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öy enstitülerinin büyük hizmetleri 
.H.P. Meclis Grubunda 

iil 
Köye giden ışık 

Başvekil harici hadiseler 
hakkında izahat verdi Enstitülere bu sene 2.000 

iikümetin izahatı 
rafından ittifakla 

umumi heyet 
tasvip olundu köylü (ocuğu ahnm15hr 

• • 
ıstıyor, 

İstemiyor? 
Falih Rıllıı AT AY 

• de hiç bir reımi meıuli
an aerbeat vatandatlardan 
lllektuplar alıyoruz yahut, 

ba fırıattan iıtif ade ederek 
' ile tema~ ediyoruz. Hepsi
en, halk efkarına rehber· 
razetecilerden iki tiki.yeti 

' devletin müdafaa ıiyaae
et eden tahrikçi nefriyat, 

"illetin iıtiklal di.vaıına hı
'dea bozıuncu, telatçı ve e
~Yat! 

• yazılar vatandatlar üı
~en ıiddetli bir aksülamel 
• Öyle görünüyor ki halk ne 

davalarına kantmak, 
yi kendi davaaına kant

.:t:!ndedir. Fakat bu, doi· 
a cümhuriyet hüküme

Jaer veıile ile tekrar olunan 
farzı deiil midir 7 

m .. eleıini münakqa e-
hi.ut, dahili, mali, iktısadi 
• bir mevzu üzerinde ten
balanurken, en tahsi fikir 
•rimize dahi tabi olabiliriz. 
•ta ve tenkitlerde vatan-

diten külfet, nihayet, ha
ktan, ıizin dütüncenizi 
bizimkini reddetmekten 

• Harp ateti içinde harici 
llıılGnakataları böyle değil
ı.~hiılerde vatanda§, her 
""llai veya fikri temayül yü-
1tendiıinin lüzumsuz bir 
• aürükJeneceiinden tüp

e, veya bozgunculuk, Y•· 
... ~•nıi tahıi tereddüt ve 

llllden, davaımm zafa uğ
•ndiıeıine kapılmaktadır. 
bia hauaı deiiliz. Cihan 

• Bir kelime veya cümle
buhran devirlerinde, ba

z akiıler bırakmakta ol
tö1iiyoruz. Ekıeriya öyle 
',lltıyor ki netredilmit olma
"---aarar ne kadar büyükıe, 
· --n münakata edilmelerin-

daba hafif deiildir. Şa
laınamen bertaraf etme
•• halk küllü içinde kay

la mecburuz. 
,.:efalar, itlerin iç yüzüne 

feY bilmeden çala kalem 
z. Halbuki ıazeteleri

biri milli meaelelerde 
k vaaıtalarmdan hiç 

llıaahrum bırakılmamıtlar
ki bir çoldannın batmda 
lerimiz bulunmaktadır. 
lıarııamda biz de ciddi 

bir olırunluk imtihanı 
Milli ıiyaıetin tefıir ve 

z prenıiplerine malca· 
l'eaiınlerde, bqlıklarda, 

a aadık kalalım. Her 
bir harici ıiyaaeti oldu

ahalı demokraıilerin 
lannda bile görülmez. 

"'1arda da, harici ıiyaaet 
"-umiyetle parti ihtilaf
• yer tutar. Bu ihtilaf

:k.. İçin devam etseler bile, 
~":.~erinde ıörünmez ve ıe

lll'. Acınflıiımız odur ki 

Ankara, 7 a.a. - C. H. Partisi Mec
lis grubu bugün 7. 8. 1940 saat 11 de re 
is vekili Trabzon mebusu Hasan Sa -
ka'nın reisliğinde toplandı. Bqvekilimiz Dr. Relik Saydam 

Ruznamede orta tahsil imtihanları-
nin netayicine dair cvelce Bingöl me-1 

Bütün tesisat tamamlanmış 
b~su ~cridu_n Fikri tarafından v~ril • 1 C. H. p • Umumi 
mış hır takrır mevcuttu. Bu takrıre a-
it Maarif Vekilinin cevabı dinlenme - •d h t• d 
den evci muhterem Başvekil Dr. Re - 1 are eye ID e 

her yerde tedrisata başlanmışhr ve 
fik Saydam son içtimadan beri cerc - Cümhuriyet Halle Partisi U -
yan eden harici ahval ve hadisat hak - mumi idare Heyeti; dün mutat 
kında izahat vermek üzere kürsüye haftalık toplantısını yapmıf, Par 
geldi. Muhterem Başvekilimizin bari- tiyi ali.kadar eden mevzular ü
ci hadiselere dair toplu ve sarih izaha zerinde müza.karelerde bulun _ 
tını müteakip temas ettikleri muhtelif 
meseleler hakkında söz alan bir çok muftur. 
hatiplerin beyanatı dinlendikten ve 
sordukları suallere icabeden cevaplar 
Başvekil tarafından verildikten sonra 
hükümetin izahatı umumi heyetçe itti
fakla tasvip olunarak saat 13 buçukta 
celseye nihayet verildi. 

Ziraat Vekilimizin 
tetkikleri 

Kütahya, 7 a.a. - Emet kazaıı ile ö. 
rencik nahiyesindeki tetkiklerini ve te -
maslarını müteafcip ziraat vekili Muhlis 
Erkmen dün Ktitahya"ya dönmıiı ve beledi
ye tarafından şereflerine verilen çay ziya
fetinde hazır bulunmuştur. 

Uç ay evet çıkarılan bir kanunla memleketimizde 
açılması kanunlqan 14 Köy Enstitüsü'nün sonuncusu 
da tam tetkilit ve kadro ile çalışmalara başlamıştır. 

Böylece, Karı, Trabzon, Kastamonu, Samsun, Kayacrı. 
Malatya, Seyhan, Eskişehir, Balıkesir, lsparta, Antal
ya. İzmir, Kocaeli ve Kırklareli mıntakalarının Köy 
Enstitüsü açılmasına en müaait yerlerinde birer büyük 
müessese faaliyete gcçmit bulunuyor. Türk köyünün 
istikbali için bütün ümitlerimizi içinde toplıyan bu 
Enstitülerin bütün memlekette uyandırdıgı geni§ ala
b, bunların ayni zamanda köylümüz tarafından da ne 
aamimi bir arzu ile beklendiğini ve kaqılandığını gös
teriyor. 

Viliyetimizin ziraat, ticaret ve sanat 
erbabı ile civardan celmiı olın çiftçilerin 
hazır bulundukları bu çay ziyafetinde zira
at vekili muhtelif mevzular üzerinde ileri 
ıiirülen dileklere ıttıla kesbeylemiı ve bun. 
ların karıılanması için icap eden tedbirle
rin alınacağını vadeylemiıtir. 

Köy Enstitülerine bu sene 2000 köy çocuğu alınmıı
tır. Bunlardap 300 il kızdır. Enıtitülerin bina tesisatı 
ve qyalan bu mevcuda göre tmnamlanmıt ve leyli ih
tiyaçları tamamen temin olunmuıtur. Öfretmenlcr bu 
yaz devresi tedrisatına göre t.aımmlanmıt ve v.uifelc
rinc bqlamıt bulunuyorlar . 

(Sonu 1. inci sıylada) 
K En•titüsüntle bir kız talebe 

Muri/ V~Jr.ilimiz B. HaRJJ - Ali Yüc~I 

Ankara Hukuk 
Fakültesi Maarif 

Vekaletine ge~I 

Dün Maarif Vekilimizin 
reisliğinde ilk 

profesörler medisi toplamlı 
Adliye Vekilliiinden 1940 biitçı kanu -

nu ile Maarif Vekilliiine devredilmiı bu
lunan Ankara Hukuk Fakültesinin.birinci 
profesörler mecliıi, dün ıaat 10 da Maa -
rif Vekili Hasan - Ali Yücel'in reiıliiinde 
fakülte bina11nda toplanmııtır. Vekil, cel
ıeyi açtıktan ıonra Cümhuriyet rejiminin 
memleket irfanına kazandırdıiı bu müeıse
senin, ıs yıldan beri cümhuriyet adliyesi· 
ne ve hukuk ilemine kıymetli unsurlar ye
tiıtirdiiini IÖylemiı; onu kuran, yürüten, 
idare eden ve telebe yetiıtirmekte büyük 
emek veren ve muvaffakiyet ıöıteren de
ierli zatları hürmetle anmııtır. Bundan 
sonra ruznameye ıeçilmiı; ıerek bütçe en
cümeninde, ıerek Biiyü

0

k Millet Meclili 
umumi heyetinde izhar edilmiı olan te -
mennilere uyularak htanbul Hukuk Fkül
teıiyle aynı teıkilit ve aynı procramları 
tatbik edebilmek için fakülte dekanı ile 

(Sonu J. üncü Hylıdı) 

------------------------------------------------·-----
ıın lrfn ıan kuıu Yılın l~ln lıyyıredlr 

Piyango da 40.000 lira 
102.033 numaraya çıkh 
Piyango idare meclisi reisi çok 

bir hitabe ile dünkü çekiJiti 
güzel 

açb 

20.000 lirayı Ankara'da bir amele kazandı 
Milli Piyangonun bu seferki çckiliti dün lstanbul'da Fencrbahçe atad

yomunda kalabalık bir halk kütlesi önünde yapılmııtır. Bütün latan-bul 
halkı piyangonun çckilitinc davetli olduğundan daha ilk saatlerden itiba
ren stadyom hıncahınç dolmuıtur. Elektrikli kürelerle piyanıonun çekile
ceğini bilenler, talihin makinclcfcn yolunu ıörmek üzere akın akın ıtad
yoma gelmitlerdir. 

Milli Piyango idare Meclisi Reisi 
B. Nihat Ali Üçüncü 

Çckilite lstiklil marıiyle batlan
mıt bundan sonra Milli Piyango ida
rcıinin genç ve faal İdare Meclisi 
Reisi Nihat Ali Uçüncü çok güzel 
bir hitabe ile Mim Piyangonun ml
naaını tebarüz cttirmittir. 

Nihat Ali Uçüncü: "sizin için talih 
kutu vatan için tayyarcdir., demiı, 
ve piyangonun milli vasfı Uzcrindc 
durarak herkesin talihini denerken 
bir de hava kuvctlcrimizc yaptıfı yar
dımları izah etmittir. 

Büyük bir alaka ile karıılanan ve 
hararetle alkışlanan hitabeden ıonra 
keşideye batlanmııtır. 

Kazanan numaraları apğıya yazı
yoruz: 

Kazanan numaralar 
40.000 lira 102033 numarayı 
10.000 lira 49931 numaraya 
4.000 lira 43689 numaraya 
4.000 lira 3768 numaraya 
2.000 lira 45055 numaraya 

. 1 2.000 lira 58910 numaraya 
lstanbul'dakl vekillerimiz 1 2.000 lira 131443 numaraya iu-

bct etmittir. 

dün ıehrimlıe döndüler 1.000 lira kazanan numaralar : 
3188 5993 10140 11504 

• 1 

iki lıöylü çocuğu en•titüye 
alınmadan evel 

Mısar' a yapılacak bir 
İtalyan hücumuna k1111 

Her türlü emniyet 
tedbirleri ahndı 

İngilizler gafil avlanmıyacak 
Londra, 7 a.a. - İqillz radyoBU11un bil

dirditine nazran, Mııır'da bulunan inglllz 
kuvetlert, dlltman tarafından yapılabile • 
cek bir lıtlllya karıı koymak için lhım· 
selen bUttin tedbirleri almıştır. 

Bu huıua hakkında dUn Kahlre"de resmi 
bir beyanname neıredllmiıtir. Bu beyan -
namede, garbi çöldeki ameliyatın ilk saf. 
haaınını bltmlı olduğU blldirlltmektedlr. 
Şark cephesi mıntakası lngiliz kıtaatı ta
rafından lıgal edllmlfllr. Bu kıtaat ade-

' ~onu ı uncu -; ;ıvtada ı 

Ayni ~IJar erutitütle 
talebe 

lngiliz somalisine ka111 

İtalyanlar 
koldan üç 

ilerliyorlar 
İtalyanlar adel(e 1 ıik 

İngilizlerin harekete ıeçmeden 
önce hadiselerin inkitafmı ıör -
mek iç.in beklemeleri muhtemel 

Londra, 7 a.a. - Londra askeri mahfil
leri, Kahire'de neıredilen ve incilız Soma
liıinin İtalyan kıtaatı tarafından iıtillama 

(Sonu J U 'l'"U savfıdı) 

~iler vardır; ne de mil
qerinde münakata veys 
"ardar. Olaa olaa tecrübe----------------- Bir müddetteııberi İıtanbul'da bulunmak

ta olan Maliye Vekilimiz B. Fuat Airah 
muhtelit katarla ıaat 8.10 da, Maarif, Da
hiliye, Nafıa Vekillerimiz BB. Hau.n -
Ali Yiicel, Faik Öztrak ve ıeneral Ali Fu
at Cebeaoy da ıaat g.30 da huıuıi bir trep
le ıehrimize dönmüılerdir. Vekillerimiz 

19618 29241 34575 35896 
ae.ıniliiimiz, meaelelere 
.. tehlikelere kartı dütü
• zafımız vardır. 
tctten fazla hak v• kuvet 

• kimaeye vereceğimiz, 
alacaiımız vardır. 

ili' namuakar, aail, ken· 

dini bilen ve kendine inanan bir mil
letin vazifelerini yaptık; bundan 
aonra da onu yapacağız. Vukuatı 

rahatça tak'lp edelim. Dünyanın iti
ni biz halledecek değiliz: fakat ken
di itimiz bizimdir. Yalnız onu ve o
nun icaplarını ıöz önünde tutalım. 

36815 38079 39290 39439 
39981 52771 56992 68150 
69386 i8474 78691 84049 
86620 86918 96865 103536 

110157 124374 129075 130896 
carda vekiletler ileri celenleri ve dostla - j 136011 
rı tarafından karırlanmrılardrr. 

138238 144015 151708 

(S01J11 4. iüıdi A7/ada) Alrika'da ltalyanlardan zaptolunan silahlar 



r -2-

Ek on eseleler : 
• 

1 tssadi imkônlarımız 
TA komtirden. demirden başlıyarak bil

yllk sın:ı! devri tamnmlıyacak olan makine 
'\'e m..>tor endlıstri manzumesini, harbin 
do ıırduğı.ı çetin Vl' zorlu şartlar içinde 
nası 1 kııı-abllcceğiz? 

lnlnl p Ttırkiyesl, herhangi bir tasav
vur, ' hnıeketirnle, hiç bir zaman evham 
ve lı Ytllflt kapılı ıamı t,.ır. Ytiksek ve mu-
1 des mlllt menfantkrlmızin işaret etti
ğ. kurtuluş yolnrına koyulurken ve bu yol
] r uzerindekı her tiırltı maniaları hesap
larken daima obJektıf bir tahlile bağlan
mı , mukabil tedbirlerini on ı göre almış
tır. Muhayyilenın kanatları ilzerinde "sis
tem" kurmak acletımiz degildir. İşte, "harp 
iç nJe bile sanayıleşmege devam edecegiz" 
derke'.1, en buyuk giıvcnımiz istihsal kud
retim z olmu tur. Harp konjonktürünün i
C3phrına uygun olarak yaptı;;ımız güdüm
lu ıstıh al hareketinin bahşettigi ve edc
cet;ı kabiliyet olmuştur. Bilhassa harp i
çin le. deger ve pahası cidden yüksek olan 
bol hububatımız, pamuğumuz, madenleri
mız goz onunde tutulmuştur. Potansiyeli 
yuksek ohn bu muhim Turk istihsal mad
delerinin bahşedeceği iştira kudreti hesa
ba katılmıştır. 

"llaı ıı irin 1 bile sanıwlleıımeğe devam 
edece iz., derk ıı istihsa!Atımızın mUnha
ınrıın d .htıt ıstJhlılk larafınrlan harcanma
rn%ını dıi ilnımiş huluııuyoruz,Tam verimle 
i L ·c·n mılli sanayllmlzin küfi mlkdarda 
iptidai maddeye ıhtıyacı vardır. nu ilttl -
yaç t tmin edildikten sonra geriye ihracı 
m tmk ın mUhım bir bakiye kalması şart -
tır. 

"Harp içinde blle sanayileşmeğe devam 
edecei!;ız.. elerken ihracat kapasitemizin 
ancak •rurkıye nın silfıhlanmıısı ve sanayi
leşmesı uğrunda kullanılmasını derpiş et
miş bulunu) oı uz. 

Ae J;: :ı:c snmın.ı örüşelim. İhracat de
mek bizim için: her eyden önce: silahlan
mak v sanayile m k için ll'ı.zım gelen ha
rici tediye v sıt lnrmııı temin edilmesi 
yolu ç.ıre i dcınektlr. 

Meml k tımlzclı;> henllz altın mıldeni 
keşfedılmedl. Bu itibarltı ultın ihraç ede -
cek d (:ilız Salı! ırak ecnebi esham ve tah
vıl · t ruzdurılaı ına tlil sahip bıılıınmüyoruz. 

