. Bşk. 

l - Çanakkale Met. Mv. Killtb3hlr bir
likleri için (90000) kilo sığır eU pazıırlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosu 27 kuru§
tan 24300 lira blçllmi§tlr. 

3 - İhalesi 20. 8. 940 tarihinde salı gU
nU saat 11 de Çanakkale Mııt. Mv. Sa. Al. 
Ko. d!l yapılncakbr. 

4 - lııtekllleri ihale saatinden blr saat 
evel teminat akçeleri olan 1825 lirayı ve 
ihale kanununun 2-3 cU mnddelerlndekl 
\'esalkle komisyona müracaat etmeleri. 

(4355) 14355 

Sığır eti alınacak 
Al}T'On Kor Satın Alma Ko. nundan 
l - Uşak'taki kıtaatın ihtiyacı olan SO 

bin kilo sığır etinin kapalı zarfla eksilt -
mesı ıçın tayin olunan 3017/94-0 gü
nünde istekli çıkmadığından 30/8/940 gü -
nüne kadar bir ay içinde pazarlıl:la ihalesi 
yapılacaktır. 

2 - SO bin kilo sığır etinin muhammen 
bedeli 10000 lira ve ilk teminatı 750 lira -
dır. 

3 - Şeraiti her iün komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin muayyen güne kadar· te -
minatlariyle kor satın alma komisyonuna 
müracaatları. ( 4350) 14356 

Sığır eti alınacak 
Hacıumur Tüm Sı. AI. Ko. Bşlı:. nın

don: 
Birlikler ihtiyacı için kapalı zarfla ek· 

slltmeye konan 203 ton sığır etine tn.ılbi 
tarafından verilen fiyat pahalı göriilmüş 
oldu~dan bir ay müddetle pazarlığa ko -
nulmuıtur. İlk pazarlığı 8. 8. 940 cuma gü
nll saat 16 dadır. İsteklilerin aynı gün ve 
a:uıtte 6427 Jra temlnatıyle Hacıumur aıı -
kert satın alma komisyonuna milracnn.Uıı -
n. (4857) 14857 

Buğday kırdırılacak 
lst. Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. nundan 
Attı bin ton kada.r buğday kırdırılacak -

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 9/8/94-0 cuma gii
nil ıaat 15.40 da yapılacaktır. Tahmin be -
deli 438335 lira 40 kuruş olup ilk temina
tı 362S lira ıs kuruş ,artnameıi komisyon
da görülebilir. İstekliler vesikalariyle bir
likte belli saatte komisyona gelmeleri. 

(4358) 14358 

Sde yağı alınacak 
Afyon Kor Sa. Al. Ko. nundan: 

1 - Kor merkez birliklerinin ihtiyacı 
olan 15000 kllo ea.deyağın kapalı zarfla 
eksiltmesi için tayin olunan 29. 7. 1940 
gtlnU ııaat 16 da istekli çıkmadığından 
29. S. 940 gUnUne kadar pazarlıkla ihalesi 
yapı1acaktır. 

2 - 16000 kilo sadeyağın muhammen 
bedeli 18000 llra ve ilk teminatı 131!0 lira
dır. 

3 - Şerait her gUn komisyonda görille
bllir. İııteklileıin muayyen güne kndar te
mlnatlariyle kor satın alma komisyonuna 
müracaatları. (4859) 14859 

Kunı ot alınacak 
Hacıumur Tüm. Sa. Al. Ko. nundan: 
Ka.palı zarfla eksiltmeye konan 

(5073336) kilo kuru ota muayyen gtlnde 
talibi çıkmadığ'ından bir a.y müddetle pa
zarlığa konulmuııtur. İlk pazarlı~ ıs. 8. 
940 cumartesi saat 11 dedir. İsteklilerin 
muayyen gün ve saatte ilk teminatı olan 
(153,64,5) lira ile Hacıumurda a.skerl satın 
e.lma komisyonuna müracaatları. (4360) 

14860 

Sade yağı almacak 
Çanakkale Milat. Mv. Sa. Al. Ko. Bşk. 

l - Çanakkale Mfuıt. Mv. birlikleri iı;in 
(16600) kilo sadeyağı pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - Sadeyağını:ı. beher l<ilosu 125 kunı§
tan 19~ lira biçllmı,ur. 

3 - İhaleal 10. 8.940 cumartesi gilnU sa
at ll de Çanakkale Müst. Mv. Sa. Al. Ko.
nunda yapılacaktır. 