;arp kaçakçılıgı işlerine, karlı kaçakçılık 
.arı transitleri ne, ımilli seciye ve ahlakı· 
nız musaıt de :ıldir. Güvenimiz: çalışkan-
lıgımızdır. Hal mızın alın teriyle istihsal 
edilmiş olan m tenevvi mahsullerimiz ve 
madenlerimizdir. Bir taraftnn ihracatımızı 
arttırırken, di er yandan halkımızın zaru
ri addC'dilemlY. k ihUynçlarına tekabül 
eden lUzumsı.ız lthnltı.tı kısacağız. Dahili 
istlhl!i.ki ağır mahnımlyetlere katlandır -
mak bahl vzuıı değildır. Fnlmt zanıri 
ve h ) ati t 1 edllcmlyecek ithalattan 
d sarfınazar etmek mlllt bir vazifedir. 
Şur;ı.aını unutmamalı ld: ihracı kabil olan 
mnllanmızla: bir yandan sıldhlnnacağız, 
dı r yandan d:ı sanayıleşmeğe devam e
d ce iz. 

Koordinasyon heyetinin ihtiyaç dosya
ları nrıuıındakt cetvellere muhterem Baş • 
vekilin merhametsizce satır atmasını htir • 
metıedllerlz. 

Tilrklye, 1940 ~·ılının ilk altı ayında: 
213. Oi:i.213 

liralık bir ihracat fazlası elde etmiştir. 
Vasatı olarak bir yıl için 50 milyon kabul 
et ek vehuhranın iki sene daha sllrdU~ünü 
fan:etııek: asgm1 ytiz milyon liralık harici 
tediyl" imkll.nını elde etmlıı bulunuruz. 

Vaktiyle: "gir., diyelim dedik. Ve iki, 
n ay içinde 6-7 mllyon serbest döviz ~e -
mtn eden bir aktivltcyi avucumuzun içın
den kaçırdık. 

Gazetelerin ebadı 

hakkında karar 
Gazete sayfalarının 4 ve 6 sayfaya 

indirilmesi dolayısiyle bazı gazeteler 
eski ebatlarını deği§tirmek için gaze
telerinin kenarlarını kesmek suretiyle 
küçülmüşlerdi. Koordinasyon Heyeti 
ıo temmuzdan sonra sayfalarını bu su· 
retle küçülten gazetelerin iki gün zar
fmda eski boylarını almalarını ve bun
dan evelki karar dairesinde sayfaları
nı tahdit etmelerini kararlaştırmıştır. 

Koordinasyon Heyeti'nin bu kararını 
-aynen yazıyoruz : 

•· 1- Gazete sayfalarının, 4. 7. 1940 
~rih ve 2/138?0 numaralı kararname 
ı~ meriyet mevkiine konulan 35 sayılı 

Koordinasyon Heyeti kararının neşri 
tarihi olan, 10 temmuz 1940 deki ebadı 
hiçbir suretle tebdil olunamaz. 

İhracat fazlasının ne ınWıim bir harict 
tediye vasıtası olduğunu tebarüz ettiren 
öntimtizde kıymetli misaller mevcuttur. 

Şimall komşumuz, muazzam sanayi 
progrnmlarmın bedelini harici ticaret faz
laslyle ödedi. Sıınayl planları münasebe -
tiyle H.usya ve Amerika arasındaki iktı
sadl mübadele ve teşriki mesai cidden çok 
enteresan bir tetkik mevzuudur. 

Almanya, ııo milyar marklık teslihatın 
icap ettirdiği iplld!li maddeleri, ihracat 
kanallyle tediye etmiştir. 

"Harp tı:;inde bile sanayilcşmeğe devam 
cdecei!;iz., derken, en çetin ve gayri müsait 
§artlar içinde dahi deniz hdklmiyetini elin
de tutan bir mllttefiklmlz olduu.f'nu dlişil
niiyoruz. Harbin başlangıcında da yazdık. 
Buglin de tekrarlıyoruz. ::-.ıuttefikimiz İn· 
giltere, Tllı·klye'nin denlza..şırı memleket -
!erle olan ticaretine, bilhassa her iki mem
leketin de alakalı bulundn~u Amerika ile 
olan mübadele ınliııasebetlerinc bazı sathi 
düşünenlerin zannett :tıerl gibi lakayt ve 
blglne değildir ve kalamaz. Bu münruıebet
lerln istilzam etliği deniz nakliyatının tan· 
zlmi ( tnhammill ed!lebillr navlunlarla) 
müttefikimize düşer. lllmayell kafilelerle 
bu !r.ıl enınlyctll ve muntaı.am bir şekle so
kabilir. Bu mevzu, husu~t teşebbfüılerlıı 
kudret ve kabiliyetini çok aşar. Her iki 
devletin teııkilfllmın harekete geçmesini 
lstiyen bir faaliyet sahasıdır. 

Esasen, Avrupa lutmıının ablukası şld· 
detlenlrken, ve bltarafların normal tica
retleri korunurken, mtittefık Ttirkiye'nin 
dış ticaretinin inkl§afını dllşünmek pek ta
biidir. 

Komşularımızla olan ticari münasebetle
rimiz muhafaza edilirken denizaşırı iktisadi 
mübadelelerimiz eksilmemeli, bilakis art
malı. Gerek tonaj bakımından ve gerek 
deniz hakimiyeti noktai nazarından mütte
fikimiz imkanlara sahiptir. 

"Harp içinde bile sıuıayileşınege devam 
edecetiz,. derken. müttefikimiz İngiltere 
ile aramızdaki ikthıadi teşriki mesaiye 
kıymet veriyoruz. Biz, lngiliz sanayi • 
inin istlhs!'ll kııclretlne lmınıyc•nız. Bu -

fünkü buhranı gelici, geçici addediyoruz. 
ngiltere geçen harpte de büyük buhranlar 

atlatmıııtrr. Bu kritik devre atlatıldxkan 
sonra İngiliz endüstrisinin Türkiye'de, ma
kine ve moôr sanayiinin kuruluşunda, me
talürji grupunun tamamlanmasında ve bun
ların temelini teşkil eden kömür havzası
nın rasyonalizasyonunda mübim rol oynı
yacağına kaniiz. 

Lord Hallfa.x'ın nutkunda kuvetle te
barUz ettlrdlğl yapıcı teşriki mesai mu
hakkak müsbet neticelerini verecektir. 

Geçen harpte, yalnız Fraruıa'ya 23 mil· 
yar frank kıymetinde ( devalflasyonlardan 
evelki kıymetiyle) teıılimat yapmış olan 
ingillz snnavil, bu defa da. kudret ve ka
biliyetini fshat edecektir. İcabında. Ame
rikan sanayii ile teşriki mesai hususunda 
lic;lü bir kombinezon da yapılabilir. 

''Harp lr.lnde bile sanavl!C'şmr>(\e rlnv~nı 
edeceğizr, derken her mülahazadan önce 
milli iatihııalimize güveniyoruz. Mitli is
tihsalimiz herkesin kabul edebileceği tedi
ye vasıtasını ele geçirmek imkanına tama
men sahiptir. 

Bir yazımızda lman halindeki kanaati
mize dayanarak: istihsal, istihsal, gene 
istihsal demiştik. nöyle bir istihsale daya
narak bugün dP ihı·acat, ihracat gene ih -
racat diyelim. Ve bunu derken; on para -
mızı bile bloke ettirmek niyetinde olma -
dığınuzı da na.ve edelim. 

H. SAMI 

Ahmet Mithaf efendinin 
sahlmakla olan kjtapları 

Maarif Vekilliiince merhum Ahmet Mit. 
hat efendinin satılmakta olan kitaplarını 
tetkike memur edilen İstanbul üniversite
si kitapsarayı müdürü Fehmi Karatay ve 
Millet kütüphanesi müdürü İsmail İlter'in 
raporlarına nazaran Mithat efendi mer -
humla damadına ait olan bu kitaplar, ki· -
tapçılardan mürekkep bir grupa toptan u -
tılmış; mühim bir kısmı bugün için elden 
çıkarılmış bulunmaktadır. Geri kalanlar a
rasında yazma veya nadir kıymette eserler 
bulunmadığı gibi umumi kültilre ait ve an
siklopedik ma!(imat kitapları dı§ında, ilmi 
bir müesseseye yarıyaeak, ihtisasa müte -
allik kitaplara da tesadüf edilmemiştir. Bu 
itibarla bahis mevzuu olan kitapların dev
let tarafından satın alınmasında bir fayda 
görülmemiştir. 

İzmir limanında faaf.iyet 

İzmir, 7 a.a. - Temmuz ayı için· 
de limanımıza iki yüz üç'ü Türk, o -
tuz altısı Yunan'lı olmak üzere 34161 
ton hacminde 243 vapur girip çıkmış
tır. 

ULUS • 

Köy enstitülerinin 
büyük hizmetleri 

Büyük Millet Meclisinde 

(Başı 1. incı sayfada) 

Enstitülere alınan talebe yaz ve kış 
aylarında fasılasız tedrisat yapmakta
dırlar. Yalnız her çocuğa yılda bir de· 
faya mahsus olmak üzere 45 köy aile
sinin yanına gitmek meı:uniyeti veril
mektedir. Mezun gidecekler grup ha
linde bırakılmakta ve gidenler geldik
ten sonra mektepte kalanlar izinli git
mektedirler. Bu suretle müessesenin 
tedrisatı aksamadan devem etmekte -
dir. 

Erzincan şehrinin yeni 
yerinin . istim ôkine 

ait lôyiha kabul edildi 

Bunun sebebi de Enstitülerin en 
mühim meşgalelerini teşkil eden zira
at faaliyetine ve yaz aylarında yapılan 
inşaat işlerme talebeyi bihakkin işti -
rak ettirebilmektir. 

Evelce Köy Öğretmen Okulu olarak 
açılan ve şimdi Köy Enstitüsüne kal
bedilen müesseselerin üç senelik tale
besi inşaat dersleri bakımından hayli 
iierilemiş bulundukları il(in bu talebe
den yirmişer, otuzar kişilik gruplar 
teşkil edilerek yeni açılan Enstitüle -
rin bina inşaatını yapmak üzere muh
telif yerlere gönderilmektedirler. Ni
tekim Eskişehir'den gönderilen bir ta
lebe grubu Antalya Köy Enstitüsü' -
nün binalarını inşa edexek mekteple -
rine dönmüşlerdir. 

Yaz aylarında bu müesseselerde ça
l!şan öğretmenlere de ancak münavebe 
ile azami 45 şer gün izin verilmekte -
dır. Bu suretle öğretm~n kadrosunda 
büyük aksaklıklar olmadan tedrisat 
normal şekilde devam edebilmektedir. 

Isparta enstitü•ünün en küçük 
talebesi 

larda birer ikişer gece misafir edil -
mektedirler. Bu suretle Enstitünün iş
leyiş tarzını gördükten sonra çocukla
rını yazdırarak ayrılm.tktadular. Ge
l<:n talebeye gelir gelmez çamaşır ve 
elbiseleri yeniden verilmekte, iaşe ve 
ihata ihtiyaçları da normal bir şekil
de temin edilmekteclir. 

Büyük Millet Meclisi dün saat 15 de re
is vekili Dr. Mazhar Germen'in reisliğin -
de toplanmıştır. Celse açıldıktan sonra, 
Kırşehir, Seyhan ve Siirt mebusluklarına 
seçilen Dr. Hüseyin Ülkü, B. Salahattin 
Çam ve ressam Şevket Dağ'a ait intihap 
mazbataları reye konmuş ve mazbataların 
umumi heyetçe kabulünden sonra yeni me
buslarımız ancliçmişlerdir. Bundan sonra, 
idare heyetin:n Büyük Millet Meclisi 1940 
mali yılı biltçesinde deği$iklik yapılması
na ve gene meclisin 1940 yılı şubat ve mart 
ayları hesaplarına ve mart : mayıs 1940 
ayların;ı nit raporun sunulduğuna dair ala
kadar encümenlerin mazbataları okunarak 
kabul edildi. 

Müteakiben hükümetçe müstacelen mü
zakeresi teklif edilen (yeniden kurulacak 
Erzincan şehir yerinin istimlaki) hakkın
daki kanun liyihası ve dahiliye encümeni 
mazbatasının müzakeresine geçildi. 
Layihanın bazı maddelerine dair B. İz -

zet Arukan ve B. Hasan Fehmi Ataç (Gü
rnüşane) nin sual ve mütalealarına encü -
men namına B. Fahrettin Tiridoğlu (Ba • 
!ıkesir) cevap verdikten sonra Dahiliye 
Vekili B. Faik Öztrak şu beyanatta bulun
du: 

İsparta, Burdur, Denızli gibi } atılı 
köy okulları bulunan vilayetlerde bu 
okullardan mezun birçok .köy çocuk -
lan olduğu için o bölgedeki Enstitü 

"-Efendim; mallımunuz olduğu veçhile 
kadrosuna göre alınacak talebeye na - Erzincan şehri baştan aşağı harap olmuş 
zaran birkaç misli fazla talip bulun - ve bunun yeniden inşası mecburiyeti hasıl 
maktadır. Bu gibi bölgelerin ihtiyaç - olmuştur. Oranın ı:eçmiş zamanlarda da 
lan teşrinisanide yeniden talebe alı - böyle felaketler görmüş olması ati için ba
nırken ayrıca gözönüncle tutularak te- zı tedbirlerin alınmasını istilzam ediyor. 
min edilmeğe çalışılacaktır. Tetkikat yaptırdık. Yerinin değiştirilmesi 

Bütün Enstitülerde bu sene alınacak 
2000 talebe için gereken binalar bazı 
• erlerde barakalar şeklinde, bazı yer
lerde -Arifiye'cte olduğu gibi- esaslı 

hınalar şeklinde Enstitülerde bulunan 

Enstitü'ye alınan çocuklara normal zarureti karşrsında kaldık. Şehrin yeri de
okullardaki kültür derslerinden başka ğiştirilecek olunca burada yeniden bina ya. 
ayrıca demircilik, marangozluk, inşa _ pacak olanlara bazı kolaylıklar göstermek 

meselesi meyrlana çıktı. Diğer taraftan Er
ei?;itmenler, Enstitü talebesi ve Ensti- C'.tcılık, kooperatifcilik gibi köylerde zincan şehrinin inşası başlamak üzere idi. 
tülerin inşaat öğretmenleri arafından geçecek birer meslek de öğretilmekte- Acele bu kanun layihası tanzim edilerek 
yapılmışır. dir. Bu talebeden kızlara kadın işle - yüksek heyetinize takdim olundu ve müs -

Yeni alınan talebe ile yapılan temas: riyle aiakadar dikişcilik, dokumacılık, taceliyet kararı da alındı. 
larda şu anlaş1lmıştır ki gelen çocuk- hasta bakıcılık gibi küçük meslekler Arkadaşlarımın hatırlattıkları zaruret 
lar köylerden seçilen en sıhatlı ve ö&retilmektedir. yerindedir. Erzincan şehri gibi ilerde yer-
müsteit çocuklardır ve Enstitü muhi- Bunlardan başka her çocuğun bisik- leri değiştirilmesi muhtemel olanlar için 
tıne gayet çabuk alışmaktadırlar. Ens- let, motosiklet, otomobil gibi memle - de bir kanun layihası kabul etmek faydalı 
titülerin faaliyet esaslarını teşkil e - ket vasıtalarını kullanabilmesi ve su olur. Bu itibarla bunun da şimdiden halle-

dilmesi için bu kanunla teşmil etmek doğ
den hayvan bakıcılık, ameli tarla işleri motörleri gibi basit motörleri kullan- ru olur. Bu kayıt konulmamış olsaydı ay-
<:tölye işleri gibi işler bu çocuklara mayı bilmesi ve bir musiki aletini <(a- nı salahiyeti onlar için de istiyecektik. Bu 
sempatik gelmekte, kültür derslerinin labilmesi de ayrıca gösterilmektedir. teşmilin bu kanuna konmast muvafık olur." 
açık havada atölyede veya tarladaki iş- Her çocuğun mahalli ve milli oyun- Kanunun bütün zelzele mıntakalarında 
lt'rin mevzularına göre verilmesi hu - lardan 10-15 oyun oynıyabilmesi ve bu başka yerlere kurulacak köy ve kasabalara 
rnsu da talebeyi ayrıca memnun bırak- oyunları 100-150 çocuk bir arada grup tatbikı hakkında serdedilen mütaleanın 
maktadır. halinde oynıyabilmeleri mahallinde te- Dahiliye Vekili tarafından kabulünden son. 

Enstitü öğretmenleri ve idareleri darik edilen usta oyuncular vasıtasiyle ra, B. Sırrı İçöz (Yozgat) B. İsmail Sa -
gelen talebenin çalışkanlığından, Ens- tEmin edilmektedir. Bu suretle Ensti- buncu (Giresun), B. Galip Pekel (Tokat), 

B. A!Jdülhalik Fırat (Erzincan) bu fikrin 
titüdeki harekattan memnundurlar. tülerde bu bakımdan ağır görüpen iş leh ve aleyhinde konuştular. Dahiliye Ve-
Hiçbir Enstitüde en ufak bir şekilde hayatı tertip edilen müsamereler, eğ- kili B. Faik öztrak tekrar ıöz alarak: 
inzibatsızlık telakki edilecek vakalar lentiler vasıtasiyle tahfif edilmekte "- Efendim, bendeniz İsmail Sabuncu 
olmamıştır. Çocuklarını bu Enstitü • çocukların köy muhiti denilen muhite arkadaşımızın soıı sözlerine cevap vermek 
lere getiren köylü babalar, analar, Ens kolayca intibak edebilmelerine yara- ı için söz aldım. Kendileri buradan hüküme
titiilcri yakından görmeleri için ora - yacak tedbirler alınmaktadır. 

Çocuklar mekteplerini böyle yapıyorlar Ariliye'Jeki köy enstitüıü bina•ı 

ti kabahatli olmakla itham ettiler Y~ 1 ıı 
amirlerinin müdahalelerinin ve zelze ~" 
laketzedelerinin işlerini tehir ve işk. 
tiklerini ifade ettiler. Ben aksini idd1~ 
yorum. İdare memurlarının bu husus 
kabahatleri olmamıştır. Yıkılan bir ş 
yerine başkasının yapılabilmesi için e 
te bir tetkika ihtiyaç vardır. J e_oı_oı 

1 
tetkik eder, mühendis, doktor gıdıP at' 
edecek, ondan sonra yapılacak. sunl . 
madan. inşaata başlamak gene tckr:tr '. 
bir -tehlikeye maruz bırakmak deJTle!ıl . ıı 
Bazı yerlerde bazx inşaatın gerı bı• 

bu gibi sebeplerden dolayı oldugu ~ 
zı yerlerde de inşaatın tacil edild1g

1 
dolayı şikayetler oldu. Ha:ı:ır!rğt ~e.Pj 
dan, yerleri esaslı bir şekilde tesb11 ~ 
meden bu gibi inşaata müsaade et~ 
sıl o zaman kabahatli bir iş yapıTl11 

•11 1 
Arkadaşımın bu noktai nazarını tasbl 

mek isterim." dedi. ıl1 J 
Bu izahattan sonra B. Hasan feb (U 

taç (Gümüşane) ve İsmail Sabuncu) 
sun), B. Abdülhak Fırat (Erzincarı 
frndan verilen takririn tatbikatta 
lan mucip olacağı noktasında ileri 5 

leri mütalealar üzerine takrir geri ~l 
ve kanun teklifi olduğu gibi .kabul e 
tir. 

Gene hiikümetçe yapı' 
Türkiye - Almanya arası 
olan ticari mübo.delelere mutedaircl~ 
anlaşma ile tediye anlaşmasının ~ıı! 

1
i 

kındaki kanun layihası ve haricıYe• ,el 
encümenlerinin mazbataları nı.~st~eS' 
kaydiyle ruznameye alınmış, muı' 
kabul olunmuştur. 
Bazı devlet alacaklarının tahsil 

hakkındaki kanun layihasiyle adliyej 
b.. . 1 • zbat• ye ve utçe cncumen erı ma ç 

müzakeresinde B. Hasan Fehm'.. /,ti~ 
müşane) iki madde uzerinde duşjjll 
rini söyledi. Adliye encümeni 
muharriri B. Şinasi Devrim (Z011 

ve bütçe encümeni reisi BahattlP ~ 
(Kırklareli) kendisine cevap "e>l 
sonra B. Fuat Sirmen (Rize) ve fJ.f cf! 
za Türel (Konya), B. Kazım por0

1,1 
kat), Galip Pekel (Tokat) söı ııt.d't,ıı 
rilen iki takrir okunup reddeditdı1' 
ra kanun teklifi kabul olundu. 

Müteakiben zelzeleden .ıararB 
bedeli nakdi eratx ve vakıf menbll 

1 
orman ve zeytinliklerin işletilrrıes ~ 
daki kanun layihalarının birinci 

111111ııı 
releri yapılmış ve 21 ağustos çıırş'1,t 
nü toplanılmak üzere celseye ııib• 
rilmiştir. 

' 
Muamele vergi", 
tenzilat nisbetleı1 

11,,ır-..c 
Maliye Vekaleti tarafından 11ıt". 

bulunan muamele vergisi tenzilitri ~ 1J1 

leri hakkındaki li&te İcra Veki11~er 1 .1& 

tince kabul edilmiştir. Bu nisbet etİ rr 
ziran 1940 tarihinden itibaren ıJI 
caktır. 

TEŞEKKÜ8~ 
Çok kıymetll aziz annemlzi~f~ııJlol-' 

uıa sebebiyet veren Orman ç~ıı ~ 
deki kamyon kazayı feeiinin A şo!~ 
fena bir tesadlif eseıi oıaralt rılııı~.ı • 
hiç alakası bulunmıyan Veli i~111e~r' 
amelenin duran kamyonun rna 1~w calıyarak haı·ekete getirmesi. yl sıııd~ 
ğan şiddetli bir sademe netıceıııe 
yaralanarak Nliınune hastanes pl):...ı 
nlan annem eski H:osova ve reflJ"iı 
valisi bay Hüseyin Mazharın 1 I'. 
yan Nuriye Bülbül Akının feCII ett 
ö!UmU btitUn efradınlleyi dilllll reJ·~ 
berayı tAziyet gelen gerek tel_grtı1e11-
mektuplara ayrı ayrı cevap ve :ııds.l'e 
acı ve kederimiz mani olduğU.ı\ıı Çr 
Mllnakalö.t Vekili Rayın UM' 13&.'f 
ya ve Ankara valisi snyın ·1tıJ8'1,ı' 
Tandoğan ve muhterem refı ıı\ııııl ... J 
Tando,:tana yüksek necibane 3ıJııtı~ • 2- 35 numaralı kararın birinci mad

desinin (a) ve (b) paragraflarındaki 
lıükümler, gazete sayfalarının 10 tem· 
muz 1940 tarihindeki ebadına göre tat
l>ık olunur. Bu tarihten sonra sayfa 
e adını değistiren gazetelerin işbu 
.K 45 sayılı kararın neşri tarihinden 
itibaren azami iki gün zarfında eski 
s~yfa ebadına irca edilmeleri mecbu -

r!dir. 
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ve diğer akraba taalllikat ve e~f!l" 
bizzat cenaze merasimine ve 00111'.ıı: 
lerek acılarımızı payl&§nıa1arı ıV',. 
naze merasiminin mer!ıumeYe rııı fi 
surette hüsnU tertip ve ih:ııtr;,)-ı ,J 
ki fevkalflde gayretinden . d;s.>' ~İl 
mektubt kalemi mümeyyizi aıoıııl ~ 
lü ve Belediye mtizayedıı 5 re1'1~!)-t1 
Halıcıoğlu B. Salime mı!hte ü}Cf..
ri vasıtasiyle alenen derın li 

3- 10 temmuz 1940 dan sonra yeni
den inti§ara başlıyan gazeteler, kul -
landıklan ka~ıttaıı teknik icaplara gö
re azami randımanı temin edecek eb
ada uymağa ve sayfa adetlerini de 35 
numaralı karar hükümlerine tevfikan 
bu ebada göre teshit eylemeğe mecbur 
durlar. Fazla sayfa çıkarmak maksa · 
diyle ebadı küçültmek için kağıt ke -
narlarının kesilmesi memnudur. , 

Tiff ik Birliği etrafındaki 

dedikodular nihayetlendi 
İstanbul. 7 (Telefonla) - Dış Ticaret 

umum miidüriı Servet Berkin bugijn İstan
bul'a geldi. Mıntaka ticaret mı.idiırü Avni 
Safi'nin iltihakiyle tiftik meselesini tetkik 
etti. Kendilerine tiftik payı verilen tacir
lerden üçü bu payı kabul etmiyerek birliğe 
iade ettiklerini birer mektupla bildirdiler. 
Bu suretle artan 40 • 50 ton kadar tiftik 
kendilerine küçük pııy verilen diğer tacir
lere dağıtıldı. 

Tiftik birliği idare heyetinin bugünkü 
toplantısında reis dedikoduların mahiyeti
,; izah etmiş, fşin tahkikat safhasına inti • 
hl ettiğini söylemi§ ve istifa etmişir. 

Kılıbıkllğa dair ! 
Bir Trabzon gazetesi, kılıbıklık 

hakkında vilayetin kalburüstü şah -
siyetlerine neler düşündüklerini .so
ruyor. Zamanın, vuku:ıtın, hidisele· 
ı in bugünkü yürüyüşü karşısında 
seç/len bu mevzuun ne dereceye ka
dat isabet edip etmedigini söylemek 
suretiyle ukalalığa sapacak değilim. 
Bu olsa olsa, bekarlardan vergi alı
nacağına dair şayiaların dolaştığı 

şu devirde Trabzon'dakı evlilerin 
cesaretlerini denemek ıçin açılmış 

bir anket olabilir. 
Kılıbık kelimesi, galiba, -galiba 

derneğe mecburum, çünkü ufacık bi/ 
hata ve zühul yapsam, dikkatli okur
larım, eksik olmasınlar, hemen mek
tuba davranıyorlar- kıl ve ibik keli
melerinin bir aray;ı gelmesiyle ya
pılmıştır. Bazı yerlerde hala bu iki 
kelime esas telaffuzlarını muhafaza 
ederler. Anketin açıldığı Trabzon
da da öyle olsa gerek. Bir rivayete 
göre, dişisi tarafından tartak/ana 
tartaklana ibiği kıl haline gelmiş er
kek hindiye takılan bu isim, sonra
dan -görülen lüzum üzerine- bir ta
kım evli erkeklere de verilmiştir. 

Trabzon'da açılan bu ankete ce • 

vap veren Trabzon avukatlarından 
birisi ağda/ıca bir dille diyor ki : 

" Kılıbıklık, kelimesinin tam ma
na ve medJUliyle sosyal hayatın şi
tazei intizamına esas teşkil eden sa
adeti ailenin tevlit ettiği ıçtimai bir 
zaruret suretinde tarif ve tavsifi lü
zumlu olan pek derin bir meseledir. 
Tabiri mahsus ile kılıbıklık tabiatın -değişmez düsturu ve aile hayatının 
samimiyet kaynağı ve daha doğrusu 
zaruri ve zevkli bir felsefesidir. ,, 

içinde sosyal, içtim3i, hax_at, fel
sefe, mesele, düstur ve tabiat gibi 
bır sürü ilmi ( ! ) kelimeler bulunan 
bu tarif bize : 

Nefstmde tecrtibeyle, inan, söylerim san~ 

mısrağım hatırlatmıyor mu ? 
Ben bu upuzun iki cümlede kullanı

lan bir sürü kelime içinde en ziyade 
ıki tanesini, " zaruret ., ve "zarurt ,, 
kelimelerini yerinde buldum. 

Muhterem avukatın zevkine, felse
fesine ve samimiyet kaynağına dil 
uzatmağa kimin hakkı olabilir. Yal-

nı:z bir küçük nokta ilave edebiliriz: 
lngilizcede kılıbık kelimesine kar
şılık olarak hen - pecked veyahut 
kısaca henpeck kelimesini kullanır
lar ki " tavuk tarafından gagalan -
mış , demektir. 

*** 
Bir tağrize tağriz ! 

Arada bir kısacık fıkralar yazma
yı tercih eden Va - Nu, eve/ki gün 
şunları yazıyordu: 
"Hakkı Suha Gezgin romantik e

dasiyle şöyle diyor: 
"Az daha Taksim kışlasının dı_, 

varları üstünde kazmalar işliyecek 
ve yıkma başlıyacaktı. Taksim kış
lası bizde daha uzun zaman hizmet 
edecek bir bı'nadır. Yıkmak ifin 
harcanacak para tamirine, tadiline 
bağlanırsa ortaya güzel bir bina çı
kar. 1 cabında hastane bile olur.,, 

Geç kalmış bir kontrproje / 
Şayet Gezgin, ismiyle müsemma 

olup, Taksim kışlasınm arka tara -
f ında azıcık gezsey_di bütün bina-

nın çoktan yıkıldığını, ön dıvarla
rın tahta perde gibi kaldığını gö
recekti ... ,. 

Fakat gazetelerde kullanılan 

müstear imzalarla Va-NO.'nun pek 
de kullanılmasın;I taraftar olmadı~ 
ğı soyadlarına siz ne bakıyorsunuz? 

sunarız. ırıılııi 
Damadı: Mi.ltekait tfı .1ıf" 

Ömer Karemi 'f ,. 
Kerlmeıeı:-i: Mebrtıre tı 
Bahire TÜZ. e1'et 
Oğlu: Elazığ Menıl 

1 
pr· 

Gezgin'in eski imzası "Seyyah,. tı W' 

ve bu isim, "sütunlarda seyahat,. et
tiği için takılmıştı. Hakkı Suha 
Taksimde gezinmesini sever ama, 
musikide. 

, Dahiliye miltehas~ıs 
4 

~ 
AKIN tefti• 
Mtinakalı'lt V ckflietl.ı\)(lıı
reisl Ahmet cevııt 

------
Acı bir kaY1P1,f1

11 

Sonra Vala da bir zamanlar, hiç 
öyle olmadığı halde "Akşamcı,, im-
zasını kullanmaz mı idi? · 

*** 
Rejimler üstünde Türkiye! 

il tıttl ·ıı 
Ordumuzun tüm kot1'1 e't11 

Tümgeneral Kemal Gö~~defl ~ 
k .. k } kteSı • 

aç gun evel a p se •. ıeritlı 51 
fesi başında hayata goı rt11ştı<·9a 
dıgv ı teessürle haber aJıT1 ... ıet 

·111•• 
arkadaşlarının ve ailesı 
ne iştirak ederiz. ...................... Bir defa hususi bir sohbet ara

sında !jÖyle bir sual sormuşlardı: 
- Türkiye sağ mıdır, sol mudur? 
Ona o zaman şu cevabı verdiğimi 

hatır/ ıyorum: 

' . 
-~. 

RADYO Jarcl• . ô'11 1 

111iı'~ Ji' 

- lleridir! 
Evelki gün lstanbul'da bir baş

makalenin üstünde şu başlığı gör
düm:" Rejimler ortasında Türkiye,, 

Müsaade ederseniz bunun da bir 
kelimesini düzeltelim: 

"Rejimler üstünde Türkiye,, 

T. 1. 

11ıf1 dlıı 
Dünya radyoları t1ı ~ 

va harp propagandaıar~ııt't ,ıı 
yecek olursak Doğan ıcorıııt' çQ' 
rularını yaşatrnağa ve 18rıı·1,r mecbur olduğumuzıı 811ıııı• ~of 
cuk Esirgeme J{urtıt1'1 1tııJ 
dımınız bizi bu gayeye ç 
laJtırır. 



............ , 
POLİTİKA i 

---~ .................... .) 

" Japon münasebetleri 
'tliilünde harp çıktığı za· 

~il, Japonya'nın harici 
~ah ederek, bu politikll
erin İnkitafına intizar ve 1 
Japonya için hazırlıya-

~l'I kollamaktan ibaret 
80Yleıniıti. Filhakika bir 

bir zamandanberi Ja
~ip ettiği politika d• bu 
'Pon harici politikaar, 
~ \re fırsat kollamaktan 

na göre, Japonya ile 
tohında lngiltere tarafın
.•dnnların müıbet netice 
llblcan yoktu. Çünkü Ja· 

devam ettikçe ıu veya 
lllünaaebetlerinde iıtik-

• değildir. Onun hareket 
İıı.L. edecek olan amiJ, ha
....:ı._fıdır. 

• Japonya ile münaıebet
etınek iÇin adım attık-

•tin inkiıafı Japonya'ya 
fırsatlar ihzar etmiıtir. 