' - İııtekllleıi ihale saatinden evel te -
mlnat akçeleri olan 11000 lirayı ve ihale 
kanununun 2- 8. cU maddelerindeki vesaik 
ile birlikte komlayo~a gelmeleri. (4361) 

H361 

Maden kömürü alınacak 
Diyarbakır Kor Sa. Al. Ko. Bşk. dan : 
1 - Kor birlikleri ihtiyacı için alınacak 

olan (940) ton lavamarin rekopoze maden 
kömürü Diyarbakır'da Kor. Sa. Al. Ko. 
nunda 21/8/940 çarliamba günü saat 11 de 
kapılı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen tutarı (.29046) lira olup 

Teminatı 

3862 
1222 
1018,5 
2196 

İhale gün!i 
7/S 940 
7/8/!X-O 
7181940 
7/8 940 

Sıııı.tı 
10 
11 
14 
ıs 

vesika ve teklif mektuplarını eksiltme sa. 
atinden nihayet bir sa.at eveline k dar ko. 
misyonıı teslim eylemeleri. (436~) 1 353 

Koyun c.'Li alınacak 
lıtaııbul K. Sıı. Al. Ko. daıı : 
Gumüşsuyu askeri h:ıst~e inin senet'k 

4S ton koyun eti kapalı zarfla ek iltmeye 
konulmuştur. l:lün:ı.kasıısı 22 8 940 gunU 
saat 17 dedir. Muhammen bedeli 21050 lira 
olup ilk teminatı 1653 lira 7S kuru tur. 
Şartnamesi her cün komisyonda &orulJr. 
!eteklilerin belli gün ve sııatten bir saat e
vele kadar teklif mektuplarım Fındıklı'da 
satın ıılma komisyonuna vermeleri. (4369) 

14367 

Bir bina yaptırılacak 
Koııya Lv. amirliği Sa. Al. Ko. Rs. denı 

1 - Konya'dal:i garnizonların ihtiyaçla. 
n iı;in bir adet bina kapıılı zarf usuliylc 
1/8/940 eünü yııpılmıı; ise de talip çıkma • 
dığından ı/8/94-0 tarihinden itibaren bir ay 
içinde pa.:arlığıı bırakılmı~ur. 

2 - Keşif ve fenni, hususi !'lartlariyle to
diye şartları Anktı.ra, İstanbul, Konya Lv, 
fımirlikleri s::tın alma komisyonlarında • 
dır. İstekliler okuyabilirler. 

3 - Keşif bedeli (Z54S7) lira 90 kuruJ
tar. 

4 - İlk teminatı (1909) lirıı 35 kuruş • 
tur. 

5 - İlk pazarlığı 9 ağustos/940 cuma 
aünü se.at 11 de Kolordu binası içinde';i 53.• 

tın alma l:omisyonun1a yapılacııktır. 
6 - İstel:!ilerin 9'Ags./940 cuma giınU 

saat ı ı de Konya'da mezkur satın alma ko
misyonunda hazır bulunmala,rı. 

7 - İsteklilerin en az 8 giı.n evet bu ilie 
ait bir defaya mnhs;ıs olmak uzere mah:ıl
li vilayette miıteşekl:il kom'syondan bir eh
liyet vesikası ile birlil:tc mezkur satın al· 
ma komisyonuna müracaatları. (4370) 

14358 

DEVLET DEMlRYOLLAR 

Muhtelif döküm i~leri 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 

9. uncu işletme ihtiyacı için bir se
ne zarfında döktürülecek olan ve 
alelmüfredat miktarlariyle muham· 
men bedeli aşağıda yazılı bulunan ız
gara, sabo ve makine vagon parçaların 
dan ibaret döküm işi 24292.40 lira 
muhammen bedelle ve knpalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

Münkasa 15. 8. 940 perşembe günü 
saat 11 de Sirkecide 9 cu işletme bi
nasında A. E. komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

İsteklilerin 1821.93 lira muvakkat 
teminat ve kanuni vesikalariyle tek· 
lif mektuplarını ihtiva edecek olan. 
kapalı zarflarını aynı gün saat ona 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Nizamnameler parasız olarak ko
misyondan verilmektedir. 
Miktarı Muhammen 

kilogram Nevi bedeli 
Lira 

31935 Makine ve vagon 
parçaları 7664.40 

15540.-
1088.-

14147 

103600 Sabo 
6800 Iskara 

(4153) 

Elbise diktirilecek 
D. D. Y. 4. üncü işletme Iı!üdürlü ün • 

den : 
İhalesi tehir edilen : kumaş, astar ve te

Hisı idarece verilmek üzere tahmınen 1373 
takım elbise ve 1371 adet palto ile 7SS adet 
resmi kasketin diktirilmesi kapalı zarf usu
Iiyle yeniden eksiltmeye konulmu5tur. 

Eksiltme lS/8/940 perşembe ~ü sa.at 
ıs de Kayseri'de 4 i:ıletme müdurlıigu bin:ı
sında yapılacaktır. 

Bir takım elbisenin muhammen bedeli S 
ve bir adet paltonun 6 bir pııntalonun 2 li
ra ve bir adet resmi kasketin lSO kuruştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin "1218" liralık 
teminat vermeleri ve ı;;artnıımenin 4 imc:ii 
maddesinin G fıkrasrnda yazılı vesikala • 
riyle birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
günü uat 14 de komisyon reisliğine ver -
meleri lizımdır. Postada olacak gcdkme

muvakkat teminatr (Zl 78) lira 4-0 kuruştur. ler kabul edilmez. Bu i11e ait şartoamc '\'e 
3 - Şartnamesi her gün iıı zamanında ko- mukavele projeleri Ankara ve Hıı.yd rpa· 

misyonda ıörülür. 1 şa garlarından ve Kayı;eri'de 4 işletme mU-
4 - Taliplerin bu işle uğraştığına dair dürlüi:ündc.'l parasız olarak da" ıtıl:nak • 
----------------tadır. (664-0·4206) 1.4182 

Balast münakasası 
D. D. Y91/arı Satın Alma Komisyonun dan: 
Muhammen bedelleriyle mikdar ve yer lcrl ve muvakkat temln=ıtlan a,,ıı.f,ıda ya. 