~tlar o kadar çabuk be
, İıııiltere, münaaebetle-

f._!çin yapılması icabeden 
~•karlıklan yapmakta 
J ile ilerliyememiıtir. Ge-
• 'Ponya'nın emelleri Çin 
alakalarını Jngiltere'ye 

'°lctaıına inhisar ediyor
' tarafından, bu ali.ka

r da Çan-Kay-Şek'e si-
llaalzemeıi giden yolla
•ıııa muvafakat etmesi 
.. ili edebilidi. lngiltere 
lltten tazyıktan son-

,~ Yolların kapanmaımı 
~ dolayıaiyle Japonya'· 

deki ali.kaııını tanı· 
t h&diıeler Japonya için 

iat· ~azırlamııtrr: Hollan
lt• tlaıına uğrar uğramaz, 
!"diıtanı'nın mukadde
ortaya atılmıttır. Fran
ıonra da Uzak-ıark

llaüstemlekelerinin mu-
~•eleai ortaya atıldı. U

tndine göre bir "ni
h karar vermit bulu
' ilim bu meselelerle ya-
dar olmaması mümkün 
lcika bugün Fransa da 

~llra Uzak-tarkta Ja
İn tahakkukuna engel 
A\rrupa devleti, lnıil-

, tiıı'den elini kolunu 
i olduiu l'ibi, Hollan
'llda ve franarz müa

~'de Japonya'nın yer· 
'-'~ l olabilir mi? Haritaya 
•..._il, lngiltere'nin buna 
tdeıniyeceii anlatılır. 
bir vaziyete razı ol

,llzak-tarktaki fngiliz 
'il taıfiyeıini kabul et· 

t. ~lınaz. Singapur v~ 
ı ~lılceye düter. Hatta 
"il Vaziyeti bile zorla
J ledir ki İngiltere U
·'Pon hegemonyası al· 

• ınani olmak mecbu
\ \'e bu mecburiyet ln
~Ya ile kartı karııya 

~liliz. Japon münaae· 
•"!'ler içinde çok gergin 
tırınittir. Japonya, bir
~İp ettiği tabiyeyi tim-
.. ~erek, Uzak-tarlctaki 
"Oirudan doğruya ata
t.bir takım meselelerde 
·-qYılc etmekte ve bu 

'ye kartı huıum.eti
L_ -ir. Çin meıeleainde 
~di noktai nazarını 
· 'btaek için Tienain teh· 
'•ılı İngiliz mıntakaıı
L.~ltına almıt ve İngiliz 
~l'etamiz muamele-

tu. Bu •aziyet ay• 
•tti. Nihayet İngiltere 
G 1cabul ettikten aon• 

"'ııhaıarayı kaldırdı· 

''ıao ~ llya'da ikamet eden 
, I> liz tabalarını tevkif 
--~icat bu defa İngiliz· 
.,._ tilcatı kartraındt tea· 
·.ıcekleri yerde muka· 
0laralı:, lngiltere'de 
-~~ı Japon tabasını 
._dır, Diier taraftan 
1 ~n11n etmek için e-

ı-... Birmanya yolunu 
• Bu •aziyet lngilte· 
tahrikatı kal'§ıaında 
d i1erek mukavemet 

, Ç~ bulunduğunu an-
~'blkü İngiltere anla

İll· tahrikatı kartıaında 
• 1 devlet araaındaki 

.._ tanzimi bakımın

._·"llyacaktır. lngiltere'· 
'!t>""•ti Japonya'da bü

~dll'lllıttır. lngiltere 
~ .betlerin keıilmesi· 
~tçiler, lngiltere'ye 
~ ı tavsiye eden ga· 

binenin fevkalade 
'torun yatlı dHlet a· 

• kabul etmeıi, 
~ at"aımda heyecan, 

illa ehemiyetli ka· 

Hakkmda davn ık.amc olunacatı ~oy/enen· 
lerden eski lransız başvekili B. Reynaud 

Fransa niçin 
harp mesulu 
araştırıyor ? 

Times'in bir makalesi 
Londra, 7 a.ı. - Vichy hükümetinin Dı

ladier, Reynaud ve Mandel gibi bazı ıııh· 

ıiyetler aleyhine muhtelif ithamlarla dava 
ikame etmesi ıebeplerini tahlil eden "Ti· 
mes" gazetesi diyor ki: 

Bu gibi takibata acaba neden lilr.um rö -
rulmüştürl Mıre§al Petain ve general Vey. 
gand'ın n.e de olsa mesai arkadıılıiı yapmıı 
oldukları kimselere karıı intikam hini ile 
meşbu oldukları düşünületnez. 

Bununla beraber böyle bir zihniyet, bu 
askerleri aldatmıı olan siyasi ricalin itti
haz ettikleri hattı harekette büyük bir rol 
oynıyabilir. 

Bu muhakemenin almanların itine geldi· 
ği aıikir olduğu gibi Fransa'nın i11ıl edil
miş ve edilmemiıt kısımlarında bugün onla· 
rm hakim olduğu da unutulmamalıdır. 

Bu iki izah ıekli mevzuu bahiı dlvala -
nn niçin açıldıi:ını ve neden bu kadar isti
cal ile hazırlandırını anlatmıya kafidir. 
Fakat Mareşal Petain ile general Veygan· 
dın, Fransa'da ıUrmekte olan acı kargaşa
lıktan sarfınazar, biiyiik bir memlekete ve 
1111 ruhlara yıratmıyan böyle bir iıi naııl 
t11vlp ettiklerini izah etmemektedir. 

Binaenaleyh bunda başka sebepler, benli
ğin küı;ülmeslnden doğan bir nevi 111kınlık 
mevcut olduğunu dütünmek doiru olur. Bu· 
na nefıine işkence ederek kurtulusa ermek 
feİsefesi de diyebiliriz. Bunlar böyle his -
lerdir ki bazan beşer zekasının en mükem
mel surette i:ıledigi zaman bile birdenbire 
ortaya çıkar. 
Mareşal Petaln 11e ıenerıl Veyrınd'ın 

görüşlerinin Vichy'deki daha az tanınmıı 
politika adamları tarafından tasvip edilme· 
diği de muhakkak telakki olunabilir. Fa -
kat herhanıi bir fransız ııibi, takdir ettiği
miz ve hala hürmet etmek istediğimiz a • 
damların bu hareketlerindeki sebebi ldetı 
ihtirasla arıyan bizler, bu vaziyeti onların 
husuıl bir tellkklleri olarak kabul eder ve 
böyle bir düşünceye ııahip olmalarını da 
tarihin en bliyük facialarından biri saya • 
ru:. 

Amerikan - Sovyel ticaret 
muahedesi temdit edildi 

Moskova, 7 a.a. - D. N. B. ajansı bil-
diriyor: . 

1937 senesinden beri ıovyet Ruıya ıl.• 
birleılk Amerika arasında meri buluna~ tı: 
taret muahedesi, harici ticıre~ komıserı 
B. Mikoyan ile blrleıik Amerıkı ~ul~
hatgüzarı' B. Thurston arasında ~ea~ı edı
len bir nota ile dün temdit edılmıı bu-
lunmaktadır. . 

Mezkur muahede bir sene için temdıt e
dilip, birleşik Amerikıı.'dan 40 milyon d~
lırlık mal ıhnma11nı derpiı eylemektedır. 

j 

lngiliz parlômentosu 

yaz tatili yapıyor 
Londra, 7 aa .. - Reuter ajanıının pa_rll· 

mento muharriri, parllmentonun 22 aguı
tosta kısa bir yaz tatili için dağılacağını 
bildirmektedir. Bu tatilin 15 gün devam e
deceği ve bundan ıonra da bir müddet İ· 
çin parlamentonun haftada bir gün topla· 
racağı zannedilmektedir. 

rarlar arifesinde bulunduiunu an
latan birçok emareler mevcuttur. 

Acaba Japonya lngiltere'ye karıı 
harbe girmeli mi dütünüyor? Fil· 
hakika birçok emareler böyle bir 
vaziyete delalet eder. Fakat Japon· 
ya henüz kararını vermemiştir. Çün
kü Amerika'nın vaziyetini düşün
mek mecburiyetindedir. Filhakika 
Amerika Japonya'nın hareketini u
zaktan 1eyretmekte ve lnıiltere ile 
beraber olduiunu gizlememektedir. 
Amerika birkaç &'Ün eve), Japonya'· 
ya tayyare benzini ihracını m•· 
netmittir. Japonya ile lnıiltere ara
aındaki münasebetler gerıinleıtik
çe, Amerika'nm bugünkü mücadele 
karıraındaki vaziyeti de tevazzuh 
etmektedir. Oyla görünüyor ki A· 
merika, ergeç lngiltere'nin yanı ba
tında harbe ittiri.k edecektir. Ja· 
ponya'nm harbe girmesi bu karan 
ıüpheıiz tacil edecektir. Bu itibar
ladır ki Japonya, Jngiltere'ye kartı 
harekete geçmezden evel, düıün
mek mecburiyetindedir. 

A. J. ESMER 

ut US 

Alm111yı lımuıı ~erse 

İngiliz 
müdafaa 
planları 

Her türlü hücuma karşı 

cevap teşk.il edecek 
Londra, 7 a.a. - Bahriye nazırı B. 

Aiexandr bu giln Çekoslovakya cüm
hurreisi B. Bene§ ile bir kııım bahri
ye efraqı huzurunda irat ettiği bir 
nutukta demiştir ki: 
"- lngiltere'nin muhafaza plintarı 

dü§manın imkan dahilindeki her tür
lü hücum §ekillerine karıı bir cevap 
teşkil etmektedir. 
Düşrnan istilbını önlemek için ya

pılan hazırlıklar son altı haftadanbcri 
vaziyeti, heyeti umumiyesi itibariyle 
baştan aşağı değiştirmiş bulunuyor. 

Abluka tehlikesi bahsinde hemen şu 
nu söylemeliyim ki •. düşmanın ticare
timiz aleyhine yaptığı hücumlar hak
kındaki şişirilmiş iddialar'ı bu silah
tan neler beklediğini ölçmeğe yaraya
cak mahiyettedir. 

Biz müteyakkız bulunuyoruz. Mü
temadi bir gayret sarf ederek ve daima 
tekemmül eden uıul ve planlar kulla
narak kafilelerimizi daha iyi muha
faza ıctmek suretiyle bu ablukayı ta
mamen kırmak üzereyiz. 

Fakat son birkaç haftanın terakki
leriyle kendimizi avutmamalıyız. Düş 
manın hareket kararını gj)z önünde 
tutarak bu kararı bütün kuvetlerini 
istimal ederek tahakkuk ettirmiye ça
lışacağını hesaba katmalıyız. 

Önilmüzde ıert darbeler, iktiham ~
dilecek büyük zorluklar ve karııık
lıklar vardır. Emniyetin karşılığı dai
ma bir teyakkuz olduğu gibi hüriyetin 
bedeli de mütemadi bir ceht ile tak
viye edilen daha büyük bir teyakkuz
dur. 

Harp gayelerinden ' çok bahsedil
mektedir. Bunlardan reddedilmiye ve 
tehir olunmıya tahammülü olmıyan
lardan biri de kendilerine yapılan her 
davete hemen icabet etmit olan kadın 
ve erkek i§çilcrimizin refahıdır. 
Onların mükafatı yeni İngiltere o

lacaktır. Bu&Unkü itçiler ıulh devri
nin unutulmuı kurbanları olma11 a1la 
caiz değildir.,, 

Bir aylık hava 
hücumlarının 

bilançosu 
1 ngilizler 7000 e karşı 
37000 bomba· attılar 

Almanlar 307, 

172 tau.&re zazi ettiler 

Londra, 7 a.ı. - Yorkıhire Poıt baı· 
mıkaleıinde ıu 11urlan yaaıyor: 

Tayyarelerimizin ıon bir ay zarfında 
Almanya ve alman l11ıli altındı bulunan 
topraklar üzerine 37 bin bomba ve buna 
mukabil iıe nazi tıyurılerinln yalnıı 7 
bin bomba atmıı oldukları hakkındaki reı
ml beyanat lnıiliı hava kuvetlerlnln dik
kate liyik •iddet ve azmine çok mühim 
bir delildir. 

1nıiliz hava .kuvetlerl bukınlınnın nazl 
baalnnlarından hudutıuıı ıurette ıenlı ve 
mUıtemir olm111nı rağmen nazilerin çolı: 
daha ıiır zayiat vermiı olm11ı da aynca 
cesaret vericidir. Filhakilcı nazilerin bu 
memlekete taarruza baıladıklırı haziran 
ortaaındanberi ılmanlırın teeyyUt eden 
tayyare kaybı 307 ye balii olduiu halde İn
giliz zayiatı yalnız ı 72 tayyaredlr. Son 
iıtatlıtilrler kadro itibariyle de avantajın 
bizde olduğunu ıöıtermektedir. Buna bi
naen hava lruvetlerimlzin elde ettiği neti
celerin ce11retimizl arttırması yerinde bir 
ıeydir. Bununla beraber mevzuubahiı be
yanat İnriltere harbının henüz kazanılmıı 
olduiuna inanmakhiımıı lazım ııeldiiini 
bize ihbar etmektedir. Naziler tarafındın 
adamıza karıı büyük bir kuvet sarfetme
den yapılan ıimdiki havı harbının Hitler
in bize kırıı 1ıpmıia teııbbüı edebileceti 
şeye bir ölçü teşkil edebileceğini tasavvur 
edersek yınlıı yapmış oluruı. Fakat lngiliz 
hava kuvetler!nin mükemmel evsafı hak • 
kında her rün elde ettiğimiz deliller, a
daya kartı yıldırım. harbını yaptığı takdir· 
de Hitler'in na11l bir fellkete maruz ol -
dutunu ıöıtermelrtedir. 

Hayla'da bombardıman 
Hayta. T LL - DU,man tayyareleri bu 

aabah Hayfa Usel'fne bomba atmıılardır. 
Bır miktar hasar vukubulmuı ve bir kac; 
kl•I ölmllı ve yaralanmı,tır. Dafi topları 
dUfman tayyarelerin! uzaklqtırmııtır. 

lılıenderun'da alarm 
İııkenderlye, T LL - Gece İılı:ender1ye

de bir çeyrek ıUren alarm vertlmltH de 
htc; bir tayyare s!!rUJmemııur. 

Sovyet futbolcular1 

Sofya'ya geldiler 
Sofya, 7 ı.a. - Sovyet futbol ekipl iki 

tayyare ile Sofya'ya ıelmittir. Futbolcu -
lu, Sovyet elçlliti erklnı, futbol federı~ • 
yonunun relıi ve baları ve büyük bir 
bulıır ıporcu kütlesi tarafından karıılan
mıtlardır, 

1 ngiliz somalisine karşı 

İtalyanlar 
üç koldan 
ilerliyorlar 

(Başı 1. ınci say/ada) 
baıslandıiını bildiren teblit hakkında tef
siratta bulunarak istillyı mukavemet eden 
İngiliz kıtaatmm iyi talim görmıiıt mükem
mel ukerlerden mürekkep hecin alayların
dan müte~ekkil olduğunu bildiriyorlar. 

Bu mahfiller harekltın çete harbı •ekli
ni ılıcagı fikr indedirler. Berbera limanı 
ile İtalyanlar arasında 1100 metreden faz. 
la yükseklikte dağlar mevcuttur ve bu d!ğ
lar iizerinde yalnız develerin geçmeaıne 
imkln veren izler mevcuttur. Buna binaen 
makinalı kıtaat kullanılması pek az müm
kün gözükmektedir. 

Londra; 7. a.a. - İngiliz Somali sin-
deki İtalyan harekatına ait askeri mah· 
filden öğrenilen mütemmim malumata 
göre, Hargesa'ya yürümekte olan ital
yan merkez kolunun toplar ve hücum 
arabalariyle takviye edilmiş iki müs -
temleke livasından yani altı ile yedi 
bin kişiden ibaret olduğu zannedilmek 
tedir. 

Gargara ve Adveina üzerine tevec • 
cüh eden diğer iki kol hakkında hiç -
bir tafsilat alınamamııtır. Bu ıehirler 
Berbera'dan tahminen 90 mil mesafe
dedirler. Ayni zamanda bu ıehirler 
Berbera'ya giden ve arabaların yegane 
kullanılabileceği boyun noktasından 
geçen iki yolun baılangıcında bulun -
maktadırlar. 

İtalyan kuvetlerine karşı kısmen mo 
törize Somali hecin süvari kıtaları ve 
bazı Kings Aferican Rifles cüzütam -
lrırı ve bazı küçük cüzütamlar bulun -
maktadır. Berbera Somali"nin yegane 
kabili istimal limanı olması dolayısiy
le en mühim askeri hedettir. 

I ngiliz Somali' •İnrn vazi.veti 
Londra; 7. a .a. ( Royter) - Royter

in askeri muhabiri diyor ki: " İlk ba
kışta İngiliz Somalisini istila eden ita! 
yan kuvetlerinin ıtratejik bir faikiyeti 
oldugu zannedilir. 

Fransız bozgunundan sonra bu mem ..... 
leket tecrit edilmiş ve Uç taraftan ital-
yan topraklariylc ihata edilmiş bir va
ziyctcdir. Dördüncil tarafta ise Aden 
körfezi vardır. B~rad'.l da İtalyanlar 
ancak d~nizaltıları ve tayyarelerle faa
liyet gösterebilirler. Aden'den Berbe
ra'ya ingiliz takviye kıtaatı g8ndcril -
meaine karar verildiği takdirde ital -
yanların buna mani olabilmeleri ,up -
helidir. Şarkt Afrika'daki italyan ku • 
vetleri 30.000 beyaz ırktan olmak üzere 
tahminen 155.000 1d1fye hatif olmak
tadır. Somati'yl iıtitl etmele batlıyan 
İtalyan kuvetleri adetçe faiktir. Bu 
kuvetJerin bir muvaffakiyet istihsU 
ettikleri takdirde birleşecekleri §Üp -
heıizdir. 

.lngiliz'ler ele harekete 
g~ec:elder mi 

tneiliz Somaliıi müd.afiJerinin düt • 
manın ilerleme1ine 11Wli olmak için 
§İmdiden üç kol göndl\!mektense ha -
diıelcrin gidi§ini görmek için bekle -
meleri muhtemeldir. Bu derece vahıi 
ve ıaaıı bir memleketin müdafaaaında 
esas, harekettir. İlerlemek için İtalyan 
Jar Habqistan'dan uzaklqtıkça bu ha
reket ingilizlerin lehine olacaktır. 
Ortaıark ingiliz kuvetleri umamt 

karargAhının iıaret etti~inc göre, bel
ki İtalyanlar Jiınali Afrika'da bilyülr 
mikyasta bir kıskaç hareketine karar 
vcrmiılerdir. Trablu'ıgarp'ta İıkende
riye'ye giden yol boyunca da ağuıtoı 
ayı böyle bir hareketi kolaylattırmak 
için çok sıcak bir ay olma11na rağmen 
italyanların hilcuma geçmeleri beklen
mektedir. Mare§al Gradani'nin batkı 
plAnlarına tevfikan italyaniarın ıarka 
doğru ilerlemek mecburiyetinde kala
rak daha müsait havı ıeraiti bekele • 
memeleri imkin dahilindedir. Bu plln 
ların tatbikinin, İngiliz filosunu tama
miylc ltgal etmek maksadiyle muhte • 
lif mıntakalarda tatbik edilecek alman 
rtAnJarına tekabül edeceğini tahmin 
etmek makul olur. 

Estonya Sovyetler 

Birliğine iltihak etti 
Moskova, 'J ı.a. - Kremlfn de top 

lanmıı olan Sovyctler ili ıuraaı içti
maında Eıtonya Sovyetlere iltihak 
etmeyi talep etmiıtir. 

Bu talep, Eıtonya komüniıt parti
li umumi katibi Lauretıki tarafından 
yapılmııtır. İfade itibariyle talep, pa 
ıar ve pazarteıi günleri kabul edilen 
Litvanya ve Letonya ninkine berue -
mcktedir. 

istatistik U. Md. Muavini 
Edirne, (Huıuıi) - Bir hafta evet ıeh

rimiııe ıeldiiini 1azdıiımız iıtatlıtik U. 
Md. muavini B. Selim Sabit Aykut istatiı
tik büroıu tefi Rauf Okay, ve memuru 
Fethi Türkmen ile birlikte Edirne ve mül
hakatında numarataj kontrolü yapmı1-
lırdır. Bu aradı ıörülen bazı nolcaanhk· 
!arın ikmali için faaliyete ıeçilmiıtir. 

U. müdür muavini buradaki teftiılerini 
bitirerek Kırklareli ve Tekirdal vilbetle
rinin niimerotajl,nnı da kontrol cttllrtaı 
IOllrı lıtubul'a ıitmiım. 
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HARP TEBLIGLERI 
11111111111 ........ 111111111111111111111111111111 

İngiliz hava 
• • 

nezaretının 

resmi tebliği 
Londra, 7 a.a. - İn,ı:illz havıı. nezareti 

tebliği : 
Flllııtin: dU,man tayyareleri, 6 Ağuııtos

ııabahle;>1n Hayfa Uzerlne bombalar atmış
larsa da hepsi denize ve c;ôle dUşerek hiç 
bir hasar yapmamııtır. Şehir Uzerfne hiç 
bir bomba dUımemlotir. Si\il halktan te
lefat onu bulmamııtır. 

Tayyare dafl bataryaları aUratıe hare -
kete geçerek dllşman tayyarelerine elddet-
11 ateı açmıflardır. 

Garp çölü: dUomanın bazı hareketleri 
haber verilmektedir. Bundan b&§ka her 
oey aUkflnet içindedir. Sudan ve Kenyada 
l§ara değer bir hMl&e olmamıştır. 

Almanyıı.da : Duııelnr! cl\'l\rında Glad 
Backhhedt tayyare meydanına Krefeld tay 
yare meydanı binaları bombardıman edil· 
mlştır. Buralarda hasar ika olunmu§tur. 
Bir kaç kilometre şimali ıarklde yangın -
lar çıkarılmıştır. Burada da alçak bulut -
tar ve sisli hava ilk hedetıerı görlllmez ha
le ıınkmuşlıı.rııa da iki tayyaremlz Ham • 
burg petrol teıılııatını se~ebilml11lerdır. Ke
sif bir baraj ate§! arasından uçan bu tay
yareler beş bliyUk yangın çıkarmıya mu
\'affak olmU§lardır. Dusaeldorf civarında 
Relsholz'dı> evelkl hUcumlarda eııasen ha
sara duçar olmuş bulunan tasflyehanelere 
yeniden bombalar atılmııtır. Asıl hedefle
rini bulmıya. mu\'affak olamıyan tayyare
ler Eaaen'de Mora cephane fabrikalarına 
hUcum ederek yakmıılıırdır. 

Almanya' da 
bombardıman 

edilen yerler 
Londra, 7 a.a. - Hava Nezareti tebli • 

ği: Dün ıece İngiliz bombardıman tayyı -
releri alçak bulutlar ve fena rüyet ıart -
!arı yüzünden bir kıç kere ilk hedeflerini 
terketmek mecburiyetinde kalmalarına rai
men Hamburg petrol tasfiyehanesine Sc -
vert levazım deposuna Hamborn tayyare 
dafi bataryaları mevzilerine Mon fahri -
kalarına hücum etmiıterdir. Bııka tayyı -
reler de Hollanda ve ıimaıt Almanya'daki 
tayyare meydanlarını bombardıman ederek 
bir ı;ok yangınlar çıkarmıılır ve hanıırlı
n h11ara uiratmıılardır. Tıyyarelırimiz
den bid liııaıine donmemistir. 

Alrilıa'Jalıi. l.ava l.arekatı 
Nıirobi, 7 a.a. - Royter: Resmi teblii: 

Dlin iki düıman tayyareıi Vajiri neticesiz 
olarak bombardıman etmiıtir. Avcı tayya -
relerimlzin hlleumuna utnyarak bulutlar 
aruındın kaçan tıyyarelerinden birine isa
bet kaydedilmiıtir. 

Afrika'da cereyan 

eden aıkeri harekat 
Kahire, 7 ı.ı. - Reımi teblii: İtalyanlar 

S aiuıtoıta Aden körfezinde Zeilayı iı
gal etmiılerdir. Bu itıılde hiç bir mukave
meı görmemiılerdir. 

Aynı ıUn tank, top ve mitralyöz ve tay
yarelerle takviye editmiı bulunan mllhim 
ltalyan lı:uvetleri Hırıeisayı saptetmitlcr
dir. Dliımanm llerlemeaini ıeciktirmek va
zif esi almıı olan ordumuz düımına ciddi 
zayiat verdirerek ıeri çekilmiıtir. Düıman 
üç tank zayi etmiıtir. Zayiatımız ebemi • 
yetıizdir. 

6 aiustoı 11bahı piyade, topçu zırhlı o
tomobillerden mürekkep düıman kuvetle· 
ri Oduveinayı i11ıl etmiılerdir. Küçüle bir 
motörize ıomıli hecin ıuvıri müfrezesi 
hiç bir zayiat vermeden düımanı taciz et -
mittir. 

Alman tayyareleri 
1ngi1 tere üzerine gene 

beyanname attılar 
Londra, 7 a.ı. - Emniyet nezaretinin 

tebliil: Gece dliımın tayyareleri İskoçya
nın iki bölıeıi berine yınrın bombası at
mıılırdır. Hitler'ln son nutkunu ihtiva e
den beyannamelerle bir miktar bomba dı 
Briıtol kanılı üzeriM atılmııtır. Hi' bir 
.ıayiat yoktur. 

1 talyan resmi tebliği 
ftalya'dı bir mahal, 7 LL - halyın or

duları kırırılhının Sil numaralı tebliii: 
filolarımız üçüncü defa olarak Hayfa pet
rol depolarmı bombardıman etmiılerdir. 
Benzin depolarında yansın çılnnıı ve liman 
teaisatını ieabetler lraydedilmiıtir. Bütün 
tayyarelerimiz üslerine dönmilılerdir. 

itimadı pyan bir menbıdın verilen ha
berlere göre Hayfa'nın illı: bombardımanı 
esnasında çıkın yansın birkaç ıiin devam 
etmlıtlr. tlı:lncl bombardıman t1n11ındı 
tahrip edilen tılfiyehıne "Shell" tatfiye
haneaidir. 

8imall Afrikı'da ''Sollum'un cenuban
dıkl düıman kampları ile İlkenderlye -
Mer11 Matnıh demiryolu bombırdtman e -
dilmiıtir. 

Sunderland tipindeki dört motörlii bir 
inıiliz tayyaresi "Tobruk lSnünde avcı tay
yarelerimiz tarafındın düıürUlmUıtUr. Uçü 
ıı:ablt olmak üzere sekiz kiıiden ibaret o -
lan mürettebatı esir edilmiıtir. 
Şarki Afrlkı'dı "Aden" •• •Berbera" 

deniz ve hava Uıleri münıir surette bom -
bırdıman 9Clilmit •• bir dlifawl "71&1'11i 
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Ankara Hukuk 
Fakültesi Maarif 

Vekaletine gQ~li 
(Başı 1. inci sayfada) 

yüksek tedrisat umum müdürü tarafından 
hazırlanıp, miisveddcleri toplantıdan · cvel 
tetkik için ilgililere gönderilmiş bulunan 
talebe kayıt ve kabul ve imtihan talimat -
namesi uzerinde konuşulmuştur. Vekilin 
teklifi üzerine heyet, mevcut talebenin 
mektebi bitirinciye kadar mevcut talimat -
lara tabi utulmasını ve yeni rejimin ancak 
onumuzdeki senepen itibaren fakülteye gi
recek talebeye tatbik edilmesini kabul et -
miştir. Talimatnamelerin teferruatını mü
zakere ve bir raporla profesörler meclisi
ne arzetmek uzere dekan Baha Kan.tar, yuk
sek tedrisat umum müdürü Etem Mene • 
mencioğlu, profesor Sadri Maksud! Arsal, 
profesor Cahit Oğuzoğlu, doçent Nihat 
Erim, Bulent Esen, Mahmut Kologlu, fa -
külte direktörü Feyzi Bili'den mürekkep 
bir komisyon teşkil edilmiştir. Bugiin sa -
at 10 da profesörler meclisi tekrar içtima 
ederek bu meseleler uzerinde mıizakeredt 
bulunacaktır. 

Mı sn' a yapılacak bir 
İtalyan hücumuna karıı 

Her türlü emniyet 
tedbirleri ahndı 

İngilizler gafil avlanmtya<ak 
(Başı 1 inci say/ada) 

den çok talk dUıımanla muharebe etmej'e 
mecbur kalmııtır. 

DUımanın :r.aytatını saydıktan -ra be
yanname, muvaffaklyetln lngi!lz ukerle
rlnln mükemmel olan manevlyatlll&- •• 
rıarlak evııa!ına medyun olundu,_. IBY• 
!emektedir. Harekll.t mıntakasınd& lllllte -
madiyen devriyeler yapmııı olan clOmınm& 
ve hava ku\'eUerlnln mUeasir hare ınıll 
da buna yardım eltli'.,"1 ll(ive edilmektedir • 

İngiliz ylıksek kumanda heyeti, .Llb7& 
hududunda bUyUk 1 tal) an kuvetleriniD tah· 
§il edilmekte olduğUnu öğrenmlııtır. !t&l· 
yanlann İngilizlerden adeden on mlııh taz
la kuvete malik olmadan taarruz etmet• 
ceaaret edemlyecekler:lnl İngilizler lıU .. 
mektedlr. 

Beyanname oöyle nihayet bulmaktadır: 
''Pek yakında bir hUcuma intizar etmek 

llzımdır. Fakat İtalyanlar İnKfllzlerl gafil 
avlıyamıyacaklardır. 

Hudutta tam ıUkfuıet vardır. Mıııır top.. 
raklarında halihazırda bulunmakta olan 
ltaıyan subayları sadece bir general ve 818 
subay ve erattan ibarettir. Bunlann hepıd 
de uıtrdlr., 

Almanya 1 ngif tere'ye 
taarruz edebilecek mi ? 

Portekiz hasmı "HA YIR,, diyor 
Ltzbon, 7 a.a. - Almanya'nın Brftany& 

adalanna klll"§ı taarruz tehdidini flllyat 
eahaaına çıkarıp çıkaramıyacajtı keyflyeU 
Llzbon gazeteler1nde uzun uzadıya mUna.
kqa edilmektedir. 
Matbuatın ltadeııine nazaran. Pnrtekls 

cUmhurlyetl bu taarruzun yapılacağını zan 
netmemektedlr. Fakat yapılsa bile, alman 
harp mekanfzmuı ılmdlye kadar g!iater • 
dili vUsat, cUret ve kuvetl g!Sııteremlye • 
cektır. 

Kuusinen Sovyetler Birliği 
reis muavinliklerinden 
birine intihap olundu 

Moııkova, 7 a..a. - Reuter : 
Flnlandlya'nın Sovyetler tarafından I~ 

t!IAaını müteakip tecssUs eden hUklimetln 
fefl olan B. Otto Kuuıılnen Sovyetler biı-
ııtt relıı muavinlerinden biri olmuıtur. 
8ôvyetler birliği konııeyl, yeni Kareli -
Finlandiya Sovyct cUmhuriyetlni bu 8\fat
la temıil etmek Uzere B. Otto Kuuılnen 
ittifakla intihap etml~llr. Konsey, Sovyet
ler birliği reis muavinllklerlnln adedini 
her cUm~uriyet için bir olmak Uzere 11 
den 16 ya çıkarmııtır. Yeni dört cUmhurf
yet, lııloldavya, Estonya, Letonya ve Lit.
vanyadır. 

Kınada - Fransa arasındaki 

diplomatik münasebetler 
Ottava, 7 a.a. - Havas bildiriyor: 

B. Mackenzic king avam kamarasın • 
da yaptığı beyanatta, Fransız İngiliz 
diplomatik münasebetlerinin kesilmit 
olmasına rağmen Fransa sefirinln Ka 
nadada kalmasına Kanada hükümeti 
müsaade ettiğini bildirmiıtir. 

düsürülmüştür. 

Yiirüyüı kollarımız inıiliz somalisl hu· 
dudunu bir kaı; koldan ıeçmişlerdir. 

Alman resmi tebliği 
Bertin, 7 a.a. - Alman orduları yükıek 

kumanda heyeti tebliğ ediyor: bir alman 
harp ıemisi ceman 30.000 tonluk düşman 
ticaret gemileri batırmııtır. Muharebe tay
yarelerimiz Tepnemouth ve St. Athır ci
varında tayyare meydanlarına, Cheıter'de 
Vickers - Armıtronı tayyare fabrikaları -
na ve Svınseı'da eslihı fabrikılırınıı hü • 
cumlır yıpmıı ve bombalar atmıstır. Az 
miktarda İngiliz tayyareleri 6 7 afuıtoı ıe
ceal Hollanda ve rarbt Almanya üzerinde 
uçmuılar, muhtelif mahallere bombalar at 
autlar, mühim buant 7apamaau1lardır. 
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Cenubi Dobruca hakkmda 

Bulgar - Romen 
görüşmeleri 

Krajova'da 
başlıyor 

. . . - ... 

!eri daha. çok az basit görünmektedir. Bu
nun da sebebi, Transilvanya'nın etnografik 
şeraitinin çok muilak bulunması ve etnik 
ve pratik icabata uygun bir hudut ayırma
sını kolaylaştırmamasıdır. Bunun içindir 
ki, alakadarların meseleyi dirayet, anlayış 
ve geniş bir düşünce ile ele almaları çok 
şayanı temennidir. Bu meselenin halli için 
Romanya'nın fedakarlıklara razı olması 

keyfiyeti, her halde almanların kabahati 
değildir. Paris civarlarında aktedilmiş olan 
muahedenamelerin Romanya ile Macaris -
tan arasında çizmiş oldukları hudutlardan 
maksat, sarih surette iki memleketin ara
sını daha ziyade açmak ve ııarp devletleri
nin siyasi gayelerine hizmet etmek olmuş
tur. 