2ılı iki ocaktan çıkarılacak balastlar hlularında gösterilen gün ve saatte ihaleleri 
yapılmak üzere kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmu~tur. Eksiltme Anltar:ı ıstas
nunda ikinci ıeıetme müdürlUğU blnaııında toplanac.'\lt komls;> onca ynpılnc:ı.kbr. Bu 
i§c girmek iatıyenlerin hizalarında mlkdarlan yazılı muvaldmt tcmln!lt maltbu:: ve
ya lderenln kabul ettilfi formUle mutabık banka mektuplarlyle kanun ve ııartna.me
nln tayin ettiği veııaik ve tekllflerlnl el<BI ltme santındcn bir saat cvellne kadar ko
misyona makbuz mukabilinde vermeleri IAzımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri .Anka rada ildnci işletme komisyonu ile Kayaert 
ve Yerköy iırtaay~nlarııı_de,ıa:rparasız verilmektedir. (4105) 

~ Q 
~ına>• 
~ :a § 1;: 

Sıra No. Yeri ve !Om.al İstasyonu i ~ t 2::: 
;a:: ~-§~ 
r:Q e ~ e~ 

1-Ankara - Kayeerl 102-110 Mahmutlar 4000 110 330.00 15.8. 
Balıeeyh 

2 ADk&r& • Kqaerl ~208 Yerköy 3000 130 292.50 15. S. 

14132 
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Ai!EMEK 
ııe]!s bir.1 

lJCllleıI 

En sıkışık zamanlarda size en bliyük yardımcıdır. Kalöri, gıda, lezzet ve ne

faset bakımından tatmin edici mahiyeti ve yliksek evsafı haizdir. Merci

mek, bezelya, buğday vesair çorbalık komprimelerimizi her yerde bulabi
lirsiniz. 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATI 
M. NURi ÇAPA Kunıluı tarihi 1915 

D E R İ SATIŞI 
Mezbaha kesimi kurutulmU§ ve muhafaza edilmiı tahminen 

3500 ADET KIVIRCIK KUZU DER1Sl 
200 ADET KOYUN DERJSI 

9 • 8 • 1940 cuma günü ıaat 15 te açık arttırma ile müdüriyeti-

mizde aatııa çıkanlacaktır. 
ORMAN ÇiFTLIGi 

Leyli ve Nehari 

SEN BENUA Fransız ERKEK LİSESİ 
İstanbul - Galata Posta kutusu 1330 

İhzari Fransızca kurları vardır 
OLGUNLUK lMTlHANLARIN A HAZIRLAR 

Kayıt muamelesi pazardan maada her gün 9 dan 12 ye kadar yapılır. 
Okul 16 Eylül Pazartesi gü:'lü açılacaktır. = 6187 

lCRA VE lFLAS 

Ankara icra Dairesi Gayri 
Menkul sa'tı! memurluğundan : 

İpotek olup paraya çevrilmesine karar 
verilen Ankara'nm Misakı Milli mahalle • 
sinde tapunun 174 ada 4 parsel 176 esas 7 
vergi No. lu 62 metre murabbaında arsa a
ıağıdaki yazılı ısartlar dairesinde açık art
tırma ile satışa çıkardmışştır. 

Evsaf ve Mü&temilitı 
Mezkur arsa tahrirciler sokağından cep

he alıp Katırcılar ıokağı ile ittisali ancak 
yanındaki parselden hakkı mürur almak su
retiyle mümkün olacaktır. Belier metre mu 
rabbama üçer liradan 186 lira kıymet tak -
dir edilmiştir. 

Sat15 Şartlan 
1 - Satı5 peııin para ile olmak üzere 

9191940 tarihine müsadif pazartesi günü &a· 

at 10 • 12 ye kadar icra dairesi gayri men
kul satr15 memurluiunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukar
daki muhammen kıymetin yüzde yedi buçu
ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bıı..."lkanın mektubu ile kanunen teminat ola· 
rak ktıbul edilc."l hazine tahvilleri getire -
ceklerdir. 

3 - Satı$ günü arttırma bedeli takdir e
dilen kıymetin yüzde 75 ini bulduktan ve 
üç defa nida ettirildikten sonra mezkQr gü. 
nün 12 inci saatinde en çok arttıran tali • 
bine ihale olunacaktır. 

4 - l~bu tarihteki arttırmada teklif e -
dilen bedel muhsmmen kıymetin yüzde 75 
ini bulmadığı takdirde 24/9 '940 tarihine 
müsadif salı günü saat 10 - 12 ye kadar ya
pılacak ikinci arttırmada en çok arttıran 

talibine ihale olunacaktır. (Keza muham • 
men kıymetin yüzde 75 ini bulmak şartiyle 
en çok arttıran talibine ihale olunacak ve 
bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 No. 
lu kanun ahkamına tevfikan borç beş sene 
müddetle tecile tabi tutulacaktır.) 

S - Birinci ve ikinci arttırmalarda ihale 
bedeli ihaleyi müteakip verilmediği tak • 
dirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine i
hale tarihinden itibaren kendisine bedeli iha 
leyi tec!!:ni vezne eylemesi için 7 giın kadar 
mehil verilecektir. hbu müddet zarfında 
lh!tle bcdelt ,.mrılmadığı takdirde ihale 
bozulncak ve bu urihten evel en yüksek 

ğa razı olup olmadığı sorulduktan sonra 
teklifi veçbile almaga razı ise ihale farkı 
birinci talipten tahsil edilmek iııere bu ta
libe ih:ıle edilecektir. Teklifi veçhile al • 
mağa razı olmaısa ı:ayri menkul yeniden 
15 günJük ikinci arttırmaya çıkarılarak en 
çok arttıran talibine ihale edilecektir. 

6 - Her iki arttırmada da gayri menkul 
talibine ihale edildikte tapu harcı mü~te • 
riye ve ih1le tarihıne kadar olan müterakim 
vergi ve dellaliyc resmi ise borçluya aittir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer ;ala • 
kıdarların bu gayri menkul üzerindeki hak
larını ve huGusiyle faiz ve masrafa dair o
lan iddialannı evrakı müsbitcleriyle yirmi 
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu ıicilliyle sabit 
olmadıkça satı& bedelinin paylaıtmlma • 
ıandan hariç tutulacaklardır. 

8 - Arttırmaya iştirak edecekler 25 . 8 
• 940 tarihinde 331329 numara ile daire -
ır.izdcki yerinde herkese açık bulundurulan 
ııartnamemizi okuyabilirler. 3139 

Havza icra Memurluğundan: 
Havzanın yeni mahalleıılnden SUndUs 

Çon ve :Mahmut Çon vekilleri Hilmi Gür
pınarın, Havza sulh hukuk mahkemesin· 
den latih8al eyleditf ve tcmyh: mahkeme
sinin ıs. ıo. 937 tarih ve 9990/8235 sayılı 
lllunlyle tasdik edilmekle hUkmU k&UIP.şon 
15. ıı. 1933 tarih ve 933.57 .sayılı llAmını 
dairemize vnzlle bu İ§te M. aleyh (borç
lu) mcvklindc bulıınnn Hnvzanın Karaml
§C K. den Tokmak oğullnrındıın Slileynınn 
oğlu Mehmcde icrn emri tebll.ı:!"I suretiy
le il(ım mUndcrccatında yazılı Havzanın 
Gilğcrclnlık K. topi·a~ında vaki bir kıta. 
tarlaya mumaileyh Mehmedln vaki mUda
haleslnin menini ve beş senelik ccriınisll 
125 ölçek buğday ve on lira UcrcUvckMcl 
ve masarifi muhakemenin tıılısilini talep 
eylemiş ve borçlu Mehmet adına ve kanu
nt fkametgflhına çık:ınlan icra emri -
Mehmedin hlıhm bttlundtıh-ıı yerin meçhul 
bulundugu bcyaniyle - blllltcbliğ iade kı· 
hnmış ve d~vacı vekillerinin talebiyle 
borçluya llO.nen tebligat yapılmasına ka • 
rar verflmlJJ olmakla tarihi llôndan ltiba· 
ren on beş giln zarfında borı:lıı Mehmet 
mezkar tarlayn vaki müdahaleslnl devam 
ettlrdlkl ,.e hllkmolııaan ecrlmlsil 12.i öl
çek bugdııy ve on lira !icretı vektılet ve 
masarifi muhakeme ve !crnlyey1 ödemez 
veya. bir !Urazı varan gene bu müddet zar
fınd:ı şifahen veya tahrirC'n lcra daireııine 
bildirmez ve yıihut mal beyanında bulun· 
ma.uıa hakkında icap eden kanuni muıı.me
lenln yapılacağı ve bu suretle icra emri • 
nln kendisine tebliğ edllml§ ııayılacağı i -

ANKARA VALILICI 

AnJ:ara Valiliğinden : 
1 - Ankara • Haynın.na yolunun 19 + 

600 - 48 + 800 inci kllometrt'lerl arasın
da ynpılncnk (262488) lira (82) kuruş ke
ol.t' bedelli ooııc ve nıcn!eı: inşaatı 19.8.040 
pnznrteııi ı::-UnU saat 15 bu<:uktn vi!Ayet dai
mi encümeninde ihalesi yapılmak üzere ka
palı zar! U.'!Ullyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - :.Muvaklmt teminatı (1424!1 ı lira 
(56) kuruştur. 