ULUS 

1 ngiltere' nin deniz 

Zayiatı hakkında , 

Mübalağalı 

rakamlar 
Bir hafta içinde 229.299 
tonluk değil, ancak 65601 
tonluk lngiliz gemisi battı 

152709 
185476 

Milli Piyango 
dün cekildi 

.> 

(Başı 1. incı sayfada) 

159534 
186355 

168858 
186880 

184973 

Tapulama 
kanunu 

( ______ -.: Yatı 
'l Ü R K İ Y .6 ~ '· °t'ı 

(Radyo Dlfiizyon f'.0~ıll-' : 
TÜRKİYE H.ndyosu - .AN~ , ad~ 

(Dal~a UzunlLlğlll{' 1ıj b 
1648 m. 182 Kcs./120 !{' af 
31.7 m. 9465 Kes./ 20 t-" 1 

Senetsiz olarak tasarruf 19.74 m. 15195 Kes./ 
20 ~ ~' 

PER$EMBE: 8-8·
1 

Pa 

edi 1 en gayri men kullerİn 1.3o Program. ve merrılz~:~r'1 ~·" ! 
Son rakamları O ile nihayetlenen 7.35 Müzik: Suppe ve 

1 ~ bi 
eserler (Pi.). ıqtit 

bütün biletler 2 şer lira, son rakamla- tapuya tescil c::ekli 8.oo Ajans haberleri. . ttii. -lııııc 
rı 4 ile nihayetlenen bütün biletler !/ 8.10 Ev kadını yemek lıS ı•rı rt-0 
3 er lira, son rakamı 13 ile nihayetle- Memleketimizde aynı hakları bir defa- 1~:~~/8#~og~:!i,k~;i~e!~~t~ı ~d 

k ya mahsus olmak üzere daha basit ve mec- 4 Romanya tek hal suretini nüfus 
mübadelesinde görüyor 

İhtilafa müncer olabilecek her şeyi ber
taraf ederek, şayanı kabul bir suretihal a
ramıya koyulmakla, Romanya kendi ken -
disine büyük bir hizmet etmiş olacaktır. 

Diğer taraftan, macar mütalebatı ne kadar 
hakkaniyet ve adalete müstenit olup hali
hazır icabatını nazarı itibara alacak olursa, 
o kadar kolaylıkla. tatmin edilebilir. Bu 
mutalebat aynı zamanda, dünyanın bugün
kü siyasi vaziyetindeki tebeddülat karşı -
sında hiç bir hükmü kalmamış olan t arihi 
anane iddialarından fazla, makul bir sulh 
şeraitine istinat etmelidir. 

Londra, 7 a.a. - Amirallık 29 temmuz 
gece yarısı nihayet bulan hafta zarfında 
ticaret gemilerinin verdiği zayiat listesi
ni neşretmiştir: 

nen bütün biletler 8 er lira, son ra a- cant bir şekilde Azıı.ınt bir süratıe tesçil lZ.35 Müzik. ır 
mı 524 ile nihayetlenen bütün biletler edebilmek için bir formül düşünillrntiş ve A. - 1 k p..r • 

V b -'- tl h 1 1 - Muzn.ffer 1 ·çı'O 100 er lira amorti alacaklardır. Adliye ekiı.letince u m ..... sa a azır an- f r ı 
mış bulunan tapulama kanunu layihası hü- kı: (Bir ve asız ya ııur 

Kazanan biletler nerelerde satıldı kümet tarafından Büyük Millet Meclisine 2 - Rahıpi bey • m3 
0 Bükreş, 7 a.a. - D. N. B. ajansı bildi

riyor: 
Bulgar hükümetiyle ihzari müzakerelere 

başlamış olan Romanya'nın Belgrad sefiri 
B. Cadera, sah giınü Bükreş'e gelmiştir. 

Cenubi Dobrica'nın iadesi, ahali müba
delesi işleri ve tali mesailin halli mak
sadiyle toplanacak olan bulgar • romen 
konferansı için Carjova'da hazırlıklar ya
pılmaktadır. 

Bllkreş, 7 a.n. - Selflhiyetli kaynaklar
dan haber alındı$l'ına göre, cenubi Dobrica 
hakkındaki bulgar ıııutalcbatı hakkında 
her ne kadar romen ımırnhhıı!iları Sofyada 
görüşmeler yapmış iseler de, henüz resmi 
müzakerelerin tarihi tcsbit edilememiştir. 

Zannedlldlğ!ne göre, Roınımya'nın yega
ne derpiş etmekte olduğu sureti hal, ahali 
mlibadeleslne nılistenlt bulunmaktadır. Ro
menlerin iddiaları, Vidin etrafında Bulga
riııtanın şimali 11:arbl köşesinde 120 bin Ro
manyalının bulunmasıdır. Dobrica murab
baında bulunan Bulgıırların adedi 180 bin
dir. Bunların 143 bini cenubi Dobrica'da 
bulunmaktadır. Bumda 77 bin romen ve 
135 bin tUrk vardır. 

Dobrlcanın bir klil olarak terki derpiş e
dilmemektedir . Znnnedildiğine göre, Ro
manya, bulgar ırkının kesafeti galip o
lan kısımları .terk etmeğe meyyal bulun
maktadır. 

Romanya aldığı nisbette 
verebilecek 

Bükreş, 7 a.a. - RMor ajansı bildiri-
yor: . 

Transilvanyalı yüksek bir şahsiyet Tım
pul gazetesinde "Nıifus mıibado!-:si" baş
ltğr altında neşrettiği makalede şöyle de
mektedir: 

Romanya için, sinesinden macar ve bul
garları çıkararak bunların yerine hudut • 
tarın dışında kalmış olan romenleri geti~
mek hayati ehemiyeti haizdir. Zorluk takıp 
edilecek usulün ve kabul edilecek hududun 
t esbitindedir. Romanya için yalnız verile
cek degil, alınarak insanlar da vardır. Ro
manya nncak aldığı nisbette verebilir. Bu 
nokta.ya dostlarımızın dikkatini çekeriz. 

Bulgaristan murahhaslarını 
tesbit ediyor 

Sofya, 7 a.a. Reuter : 
Btıl)!.'ar kabinNıinln pazarte!l.l gl\nti yap

tığı içtimndıı. Bulgaristana teri{ edilecek 
rnıntakalnrtn devir muamelesinin tekem -
nıU!ünU kolaylaştırmak lc;ln muhtelif mu
tahassıs gruplannın te§kili ı;ıimdiden mü
zakere edilmiştir. 

V az iyette terakki var 
Sofya, 7 n.a. - Reuler ajansı bildiriyor: 
Bulgar mnknmatı ile Dobrlca meselesi 

hakkında mlizakereler yapmak Uzere Sof
ya'da kısa bir nıtlddet kalmış ola~ ~elgra
dı.ı Romanya sefiri B. Cadera, gorlişmele
ri hakkında raporunu vermek tizere Bük • 
rcş'e avdet etml§tlr. 

İyi haber alan mahfilde zannedlldiğine 
göre. B. Cadera'nın seyahati ilzerine vazi
yette bir terakki kaydPdilmlş bulunmak • 
tadır. Romanya'nın Biikreş'e bir murah -
has heyeti göndeı·i!mesine mlitedalr resmt 
davetinin yakında 'vaki olacağı da tahmin 
edilmektedir. 

Bulgrırlnnn, Dobrlca ile Romanya .. ara
sındaki 1913 hududunun yeniden '\1UCt1de 
getil'ilmesi için ısrar edecekleri de :ı:anne
dilmel<tedir. 
Diğer taruftnn. Sofya'dan bildirildiğine 

göre, Romanya şarkta bnzı mmt~kalan mu
hafaza etmekte ısrnr etınektedır. Bundan 
maksat Dulgaristan'a terltedebilecek mın -
takalarda yapılmış olan işler ve ıs~ahata 
mukabil nakdi bir telıifi elde etmeklır. 

Almanya ile ltalya Macaristana 
itidal tavsiye etmişler 

Budapeşte, 7 a.a. - Belgrad'da c;ık~n 
Pravda' gazetesi Almanya ile_ İ~alya'nm !S· 
t eklerinde mutedil olması ıçın ~acarıs: 
t an'a tavsiyede bulunduklarını, zıra aksı 
takdirde Macaristan'la Romanya arasında 
müsalemet yoluyle tarzı tesviyeye .imkan 
olmıyacağını bildiklerini kaydeden b.ır Ro
ma haberi nesretmi!ltir. Macar salahıyettar 
mahfilleri M.T.1. ajansının bir muharririne 
bu haberin tahrikfımiz ve uydurmak oldu • 
ğunu bildirmi!llerdir. 

Romanya' da beliren 
mukavamet hareketi 

Lon<lra, 7 a.a. - Balkan meselesi ingi!iz 
ğazetelerinin dikkatini celbetmekte devam 
ediyor. 

Mezkur gazeteler aslen transilvanyalı o
lan bir çok rumen şahsiyetlerinin tesiri ile 
Romanya'da gittikçe kuvetlenen bir muka
vemet hareketi belirdiğini kaydetmekte ve 
bu mukavemetin bilhassa mncar isteklerin
den doğduğunu ilave eylemektedirler. B. 
Maniu bu hususta her hangi bir müzakere 
açılmasına bile taraftar değildir. 

Bir Alman gazetesinin telsirleri 
Berlin, 7 a.a. - D.N.B. ajansı bildiriyor: 

Frankfurter Zeitung gazetesi, "cenubu 
ııarkide hudut tashihleri,. başlığı altındaki 
makalesinde ezcümle ~unları yazmaktadır: 

Almanya, cenubu şarkide siyasi ve iktı • 
sadi sulhun idame ve takviyesiyle çok ala
kadar bulunmaktadır. 

Almanya, Macaristan ve Bulgaristan'ın 

hudut tashihi hakkındaki mütalebatı naza
rı itibara alınmaksızın bu maksada vasıl o
lunamıyacağına kani bulunmaktadır. Yani 
birinci şıkta mevzuu bahis olan Transil • 
vanya, ikincisinde de Dobrıca'dır. Maama
fih, hakkaniyetle hareket ederek, mütale -
bat ve meşru ihtiyaçlar arasında bir teva • 
zün husule getirmiye muvaffak olmak la -
zımdır. 

Bu arada, Budapeşte, Bükreş ve Sofya
da bu meselelerle meşgul olmıya başlan • 
mıştır. Bütün mesul makamatın hüsnüni • 
yetleri hakim olup kendilerini kabule icbar 
et tirebildikleri takdirde, beliren miişkilat 
herkesin menfaatine olarak bertaraf edile
bilir. 

Mesele siyasi, etnografik ve jeografik 
noktalarındıın o kadar vazıhtır ki, makul 
bir sureti halle vasıl olmakta gecikmiye 
imkan olamaz. 

T ransil vanya mesel esinin 
çapraşıklığı 

Buna mukabil, rumen - macar müzakere-

Ceman 65601 tonluk 18 ingiliz vapuru, 
ceman 7090 tonluk iki müttefik vapur, 
yekCın: ceman 72691 tonluk yirmi vapur· 
dur. 

40.000 lira isabet eden 102033 numa- tevdi edilmiştir .. Layiha esaslarına naza- vü nazr seyret ~1~.rrııŞ b 

al bı.letı'n bir liralıg-ı Ankara'da, di· ran senetsiz olarak tasıı.:ruf edilen ve ~a- 3 - Hayri Yenıgu~jle) 
r ı pudan aynı tasarruf vesıka ve belgeleny- (Her gün ° güzel 5 il' 
ğer bir liralığı da Edirne'de satılmış-, ıe tedavtil görmüş olan gayri menkuller 4(BUkl~~z b~:t:;c~1;ıııs ele 

Romanya' da hükümet 
cleğiıiyor mu? 

Bükreş; 7. a.a. - Bükreş resmi mah
filleri Salzburg'da alınanların doğru -
dan doğruya yapılacak müzakere ler 
hakkında bir mühlet tesbit etmedikleri 

iddia edilmektedir. 

Halen Almanya, mfü:akereleri seri 
bir neticeye isal için hiç bir tazyik 
yapmamaktadır. Almanların Balkan -
lar'daki hareketi ne olursa olsun, bu 
yarımadada sulbü mutlak mauhafaza 
hususunda büyük bir arzu vardır. 

Milletin afazi terkine kati surette 
ır.uhalif bir hükümet istedigine kanaat 
getirir getirmez kıral K arol'un iş ba
şına derhal böyle bir hükümet getire • 
ceği düşünülmektedir. 

I ngiliz - Romen münasebetleri 
Bu arada Romanya'da İngiltere ile 

tabii ve dostane münasebetlerin yeni -
den başlamasının istendiği de zanne -
dilmektedir. 

İngiliz protestosuna verilecek cevap 
bu esnada tetkik edilmekte olup bu -
mm daha ziyade uzlaşmaya müsait o
lacağı ümit edilmektedir. Tuna üze -
rinde müsadere edilmiş bulunan ingi
liz gemileri meselesinin de birkaç gün 
içinde dostça halledilmesi bekleniyor. 

Bu gemiler onbir mavna, onbir ro -
morkör, yirmi yedi duba ve bir fran
sızdan satın alınmış olan iki petrol ge
misinden mürekkeptir. Romen makam 
ları bu gemilerin üzerine İngiliz bay
rağı çek ilmesin e müsaade etmemekte · 

dir. 

Mihver devletleri ve Balkanlar 
Roma; 7. a.a. - D. N . B. bildiriyor: 
Balkanlar'dan gelen bazı haberler, 

Munih'de cereyan eden alman italyan
macar müzakereleri esnasında, mual -
lakda bulunan meselelerin halli hak -
kında bir anlaşmaya varıldığı iddia e
dilmekte idi. 

Bu mevzu etrafında İtalyan siyasi 
mahfillerinde beyan edildiğine naza
ran mihver devletleri alakadar Balkan 
devletleriyle doğrudan doğruya anlaş
mak arzusunda ve hizmet teklifi yap
maya hazır bulunmaktadırlar. M ihver 
devletleri herhangi bir tazyik yapmak 

tc:.savvurunda değillerdir. 
Bu mahfillerin ilave ettiğine göre, 

alakadar devletler tarafından kabul e
dilebilecek muhtemel hal suretleri 
M unich de tabii görülmüştür. Fakat 
bu müzakerelerde ancak umumi pren
!'ipler üzerinde konuşulmuştur. 

Transilvanya meselesi kolay 
halledilmiyecek 

Bükreş; 7. a.a. - Royter ajansmın 
Bükreş muhabiri yazıyor : 

1.400.000 kişi raddesinde bulunan 
Transilvanya'daki macar ekalliyeti 
meselesinin müşkülatla halledileceği 

zannedilmektedir. Maca::istan'daki ro
ır:en ekalliyeti ise 50.000 kadardır. Bü
yük bir kısım arazi teı kedilmeksizin 
nüfus mübadelesi olamiyacaktır. Fa -
kat 4 milyon Transilvanyalı müttefi -
kan terkin aleyhindedirlcr. Ve umu -
miyetle Romanyalıların gitt ikçe artan 
müzaheretini kazanmaktadırlar. 

Esk.f milli: köylü partisi reisi B. Ma
niu Macaristanla müzakere etmeğe rı
za gösterecek herhangi bir milll hükü
metin başına geçmeyi veya o hükümete 
yardım etmeyi reddetmektedir. 

Transilvanya'nın bir kısmının ter -
kini istihdaf eden macarların karışık 
talepleri karşısında bu çıkmaz yol de
vam edecektir. 

B. Bossy Budapeşte'de 

Budapeşte; 7. a.a. - Stef ani : 
Romanya elçisi B. Bossy buraya mu 

vasalat etmiş v e garda sefaret erkanı 
ile hariciye nezareti protokol müdür 
muavini tarafından karşılanmıştır. 

Bu akşam neşredilen bir tebligde, 
Bossy'nin başvekil ile hariciye nazırı
m ziyaret ettiği bildirilmektedir. 

B. Bossy yarın Bükreş'e hareket e 
decektir. Öğleden sonra başvekilin re
isliğinde bir nazırlar heyeti toplantısı 

yapılacaktır. 

Budapeşte siyasi m ahfillerinde bu -
günkü müzakereler hakkında tam bir 
k e t u m iyet muhafaza ed ilmekted ir. 

Mevhum rakamlar 
Londra, 7 a.a. - Bu haftaki deniz zayi

atını bildiren ıı.mirallık dairesi tebliği hak
kında Londrada şöyle denilmektedir: 

tır. 10.000 liralık bilet İstanbul'da, bulundııkları mahallerde bu kanun d~ire- V 
1. 1 k b'l tl İ · İ t b 1 sinde tapuya tesçil olunarak mal sahıple- • ne}. . .A et 

4.000 ıra ı ı e er zmıt, s an u , rine ve vekile kayıt sureti verilecektir. 12.50 .C..jans haberlerı. . rW lr 

Almanlar bu hafta zarfında ceman 
229.299 tonluk tngtliz ticaret gemisi batır
dıklarını iddia etmektedirler. 

Sa!Ahiyettar mahfiller bunun, dlişman 
tarafından sarf edilmiş gayretlerin netice -
leri hakkında bizzat dllşmamn ne bliyük 
bir cehalet içinde bulunduğuna dellilet et· 
tığini tebarüz ettirmektedirler. Geçen haf
ta da alınanlar 1.267.007 tonluk ticaret ge
miııi batırdıklarrnı iddia etmişlerdir. Halbu 
ki bu rakam harbin ba.şlanf'ıcındanberi in
gillz ticaret donanmasının kaybettiği bü -
tün ticaret gemileri tonajına faik bulunu -
yordu. 

i ki balıkçı gemisi ile Brazen 
destroyerinde telef olanlar 

Londra, 7 a.a. - Battığı evelce haber ve
rilen, Campina ve Cresflower balıkçı ge
mileriyle, Brazen destroyeri müretteba -
tından telef olanların listesi amirallık ta
rafından neşredilmiştir. Camplnada 11 ölü 
ve üç yaralr, Cresflower'de iki ölü altı ya
ralı olmuştur. Brazen mürettebatından bi· 
ri aldığı yaralardan ölmüştür. Ayrıca dört 
yaralı vardır. 