3 - İstC'J,llll'rln teldif rncktuplnrlyle 
birlikte ticaret odası vesllrnları, muvakkat 
teminat maltb\ız veya mektuplarını, YUk· 
sek MUhcndls veya mühendis olduğuna ve 
yahutta işin hitamına kadar bunlardan bl· 
rlıılyle teşriklıııesal edeceğine dair noterlik
ten musııddak vesika ve en az bir defada 
iO bin lıralık oose inşaatı yapmış olduğu
nu gösterir vcııllrnlariyle blrlil<te ihaleden 
8 ı;:ün evel istida ile vllCıyet ınakrunınn mil
racaat ederek bu i§ için ıı.ln.cakları fenni 
ehliyet veslkalarlyle birlikte yukarıda sö
zU geçf'n giınde ııaat H.:m kadar enctlmen 
relsli~ne vermeleri buna alt keşi! ve şart
nıuncyl her gün nn.fıa mUdlirlüğUnde göre-
bilecekleri. <093) Hlio!l 

Kereste alınai:ak 
Ankara Valiliğinden : 
Viliiyet yolları üzerinde mevcut büyük 

köprülerle tamiri esnasında geçit temini 
için kereste mübayaa işi açık eksiltmeye 
konulmuş ise de talip çıkmamasmdan do • 
layı 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi
nin son fıkrasına tevfikan 25/719-40 tarihin. 
den itibaren bir ay müddet,,le pa7arlığa ko
nulmuştur. 

Keşif bedeli ( H26) lira (50) kuruş te -
minatı katiyesi 853 lira 98 kuruştur. İstek
lilerin teminat mektup veya makbuzu, ti • 
caret odası vesikasiyle birlikte her pl\zar -
tesi ve perşembe günleri vilayet daimi en
cümenine gelmeleri. Buna ait keşif ve şart
nameyi her giin nafıa müdürlüğünde göre -
bilecekleri. (4221) 14210 

Tamirat yaptırılacak 

Ankara valiliğinden : 

Hususi idareye ait Şehir Lokanta • 
sında yapılacak olan ve muhammen be 
deli 7119 lira 79 kuruştan ibaret bu
lunan tamirat işinin ihalesi 22. 8. 940 
perşembe günü vilayet daimi encüme
ninde yapılmak üzere açık eksiltme -
ğe konulmuştur. Taliplerin muham • 
men bedeli % 7,5 ğu olan 534 liralık 
teminatı makbuzu ile birlikte ihale gü 
nü saat 15,30 da vilfiyet daimi encü -
menine, şartname ve keı;ifnamesini 

görmek ve izahat almak istiyenlerin 
ihale gününe kadar keza vilayet dai
mi encümen kalemine mi.iracaatlan i-
lan olunur. (4364) 14364 

ANKARA BELED1YES1 

Asfalt trotuvar yaptırılacak 

Ankara Beledıycsıaden : 
1 - Kurumlar .sokaj:;1ndan Düyilk ErkA· 

nıharblye önllne kadar yaptırılacak asfalt 

VlLAYETLER 

Motorin alınacak 
lzmir Belediyesinden: 
Otobüs idaresine :mo ton motörin aatın 

alınmo.aı, yazı l§leri mUuilrlilğündeki şart· 
namesi veçhllc kapalı zarfla eksiltmeye 
konulınuotur. }duhammen bedeli 40350 lira 
muvakkat teminatı 3026 lira 25 kunıştur. 
İhalesi 7. S. 940 çarşamba glinü ııaat 16.30 
dadır. 2.l90 Bayılt kanunun tarlfatı dahi -
linde hcızırlannıış tekil! mektuplan ihale 
gUnii Azami sıuıt 15.30 a kadar f'nc!lnıcn 
riyasetine verlllr. (2SS3-4b7ı"i ı HO!Jl 

Nakliyat münakasası 
Bitlis inhisarlar Müdürlüğünden: 

ı - İnhisarlar başmUdi.lrlll{;'Ü ile tUtUn 
atelyeslndcn bir sene içinde Bitlis b~mil· 
dlirlliğü mUlhnkatı He Siirt ve millhakatı
na ııcvkedllccck manıUl tUtlln, içki, leva
zım ve sair bllcliınle eşyn ile bu yerlerden 
geri çe,·ı·llecek inhisar maddeleri ve hoş 
zurut ve sair bilumum lnlıiııarlar mnddc -
!erinin nnkllyatı kapnlı zarf usııllyle 21 
temmuz 940 gilnUnden itibaren 15 gUn 
müddetle ve Jcapalı zarf usııliylP eksiltme
ye kontılnıuştıır. Nakledilt>rek nıuh:ınmıen 
mikdar şartnnınelcrlnde gösterllmlıı ve 
nakliyat Oç grupa ayrılmıştır. 

Şnrtnameier, Anl<ara, Diyarbakır, baıı· 
nıUdUrlllklel'i ~llrt nıUstnkil 111Udllrlilğtin • 
de ve Bitlis başmUılUrlUğU nıerlteziyle 
millhnltat ldnrelcrlnde mevcuttur. 

Birinci gnıp Vnn, Üzny, Gcvn~, Uaşka· 
le, .MuraıJiyc ldnrcl,.rlnden nıflteşekkll o -
ltıp ~ i,5 muvakkat teminntı 596 lira ve 
ihale glinli 7 ağustos 940 çnl'§nmba gtini.I 
anat onda. 

İkinci grup Muş, Bulanık, Varto. Ça
pakçur, Karlıova. Ahllıt, Erciş id:ırelerin
dC'n nıllteşekkll olup '1c 7,l'i muvakkat temi· 
natı li48 lira ve ihale gliııU 7 ağustos 940 
çnrş:unba gllnll saat 11 de. 

UçilııcU grup ÇölemC'rlk, Yilksekova, 
Beytfişşcbap, Şemdinli, Siirt, Garzan, Be· 
ş!ri, Silvan, Mutki, L:uınn ld:ıreleıinrl"n 
mlltcşl'kkll '°n 7,5 muvakkat teminatı 641 
lira ve ihale gUnli 7 a~stos 940 çarvamba 
gilnll sant 15 tedir. 

Taliplerin şnrtnameyi J;Örtip lmı:a et
tikten sonrn ve muvnl>kat temlnntıannı 
mıınyycn saatlerden birer anat evel Bitlis 
inhianrlar b~mUdUrlilğil ve:mcııln~ yatır· 
dıktnn sonra odı geçl'n mUd!lrliikte mUte
ı;;ekkil komisyona tr.kllf mrktuplannın 
nııınyyt"n s:ı.ntlcrı.le tevdi eylemeleri lll\n 
olunur. ( 4306 l 142!15 

Ekmek alınacak 
lstanbul lfava Mıntaka depo Amir· 

liğinden : 
ı - İstanbuldaki hava birlikleri i

çin 243000 kilo ekmek kapalı zarfla 
eksiltmiye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 22. Ağustos 940 per
şembe ~ünü saat 15 de Yeşilköy hava 
mıntaka deposu !'atın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 24907 lira 50 
kuruş ve muvakkat teminatı 1868 lira 
6 kuruştur. 

4 - İsteklilerin kanuni vesikalariy
le birlikte teminatlarını Bakırköy 

malmüdürlüğüne yatırıp ihale saatin
den bir saat evel teklif mektuplarını 
komisyona vermeleri ve şartnameyi 
görmek üzere her gün komisyona mü
racaatları rica olunur. 

(6786-4334) 14345 

Köprü yaptrrılacak 
trotu\•ar işi on beş g\in nıüddıtıe ve kapalı Balıkesir Valiliğinden : 
znrf usuıı:.·le ekıılltınC'ye çıkarılmıotır. ı _ Bandırma _ Gönen }'Olunun 44 

2 - Muhammen bcdell 15019 lira 20 ku· 
ruştur. üncü kilometresindeki köprünün ah· 

3 - Teminat 1126 Ura H lmrl!ştur. şap olarak inşasına talip zuhur etme-
4 -11\nleııl l6. 8. 940 cunın gtinlt ıı:ıat 11 ı·-· d k k ı f 1'' ·ı 

de yapılacağından oartnameslni glirmel< ,J ıgın en te rar apa ı zar usu u ı e 
ıııtiyenlerın her ı:;iin encümen kalemine ve eksiltmeye konmuştur. 
isteklilerin de ihale günü olan 16. 8. 940 2 _ Keşif bedeli (21065) lira (63) 
cuma glınil saat ona kadar mnıllı dairesin- . . 
de teklif mektuplarını belediye endimcni· kuruş muvakkat temınatı 1616 Iıra 50 
ne vermel,,rl. (4203) 1U81 kuruştur. 

3 - Bilumum evrak her gün nafıa 

..111111111111111111111111111111llllllll1 L müdürlüğünde görülebilir. 
: : 4 - Eksiltme 26 Ağustos 940 pazar

: 2 Ustabaşı aranıyor : tesi günü saat 16 da Balıkesir nafıa 
- müdürlüğünde müteşekkil komisyon

Çorlu un fabrikasından: : da yapılacaktır. İstekliler zarflarını ---E 1 - Unculuk ve tornacılıkta ihale saatinden bir saat evel komis -
: ehliyetli bir usta başına ihtiyacı- § yona vermiş olacaklardır. 
: mıı var. 5 - Muvakkat teminatlarını Balıke 
E 2 - Dökümcüliıkte ihtisas sa - _ sir malsandığına yatırdıklarına dair 
E bibi bir usta başına ihtiyacımız E makbuz veya bu miktar şayanı kabul 

va:. 
E 3 - Her iki ustanın ehliyet 
: ve ellerindeki bonservislere gö
: re maaşları muhabere ile muta -

banka mektubu ile ihale tarihinden 
: sekiz gün evet vilayete müracaatla a
: lacakları ehliyet vesikası ile ticaret 

odası vesikalarını teklif mektubunu 
ihtiva eden zarfa koyarak mezkur 
zarfları 2490 sayılı kanun hükümleri 
dairesinde tanzim ve imza etmiş ola -
rak bildirilen saatte eksiltme komis -
yonuna müracaat edeceklerdir. 

: bık kalınacaktır. : 
: 4 - Ustaların ikametlerine : 
: mahsus hanelerle tenvir ve mah- : 
- rukatları müessesemizce temin -- -: edilecektir. : - -: 5 - Taliplerin Bayburtta Ço· : 
: ruh un fabrikası Türk Anonim -
E Şirketine müracaatları. 3148 : 

'=111111111111111111111111111111111111111;: 

......................................................... 