Belçika' da 
Ancak 8 - 1 O haf talık 

yiyecek kaldı 
Amerika'mn Brüksel sefiri 

Bel~ikadaki vaziyeti anlahyor 
Londra, 7 a.a. - Reuter ajansı bildiri

yor: 
Amerika'nın Belçika sefiri B. John Cu

dahy, bir matbuat toplantısında Belçika'
nın iktısadi vaziyetinin pek karanlık oldu
ğunu söylemiştir. Sefire nazaran, esasen 
istihlaki pek ziyade takyit edilmiş bulu
nan yiyecek maddeleri, belki sekiz ila on 
haft a kifo.yet ~ilecek vaziyettedir. Bu 
müddetten sonra yeni ithalat yapılamadığı 
takdirde vaziyet ümitsiz<lir. 

B. Cudahy, hakikat öğrenildiği zaman, 
teslim olmağa karar verdiği için kıra! Le
opold'ün alkışlanacağını söylemiştir. Müt
tefiklerin bu kararın verilmesinden hiç ol
mazsa üç gün evci haberdar edilmiş olduk
larını da ilave etmiştir. 

Sefir sözlerine şöyle devam etmiştir: 
B. Reynaud'nun ve İngilizlerin bu söy

lediğimin hilafına olarak haberdar odilme
mi!l olduklarına dair vaki iddialarım cer
hederek münakaşalara yol açmağa katiyen 
niyetim yoktur. B

0

elçikahlar elan İngiliz
lere yakınlık hisleri duymaktadtrlar. 

Britanya ile Japonya 

arasındaki gerginlik 

nisbeten hafifledi 
Tokyo, 7 a.a. - Japon matbuatı ve muh

telif mahfiller, Britanya imparatorluğunda 
tevkif edilmiş bulunan bütün japon teba
asının tahliyesini temin için İngiltere aley
hine şiddetle harekete geçilmesini talepte 
devam ettikleri halde resmi makamların 
takip ettiği intizar siyaseti efkarı umumi
ye üzerine teskin edici bir tesir yapmak • 
tan hali kalmamıştır. 

Misubişi kumpanyasının Londra şubesi 
müdürü B. Makihara'nın serbest birakıldı
ğına dair gelen haberler, mevcut gerginliği 
biraz izale etmiş gibi görünmektedir. Hon
kong limanının japon gemilerine kapatlıa
cağına dair çıkarılan haberler burada nisbi 
bir sükün ile karşılanmıştır. 

Londra mahfillerine göre 
Londra, 7 a.a. - Associated Press ajan· 

sının söz söylemeğe aeliıhiyettar bir me -
muru, bilyük Britanya. ile Japonya'nm mü
nasebetlerinin yakında yeniden iyileşeceği
ni beyan etmiştir. 

Arada zuhur etmiş olan ulak anlaşmaz
lıklar, her iki taraf için memnuniyet bahş 
bir surette pek yakında hal edilecektir. 

Mezkür beyanat, Tokio'da iugiliz sefiri 
B. Craigie ile hariciye nazırı 13. Matsuo -
kanın dünkU görli§lmelerinden sonra ya -
pılmıştır. 

İstanbul gazetecileri 

İnönü kampında 
İnönü, 7 a.a. - İstanbul atbuatı

na mensup 20 den fazla gazeteci Ha
va Kurumnun davetlisi olarak dün 
buraya gelmişlerdir. 

azeteciler Hava Kurumunun İnö -
nü kampında tayyare ve planörlerle 
uçuşlar yapmakta olan gençlerimizin 
çalışmalarını takip eylemişler ve u -
çuşlara iştirak etmişledir. 

İngillere'ye gelen cenubi 
Rodezya kılalan 

Ünye ve Merzifonda, 2.000 liralık bi- ötcclenberi tapu ne veya. tapudan baş- 13.05 Müzik. (Yukn.rdakı P · tr 
letler Bursa, Zile, İstanbul, Lapseki ka, ta_rihlerine göre hukukan muteber ~ak- mB.ı)..:._ .5ıf. 

. , . . fiye, ııam, hüccet, ferman ve sair vesıka- • 
ve İzmır de, 1.000 lırahk bıletler Kay- larla ta.<ıarrui' olunan gayri menkuller da- 1 - Çeçen kızı (s~~ ı~' 
seri, İstanbul, İskenderun, Akça- hi diğerleri meyanında bu kanun mucibin- 2 - Halk türki.isU· 

abat' da satılmıştır. ce kaydı tetkik edilerek. yeni.den malikle- • caksın). 

20 Bin 
lira kazanan 

ri namına kütUklere tesçıl edılecektlr. 3 - Oyun havası. ($U 
l\1ilteveffaya alt gayri menkullerin ve- 4 - Halk türküsii: 

fatı tarihindeki mert hükümlere göre va- meli). u' ~ 
risleri ve anların hisseleri tayin olunrak 13.20/14.00 Müzik: hafif 111ııet 
intikal muamelesi ve hissedarlardan biri- 18.00 Program, ve meml; ·~ 
nin talebi halinde umumt hi.ikürnler daire- 1805 Müzik: StravinskY nı 
sinde mevzuu bahis gayri menkul kabili (Pi.). rlc. 
taksim ise taksimi yapılacaktır. 18.40 Müzilc radyo caı. odel 

Hiııııei ş~yiah mülklerde hissedarlann him Ozgür idaresı~ 
hisse miktarı sicile geçirilecektir. Hakim 19.10 Müıik: fasıl heyeti· 

1 
fi 

müracaat halinde iştirak halindeki mülki· 19.45 Memleket saat ayıır' 

talihli bir gece yete vereseyi temsil edecek bir kayyum berleri. 
nasbE!deeektir. 20.00 Müzik. 

Gayri menkuller Uzerindekl ve kanunen A. - 8,~ı: tapuya kaydı iktiza eden bilumum hak ve 1 - Lemi - uşşak S 
mlikellefivetıeri tesbit ve hudutları tahdit eder didclerim). 311 
ve bunla~ın yeni klitliklere tesçilinl em - 2 - Şerif !eli - b~>' )· , 
reyliyecektir. Hakim bir yer hakkında bülü şeydaya clöndunı .. (r hikayesi bek~isinin 
mtiteaddit tasarruf senet belgeleri ibraz 3 - •...• evic türııu· 

Cebeci'de Dogvumevi inşaatında ça- olunduıtu takdirde bunların hangisinin mu- her tarafi ormandır);~u: 
teber ve sahih eııaııa müstenit olduğunu 4 - .... _ evic tU 

Iışmakta olan Yozgatlı Ömer, evelki takdir ederek birini kabul ve diğerlerinin bahçene girdim). ·ı 
g ece de inşaat yerinde nöbet bekleyip, iptaline karar verebilecektir. B. - ııurd1 • t' 

Bu kanunla tayin olunacak hususlar l - Besim Şerif .7 ,de 
gece bekçisi sıfatiyle sabaha karşı münferit hakimin vereceği kararlarla ya- (Bu günlerde gönull\~~ 
yatmış ve akşam, 20.000 liralık bir ser- pılacaktır. Hilkimin maiyetinde hıi.kim 2 - Fahri koı;uz. - sırf"...ı 
vetin sahibi olarak uyanmıştır. namzetleri, tapu ve kadastro memuru, ka- kı: (0 fettan diliııııı111 çı tın ve fen memuru bulunacaktır. Ha.kimin 3 - Türkli: (liail1 

Ekseri talihli adamlar gibi, Ali oğ- emrine 0 yerin bekçisi ile bir veya müte- venin haşınrı.). . "J!I 6 
lu Ömer Biçici'nin hikayesi gayet addit jandarma veya polis verilecektir. 4 - Türkiı: (11.ırışı (. 

20.30 Konuşma. . . 1,~ıı basit: 20.45 Miı..:ik: diı:leyicı d'ın 
Yozgat'ın Güllük köyünden olan Yen i İzmir valisinin 21.15 Konuşma (sıhat saae,ıt!1 

Ali oğlu Ömer, tarlasını ve evini ka- 21.30 Konu5ına (radyo gatetir 
k 21.45 Mü!ik: buyiik bt5 

rısiyle üç kızına emanet etti ten son-\ t .... t tkikler No. 2: Schube=t. rı ı 
ra kendi tabiriyle "ticaret,, için, ya- ya P 1Q1 e 22.30 Me_rnle.kct sa:ıt aY~ t~~ 
ni birkaç para kazanmak için yola çı- İzmir 7 a.a. _ Vali Fuat Toksal, Jerı: zıraat, e!;haıv (fif# 

k • 1 · B d k' h B l d" · yo • nukut borsa~ı 1 )· ,, kıp An ara ya ge mış. ura a ı em- dün akşam beraberinde e e ıye reı - 21.45 Mi.izik. cazb;ınd (P ~·" 
şerilerinin delaletiyle, Cebecideki Do- si doktor Uz olduğu halde K ültü r par 23.25/23.30 Ya:-ınki progr 
ğumevi inşaatında gece bekçiliği yap- kı ve fuar sahasını gezerek t e tkikler- * ~ 'lı 

b 1 mış b 1 t R J.. ,oııd ıı ı e g mıya aşa . de u unmuşur. _ Tahran :Rıı<bıılf.~ ıs. 
Ömer, gece bekçiliği edip üç beş Kültürparkta paraşüt kulesinin Ö - Tabran radyosu. kısıı dr ı~ Yetı 

kuruş kazanırken, arkadaşlarının aca- nündeki büyük caddeye üç satıhlı m er saat 11.30 dan 14 e J<ııdıı 'd~ ·lıı 

Yip bir şeyden bahsettiklerini duy- mer bir levha rekzedilmi~ir. B u lev- uzunlulnl Uzerinden, ı1.1S O ... ~ltı 
7S 30 m. 99 dalga uzunıuj!'ll 411 "' 

muş: piyango... ha, sahibi bulundukları emlaki İzmir 20.30 dan 23.30 a kadaı' rı1ill;1 
Bunun n e olduğunu soru p soruş- hastahanelerine terk v e t eberrü e d en uzunluğu tizerinden neılf~ 

turmuş; Ankara'ya "ticaret,, için gel- vatandaşların isimlerinin yazılması • (Yukarıdaki Saatıer 

diğine göre, kazancından bir lirayı na ve bu suretle adlarının anılmasına ------ -·-"".'.':'" t:OI 
bu işe yatırmanın hiç de fena olmıya- tahsis olunmuştur. Levhada şimdi şu ANKARA BEL '
cağını düşünmüş, gidip Sam anpaza- isimler görülm ektedir: Dir h emsiz Sü ----------1~; ltı 
rında bir bayiden, bir liraya bir bilet leyman, Aydınlı C emal, Çıkrıkçı Yol yaptr~'aefl: ~ 
almış... Mehmet ve karısı A zize, R o d oslu Ha- A nkara BelediyesJfl f. : !t 

Ömer, bileti, diğer" kıymetli evrak,, san kızı, Akseki'l i Sadık. 1- Samanpazarındıl cııil1 

la beraber, boynundan asıp gömleği - civarındaki yol işi paZ3 'ıil.J 
nin içine sallandırdığı meşin keseye I"stanbul Valisinin Iacaktır. d li (5J 11 

koymuş ve keşide gününü beklemeğe 2- M uhammen be e tıd 
başlamış. Acaba birşey çıkacağını u - •

1 
• f t• dır. 

60
) tif1• ~ 

muyor muydu ? Kendisi : gazeteci ere zıya e I 3- Teminat (1239 •.. tıl'~ \?\\ 
- Eh ... ummaz olur muyum hiç ? İstanbul, 7 (Telefonla) - İstanbul vali 4- Şartnamesini go!ıeıl'1 ·v, 
diyor ama, herhalde 20.000 lira sa - ve belediye reisi Dr. Lutfi Kırdar bu ak - rin hergün encümen ıc; 5,ıı 1~ 

hibi olacağını aklından pek de geçir - şam yeni Taksim Bahçesi Gazinosunda ga- teklilerin de 13. 8. 94 U(tlert1 t~lo 
memiş olsa gerek • • • zetecilere bir akşam ziyafeti verdi. Ziya • 10,30 da Belediye Erı' \o 

Ömer'in, ikramiyeyi k,azandıktan fette İstanbul matbuatının bütün mümes - caatları. (4374) c"~ 1 

sonra, ne yaptığını, size de ikramiye s_i_ıı_er_i_b_u_ıu_n_d_u_.__________ Kaul alı~~eı:ı: ~·bı 
çıktığı zaman ayni şeyi yapmak üzere, 111111111111 Ankara Beledi~es~~ııcı i~1 "l . 

belki merak edersiniz. İlk işi, kendisi- ........... H ... a.r •• p ... v .. eCOs"u'{:l'h'~z,Ka'm"'a"n'l' a' rında ı• 1- Belediye ıhtı} ıcıı<· 1 
ne bir kat elbise " kestirmek ,, olmuş - 1 1 n"'ıı · 

kaül pazarlık a a ı 0cl• 
Ayrıca, herhalde inşaat yerinde yat - d . d d i 2_ "" ""uhammen be 

1 maktan bıkmış olacak ki, gidip bir o- çocukların yar ım ve ım a ına ı J.n (9D 
koşan Çocuk Esirgeme Kuru- ı kuruştur. ı·rıı ~ 

telde oda tutmuş. , d ! T · (21) ı e• 
Projelerine gelince, bu da hikayesi ~~~i:~- Sizlerde K uruma yar ım J != Ş:~~::esinİ gôieıııie 
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" - Memlekete dönmiyeceğim, di - , lilerin de 13. 8. 940 sıı rıifle 
yor. Bayanı buraya getirteceğim. Son- Bugün da Belediye Encüme 

1 
ra bir apartman alacağım. Bir katında ları. ( 437 5) .. 1 '~·a 
kendim oturacağım, ötekileri de kira- ULUS Sinemasında . 35

1 .. • ,· .. 

ya vereceğim. ,, Flit ve m~1~jtıdt~ irı 1 
Her saadetin, eksik kalan bir tarafı 2. Büyük film birden Ankara Beled~Ye: ·ıı'' ı~ 11ı ~ 

vardır ya, Ömer'in derdi de şudur : 14.30 - 18.15 t e 1- Belediye ıhtıY "1' fı ı tı 
biif\J ·~ 

u - Ne diye iki lira verip bütün bil- Es·ı RLER GEM i Sİ filit ile yedi adet ]<ttf· • ıı.~lt 
let almadım sanki ? Bir l ira yüzünden pazarlıkla alınaca 0etı .~ 
20.000 lira kaybetmiş oldum ! ,, diyor VALL"ACE BERRY 2- Muhammen be (gJl e 

kuruştur. 1;rıı ~ 

Bükref te 1917 taarruzunun 
püskifırlüldüğü gün 

büyük törenle kullandı 
Bükreş, 7a.a. - 1917 ağustosunda alınan-

16,30 da 

PARİSLİ KIZ 
DANIELLE DARIEUX 

Gece 21 de 

Esirler gemisi ve miki 

ların kuvetli taarruzlarına yapılan kahra - Satılık koyun derisi 
manca mukavemetin 23 üncü yıldönümü Kızı/bey Maliye Şubesinden : 
münasebetiyle bayram olan dünkü gün, M ahcuz 1500 adet m evsimlik ko • 
Bükreş'te bütün resmi binalar ve bir çok 
hususi evler bayrakla donatılmış bulunu _ yun derisi 8. 8. 940 tarihine müsadif 
yordu. perşembe günü saat (16) da açık art-

Bükreş'te uzun m'.iddet ikamet etmiş olan tırma suretiyle satılacağından talip
kimseler, bu kadar bayrak donanma bollu- lerin yevmi mezkO.rda müneccim yo
ğu ve içten gelme donatılmayı ço-ktan be - kuşunda 13 a. kapı No. lu ardiyede 
ri görmediklerini söylemektedirler. hazır bulunmaları ilan olunut. ( 4195) 

3- Teminat (18) ··f111t. ~ 
4- Şartnamesini g:ııl'.~~ · 

. .. ·· erı 4!1 h rın bergun encutTl cııll to• llj~ 
lilerin de 13. 8. 94.?;erıille ~. it 
da Belediye Encu .J'~~ıı 
lan. ( 4376) tıl''l,'' b 

"'ı 9 a,. 
T raktö~ ~~~eıı ~rı ıj t b 

Ankara Beledıye cı JÇ 1.ı ~~ 
1 - :Belediye ıtıtıfll cııı~; ~ ~ 

(1400) kilo traktör yııe oıı ~ 
·1tıı1 "' ma.sına binaen ekSI ~ 1 ~ ~ 

tır. btdeıl lir 
2 - Muhammen atı ııftld~l' \ı.,~ı 
3 - Teminat :l9... gllrıt" ,.e :'ııoı 
4 - şartname:ııııı 111i"t , :\ıı"' 

ıcıılC t j' ~ 
her gün encliınen .