1 A~~~:~:~ .. ~:.0:~~:1 dö,i ı 
i şl§e ile yüz yetmiş kilometre yapan • 

l 
ııpor ve eık bir otomobll ucuz fiyat- ı 
la satılıktır. Akköprüde Fiyat acen· 
ta.tı.ına müracaat. 3143 ........................................................ 

Satılık Radyo 
._ 

Çok iyi kullanılmış gramofonlu salon 
radyosu. Her gün 10 • 14, 18 - 20 Tuna cad. 
S2/2. 

ZAYlLER 

2ayl - 1341 scneslnde Rlzenln Po.zıır 
kazası askerlik şubesinden aldığını askPr· 
ilk terhis tezkeremi kı>.ybettlm. Yenisini 
alacağımdan cekislnln hUkmU yoktur. 317 
doğtımlu Şültrti oğlu SUleyman Özkan 3H2 

Zayi - 17. ıı. 939 tru;hınde Tilrk Hava 
Kurumundan aldıa-tm 5!19 No. lıı hUvlyet 
vesikamı zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskiıılnln hükmU yol•tur. T. H. K. havacı· 
lık dairesinde makinist Abidin Erkılıç 

3Hl 

Zayl - Beyhan Evrensev adına Anka· 
ra kız lisesinden 20. 9. 939 tarih ve 107 
sayılı aldığım belgeyi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hi.ikmU yoktur. 

Be han Evrensev 1138 

6 - Postada vukubulacak gecikme-
ler kabul edilmez. (6809-4335) 

14346 

Şo.sa ve sinai imalat 
Sey!ıan Viliyeti Daimi Encümtnindt:n: 

1 - Adana • Kozıın yolunun 3 + 000 -
7 + 000 kllometrell'ri arasında oose ve da· 
imi lmall\t keşif tutarı olan ( 43843 ı lira 
(10) kuruşla kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmu:;ıtur. 

2 - F.lısiltnıe 29. 8. 940 tnl'ihine mU11ııdif 
ııerşenıbe gllnU 11aat ı 10.30 ı da vllAyct dıı.
lml encümeninde yapılacağından kapalı 
zarflar en geç bu saatten bir saat eveline 
kadar saat (ll.:lO) da bu enciimen relııllg-!ne 
verilnılo olacaktır . 

3 -- İstiycnlcr bu işe ait keşl.t'name ve 
iartnamelerini görmek için nafıa mUdUr
IUğllne 1ııiirncm1t edebllider. 

4 - 1steklllerin (32.1\8) lira (23) kuruş 
m11vakkat teminat vcnnesl ve ehliyet vc
ı.ılka.sı almnk iizere bu gibi işleri yl\ptıkla
nna dair bonsC'rvlaleriyle birlikte yukarı
da yazılı ihale tarihinden sekiz gUn evel 
vilflyete mllrnc:ıat etmeleri J<\zııııdır. 

Poııta ile ııııöderllecek mektuplann dı' 
zartı mühür mumu ne iyice "kapatılacak· 
tır. Postada olacak gecikmeler kabul e • 
dilme7 .. (68:l3/43S2) 14369 

Yol ve sınai imalat 
Zonguldak Vilayeti Daimi Encümenin

den : 
Zonguldak vilayeti içinde Beycuma • 

Çaycuma • Kokaksu • Bartın yolunda ya
pılacak "285620'' lira keşif bedelli 30 kilo
metrelik yol ve sınai imalat in5aatı i5i ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 23/afustosı940 cuma günü sıııı.t 

11 de Zonguldak'ta vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. Ekıiltme prtnameıi ve 
buna mütcferri evrak daimi encümen kale
mi ve villyet nafıa müdüriyetinde sörüle
bilir. Muvakkat teminat "15175" liradır. 

İlin bedeli 940, 941, Mı yıllan bütcesin-

5 Ağustostan 12 Ağustosa kadar muhtelif hatlara kalkacd 
vapurlar1n isimleri, kalkıı gün ve saatleri ve 

kalkacaklar1 nhhmlar 
Devlet Deniz Yolları l§letme Umum Müdürlüğünden : 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Tarı), perşembe 12 de (Cümruri~ 
pazar 16 da (Aksu). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Mersin), cumartesi 18 de (Anta1V 

keci rıhtımından. 
İzmit hattına - Salı, perşembe ve pazar 9,30 da (Uğur). Tc;:ıl'ıa., 

tımından. 

Mudanya hattına - Pazartesi 13, salı 9,50, çarşamba, per~~nıht 
• 1~ 

16 da ve pazar 8,15 de (Marakaz). Ayrıc'l cuım•r•"sı 

pazar 19 da (Sus). Galata rıhtımından. 
Bandırma hattına - Pazartesi, çarşamba, cuma 8,15 de (Sus) . c;~ı. 

tımından. Ayrıca çar~amba 20 de (Antalya), cumartesı 
(Mersin). Tophane rıhtımından. 

Karabiga hattına - Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Toph-ane rıhtı 
İmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından 

Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Bursa), cumartesi 15 de ( 

Sirkeci rıhtımından . 

İzmir sürat hattına - Paıar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından· 
İzmir aralık postası - Salı 19 da (Konya). Tophane rıhtımıı1d3l'
NOT : Vapur seferleri hakkında her türlü malUmat aşağıda tele 

maraları yazılı acentelerimiıden öğrenilebilir. .. ıİ. 
Galata baş acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar umum ınUd11' 

nası altında. 42362. 

Galata şube acenteliği - Galatarıhtımı, mıntaka liman reic;1İgı 
altında. 40133 

Sirkeci şube acenteliği - Sirkeci, yolcu salonu. 22740 1i 
(6934) 143 
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§ANKARA DÖRDÜNCÜ NOTE~ --- Şevki PASİNLER 
= . dtO E Yenişehir Kızılay karşısı, Soysal apartmanında 5. 8. 940 taribıııdef• 
- itibaren i~e başladığını devair ve müessesata ve sayın halka arzt,J = 31 ... 
~ .. ~ 
.,ıııııııııırıııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı - -----

Hesaplarında en aıağı 50 lira olanlıua 
ıenede 28.800 lira. 

1( T. C. ZiRAAT BANKASI ] 

lkra~iye planı 
4 tane 

4 tane 500 lira 
4 tane 25() lira 

40 tane 100 llra 

1.000 lira 
100 tane 50 Jfra 
120 tane •o llra 
160 tane 20 llra 

Kuralar: l mart, l ha.ziran, 1 eylUI, l blrlnclkAnun 
Dikkat: heupları ııcnt1:de 50 liradan aoağı d~mtycı:ııerltı 

ikramiyeleri 't. 20 fazlalnşır 

----------· -
den verilecektir. Eksiltmeye girmek isti • 
yenlerin ihale gününden en az sekiz gün 
evel Zonguldak vilayetine müracaat ederek 
viliiyct maknmından alınmış müteahhitlik 
ehliyet vesikasiyle ticaret odasından bu yıl 
içinde alınmış vesika ve muvakkat temi • 
natları ile tekliflerini muhtevi 2490 sayılı 

kanun tarifi Vt<Çhile hazırlanacak kapalı 

zarfın ihale saatınılen bir saat evci daimi 
encümen reisligine verilmesi ilin olunur. 
"6890-4383" 14370 

Zayi 
TÜRKİYE CÜMHUR1YET 

MERKEZ BANKASINDAN : 
Bodrumda Nuri adına yazılı (D) 

sınıfından birlik 22682 No. lı Banka
mız hisse senedi kaybedilmiş oldu • 
ğundan artık hükmü kalmadığı, sahi
bine başka numaralı yeni bir senet ve-
rileceği bildirilir. 3147 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6828 
İmtiyaz sahibi 

lııkender Artun 

I' 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Mii,.s.srıır. Miidılrlı: Nn.ıııt 1'1.UÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

. ·ı~I 
Bina tamir ettıı? 

Devlet Konservatuvarı ' den: . ..Jo 
tılYpf 

l - Devlet konservatu\'ıır:,c.ıı~ 
ve hıırldnde tamirat yaptıfırıı l 

2 - Bedeli ke§fl 1921 .ır"'tııf 
yOz yirmi bir) 90 doksan lC ~ ,1 

~z ı 
3 - Tamiratın ihalesi eıtt 

eeınbe glinil saa.t on 1>eşte .:ıııJ ııt 
hruıehcclllği lhııle koınlll) 111c~ 
açık eksiltme usuliyle yapı ,-e 

4 - Talipler keoif raporu s1-•1 

yt görmek tızere her ı;ı;;, f(ı 
ikiye kndnr konservııtuv 
mUrıı.cnnt edebilirler. ,s'v 

5 - Tnliplcrln ihale gUı;:dl ~~ 
ııaııt ~vellnc kııdıır ytızdc iıı.,.ue'~~ 
nallarını mektepler nıuh e ı"-Jf'. 
tırmnları ve ihale günU ~·uııJ1l,ı J 
kiır komisyonda hazır bU 
lunur. (4367) 

Kira ilk 
şdd 

Anafartalar c bi 
kain kooperntif eJcil 
geniı ve kullanı~eP ~ 
ve salondan mür ~ ' 
türlü konfonı hıı. 
katı kirahktır. el~ 

Daire ve nıil~ lı1'~ 
apartman tarz1,

1
\ dit" 

mağa çok elverı~ !f şı 
. ?1ltı 

murlar Koope cıJ.f't ,ı 
merkezine mür:28 ması. Tele fon 1 

YENİ SiNEMA HALK SiNEMASI 
Bııgtin ve akşam 
Saat: 14,30 • 18,30 

ııean.sları 

Gtinahkllr Melek 

Saat: 16.30 • 21 
aeanı!ları 

BEN ÖLDÜRMEDİM 

Cebeci Yenidotan 
•· ŞEYHİN AŞKI 

Türkçe sözlü ve muaildli 

Bugün ve ıı.kşsm 
Büylik macera !ilmi 

JO kısım tekmili birden 

°)LDtlREN ÖRÜMCEK 

Bu filme mahııuı seans 

saatleri: 14,SO • 17,30 • 
21 de 

Saat 12,15 te ucuz 
matine 

ATMACA 

~e 