1 
s&l1 ı • o 

..-orıt ... ı. "t 
de 13-8-940 sıı.Jı '" 1ııtJıv ~ .. 

urııcı ı ı. · .. 
men kalemine m Jıı' .'!1.tt 

ğı 9 '~t 
..1ı1111111111111ı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 mu L. Makina Y~ 0eıı : 1u~ e 

: Ankara Beledfyesıııl ıc;i!l ~~ -
- 1 re~ cı 
: 1 - Su işleri len ıeıııl I' 
- "' na i~ ııı: .n - ton makine ;vıır.ı ,,ı.ıııV ~1:r-· 
: · ·nele" ıı · : naen bir ay ıı;ı bedC 9,ııf· 

-
a ANKARA DÖRDÜNCÜ NOTERİ -
-- Şevki PASİNLER 

Lonclra, 7 a.a. - Cenubt Rode:ı:ya'dan 
gelen kıtaatın ilk kafilesi dtin İngiJtereye 
vasıl olmuştur. Mezkilr kıtaat Skoçya'da 
kiiçiik bir limana ihraç edilmi~tır. Efradın 
Pkserisi yirmi ile otuz yaş arasındadır 1 
Bu kafilede bulunan efrat meyanında her l 
türlü sanat erbabı mevcut bulunmaktadır. 

----
Yenişehir Kızılay karşısı, Soysal apartmanında 5. 8. 940 tarihinden 

itibaren işe başladığını devair ve müessesata ve sayın halka arzeder. 

Tl : 5449 3144 

--
2 - Muhammen 2 5 lir eli 
3 - Temintıt 146.' glifı'fl ~ 

esirıı ıııt (O 4 _ şart nam ırll1 ıO • 
li en ıca ~ı 

: her gün ene m ··nii s'' t.f 
: de 13-8-940 salı gu 11cıııı111 s - . c ınUr ı.ı. : ye enciiınenın > -., ••• 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"' 



ldedine tahmin edilen fiyatı 12S 
~i heş kuru:ı olan on bin tane ya -

1 12/ağustos/940 pazartesi günü 
~ .\nkaradıı. M. M. V. satın alma 
Palı zarfla satın alınacağından 

937 lira SO kuruşluk ilk temi -
e b' ı· ~ ır ıkte teklif mektuplarım ek -
atinden behemahal bir saat eveli
~tzkur komisyon reisliğine ver -

~ 25) 14031 

~t su arazozu alınacak 
ekalcti Satın Alma Komisyo-

~ 
Si c ıu arazozu alınacaktır. Bu ara-
ı tınıya talip firmaların vcrecekle
~ra ait fenni şartnameleriyle bir
~erini 15/ağuııtos/940 tarihine 

1 
ra'da M. M. V. satın alma Ko. 

/ Cri. ( 4174) 14201 

~~eriner ecza alınacak 
1' ek6.leti Satw Alma Komisyo-

~~ tahmin edilen fiyatı 50815 lira 
940 kalPm V<'terlner ecza 19 a -
ı1 :auırtesı g{lııti saat 11 de An
ıı t. V. sııtın alma. ko. da pazar

'1. ... _lllın:ıcnğından isteklilerin 762 
•a;'uşhık kati temlnnUarlyle blrllk
h Ko. da bulunmaları. Liste ve 
ıti' gUn öğleden sonro Ko. da 

\ı 30) 14268 

-tleriner ecza alınacak 
ır eı,aleti Satın Alma Komisyo-

;ııe tahmin edilen fiyatı 6500 lira 
1~e rnlkdarları aşağıda yazılı Uç 
'Qiner ecza 19 ağustos 940 pa -
Jııu saat 10.SO da Ankarada M. M. 
llrııa Ko. da pazarlıkla satın alı-
~ isteklilerin 975 liralık katı te

,.:_ birlikte pazarlık gün ve sa.a
"" bulunmalan. 
tın 150 kilo 

~trn 215 kilo 
(1) !Slnosim) on kilo 

236) ]4269 

\'l(ürek alınacak 
, cJcaıcti Sıun Alrruı Komisyo -

~clcdine tahmin edilen fiyatı 50 
~ 40.ooo adet kürek pazarlıkla sa -

ktır. Pazarlığı: 10/8/94-0 cu -
tUııu saat 11 dedir. Katt teminatı: 
'l 
0lııp numune ve ıartnamesi ko -
~Orü!ur. Taliplerin muayyen va
) · V. Sa. Al. Ko, da bulunmala -

14398 

(Hacız Hanı) 
,ecıerı. milli hudut dııına kaçan 
~ erı Hendekli Salih oğlu Hakkı 
, Vı. kor adlt tunlrllğince askeri 

llsulU kanununun 212. maddesi 
~6 ta.ip sayıldığı ve adı geçen ka -

,9 f. · tnaddesine istinaden Türkiye 
- etı dahlllndekl mallarına (25-7-

l ilde haciz konuldu~ UA.n olu -
) 14409 

~l' başlığı alınacak 
• 'lr.ileti Saun Alma Komisyo -

\ı laıı.m1n edilen !latı 60 altmış 
ıoo.ooo ytız bin adet kar baıılı-

. ~a ınUnakas:ıya konmll§tur. !ha
p ' it Perşembe gUnU saat on beşte-
/.'J~ llı.inatı (8.500) liradır. Evsaf ve 
tı 'l 300 kuru§ mukabilinde ı.t. M. 
~ ltıa. komisyonundan alınabilir. 

kanunun emrettiği belgelerle 
de komisyona gelmeleri. (44.07) 

14410 

~~ çorap alınacak 
, 'lr.aleti Satın Alma Komisyo -

(11 
~ 0SUna tahmin edilen flatı (149) 
0ltuz kuruı:ı olan 15.000 kllo pa -
ipliği pazarlıkla münakasaya 

Ilı· lhaıesı 24-8-940 cumartesi gU
bırdedlr. KnU teminatı (S.S52,5) 

~>Ilı eıu iki lira elll kuruştur. Ev-
1,."_'llaınesı M. M. V. satın alma ko
~ g8rUIUr. İsteklilerin kanunun 

lgelerle !hale saatinde komis-
~lerı. (4408) 14411 

~l.!l'a boyası alrnacak 
'lcaJeti Satın Alma Komısyo -

~lo 
"- lt.8u.na tahmin edilen fiyatı {75) 
"l uru,, olan 20.000 kilo siyah ve 

8arı kundura boyası pazarlıkla 
~ konmuııtur. İhalesi 14-8-940 
ı~ U saat on birdedir. Katı te -

) dört bin be§ )11z liradır. Ev
'tllaıne.ııi 150 kuru& mukabilinde 
tı_~ın alma komisyonundan alına

lerın kanunun emrettiği bel -
) e &aatinde komisyona gelmele-
~ 14412 

~~·~===== ııı3 V. Hava Müsteşarlığı 
~ ,i., d 

~ t> oktor aranıyor 
~a:~lleti Hava Satın Alma Ko -

b • • 
t~eın kanununa göre tesblt e -
btını verilecek Ucret 170 lira ol 
~tabip nlınııcaktır. Taliplerin 

htli lığına mUracıı.nllnn. 
~ ) 14321 

ı,.~•le, çivi alınacak 
1t4Ieı; Hava Satın Alma Ko.: 
çı ~lns ve ebadda 5 m3 kereste 
tı v olmak U:ı:ere ambn!Aj mal
ı 2~Iınacaktır. Hepsine tahmin 
~I O liradır. Pazarlığı 10. 8. 

~ Ilı R'lin l s:ıat 10,30 da hava sa
"t ~11Yoııunda yapılacaktır. Faz-

ı.~'1 .. blrnnk lııllyenler komisyona 
-~te lllrl(r 111teklllcrin muayyen 

te k( "1) liralık lmtr tcmlnatıa
oını11,·ıuıdıı bulunmıtlnrı. 
(440()) 14433 

~l:.~t F ABRlKALAR 
t 
~ &arı sabunlu kösele 
> alınacak 
•ı:!"İcalaı L mum Müdürlüğü 
'Qı .ıtlına Komııyonundan : 
~ bedeli (120 000) lira olan 
ıııudnıu kösele Askeri Fabrika

UtlUğU merkez satın alma 
17. 8. 9'0 cumartesi gUnU sa-

at 11 de kapalı zar!la lhole edilecektir. 
Şartnıı.me (6) lira muknblllnde komisyon
dan verllir. Tııliplerln muvakkat teminat 
olan (7250) lirayı havi teklif mektupları
n mezkOr gilnde saat 10 na kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına dair 
tlcnret odası veslkaslyle mezl<Or gUn ve 
santtc komisyona milrncaallan. 

(4140) 14192 

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

Askeri Fabrikafar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satm Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (299-i) lira olan 
800 adet yatak ve 800 adet yastık kılıfı i
le 1800 adet yastık örtüsü Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın alma 
kumisyonunca 21. 8. 940 çarşamb:ı. günü 
saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Sartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(224) lira (SS) kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaiklc ko
misyoncu olmadıklarına ve bu iıılc alika
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o -
dası vesikasiyle mezk\ir gıin ve saatte ko-
misyona müracaatları. (4341) 14318 

13000 Kg. San Vaketa 600 Kg. 
Siyah Vaketa alınacak 

'.Askt'rİ Fabrikalar Umum Müdür/ülü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli (47420) lira olan 
13000 Kg. sarı ve 600 Kg. siyuh vaketa as
keri fabrikalar umum ınUdUrlUA'{i merkez 
satın alma komisyonunca 21. 8. 940 çar
ııamba glinU saat 15 tc kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname (2) lira {38) kuruıı 
mukablllndc komisyondan verilir. Talip -
lerin muvakkat teminat olan (3556) lira 
(50) kuruşu havi teklif mektuplannı mez
kOr gUnde saat 14 e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2400 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesalklc 
komisyoncu olmadıklarına ve bu lııle alA
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odası veslknslyle mezkOr gtln ve saatte 
komisyona mUracaatları. (4259) 14343 

2 adet Santrafüj su tulumbası 
alınacak 

'.Askeri Fabrilc.alar Umum Müdürlüğü 

ı .M erkez Satrn Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (2SOO) lira olan 2 

adet santrafuj su tulumbası Askeri Fab -
rikalar Umum Müdürlüğü Merkez satın al
ma komisyonunca 26/8/940 pazartesi günü 
saat 14 te pazarlıkla ih:ılc edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (187) 
lira (50) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu hıle atakadar tüc
cardan olduklarına dair ticaret odası vesi
kasiyle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. ( 4436) 1«29 

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

kıtaat ilanları 

Buğday alınacak 

Edirrıe Tüm. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Edirnedeki birliklerin senelik un 

ihtiyaçlarının temini için 9000 ton buğday 
kapalı urf usuli.I ile eksiltmeye lı:onulmuı
tur. 

2 - Muhammen bedeli 1S7SO lira ilk te-
minatı 1132 liradır. 

3 - İhalesi 12 - ağustos - 1940 pazartesi 
günü saat 17 de yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve şeraitini ıörmek istiycn
ler her gün ve isteklilerin de belli gün ve 
saatten en az bir saat evci teminat mek -
tuplariyle vesikalarının Edirne Sanayi kış
lasındaki satın alma komisyonuna verme
leri. ( 4112) 14111 

Kuru ot alınacak 
Diyarbakır Kor. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
l - Kor birlikleri hayvanatının ihtiya

cı için .ıl 111cak olan (840400) kilo K. ot 
kolo··· ' ltın alma komisyonunca 14-8-940 
c;arprnb:ı. günii saat 1 ı de kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (21010) lira o -
lup muvakkat teminatı (1575) lira 75 ku -
ruştur. 

3 - Şartnamesi ıher gün İli zamanında 
komisyonda görulebilir. 

4 - Taliplerin teklif mektuplarını ek -
siltme saatinden nihayet bir saat eveline 
kadar kor satın alma komisyonuna ver -
meleri ilan olunur. 

(4113) 14112 

Sade yağı alınacl'\k 
Tokat, Alay Satın Alma Ko. Rs. den 
l - Tokat garnizonu birlikleri ic;in se

nelik ihtiyacı olan (10000) kilo sade yağı 
kimyevi hikemi evsaf dahilinde kapalı 
zarf U!ıuliylc eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 12-8-1940 pazartesi günü sa
at 15 de Tokat askeri garnizonunda satın 
alma komisyonu odasında yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (11.000) lira o
lup muvakkat teminat miktarı (82S) lira
dır. 

4 - Evsaf ve şeraiti görmek istiyenler 
her giin satın alma komisyonuna müracaat 
ederler. 

S - Taliplerin ihale saatından bir saat 
eve! teminat makbuzlarını ve kanunun 
emrettiği vesikaları Tokat satın alma ko -
misyonuna makbuz mukabilinde vermeleri 
şarttır. 

6 -Postada vaki ıecikmcler muteber 
değildir. ( 4114) 14113 

Sade yağı alınacak 
Sivas Tüm. Sa. Al, Ko. Rs. den: 
1 - Sivas ve Zara ıarnizonlan ihtiyaç

ları olan (30) ton sade yağı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (37500) lira ve 
muvakkat teminatı da (2812) lira (50) ku
ruştur. 

3 - İhale 14 - ağustos - 1940 çarşamba 
günü saat ıs de Tüm. K. Irk binasındaki 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda 
görülür. 

S - İsteklilerin belli gün ve saatte ka
nunun tarifatr dairesirule kapalı zarfları -
m haırrlıyarnk ihale saatından bir saat e
vcl komisyona vermeleri lazımdır. 

Postada gecikmeler mazeret knbul edil-
mez. (4115) 14114 

Sığır eti alrnacak 
Muğla Askeri Satın Alma Komisyo

nundan: 
1 - Mıığla-Mi!Cuı ve clvanndnkl garni

zonlara teslim edilmek üzere ceman 
( 450.0001 kilo sığır etinin 10 temmuz 940 
ihale gününde talipleri tarafından teklif 
edilen fiyatlar pahalı görllldUğllnden bu 
mlkdar et yeniden kaplı zart usuliyle ek
siltmeye konulmuıtur. 

Muhtelif garnizonların lhtıyaçlan ayrı 
ayrı veya iki Uç grup halinde de ihale olu
nabilir. 

2 - Heyeti umumlyeslnln tahmin bede
li {101.SSO) lira ve muvakkat teminatı 
7641 liradır. Parça. parça verildiğine göre 

ur us 
muvakkat teminatı da bu mabette azaıtı -
lır. 

3 - Hepsinin ihale gUnU 19 ağul'toa 94.0 
pazartesi gUnU saat on bcotedlr. 

' - Şartnamesi İzmir ve Ankara leva
zım Amlrllklerlyle tugay satın alma ko -
misyonunda görllleblllr. 

5 - İhale Muğlada satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplannı, te
minata alt makbuzlarlyle birlikte UçUncU 
maddede yazılı saatten bir saat eve! tugay 
satın alma komisyonuna vermııı olmaları 
aarttır. (41841 14164 

1 Sığır eti alınacak 
Aydın 37. P. A. Satın Alma Ko. Rs. den: 
Kapalı zarf usuliyle münakasaya çıka -

rılan Aydrn birliğinin ihtiyacı için 90.000 
kilo ve Kuşadası birliğinin ihtiyacı için 
36.000 kilo sığır etine tckl!i edilen fiyat 
pahalı görüldüğünden cksiltmeleri tekrar 
16. Ağs. 940 cuma günü saat 15 de Aydm 
askeri satın alma komisyon~da yaprla -
caktır. 

Aydın birliği etinin muhamı;'len bedeli 
22SOO lira ve ilk teminatı 1687 lira SO ku
ruştur. 

Kuşadası birliği etinin muhammen bede
li 9360 lira ve ilk teminatı 702 liradır. 
Şartnameleri Aydın ve Kuşadası satın al

ma komisyonlariyle Ankara ve İstanbul 
Lv. amirlikleri satın alma komisyonların -
da görülebilir. 

Taliplerin teklif mektuplarını kanuni ve
sikalariyle birlikte ihaleden bir saat eve -
line kadar makbuz mukabilinde komisyo -
na vermeleri. (4211) 14187 

Yulaf alınacak 
Top '.Alayı Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Kapalı zarf umllyle (825) ton yu
laf mevzuntiyle birlikte satın alınması 1 -
çln talip zuhur etmediğinden ihale günü 
temdit edllmlııtır. 

2 - :Muhammen bedeh {157.750) lira mu
vakkat teminat akçesi (4137) lira (50) 
kuruştur. 

3 - 24. 8. 940 cumartesi gUuU saat 11 de 
Kütahya topçu alayı satın alma komisyo
nunda ihalesi yapılacağından taliplerin 
teklif mektuplarını ihaleden bir saat eve! 
Kütahya satın alma komisyonuna teslim 
etmeleri 11\zımdır. 

4 - Evııaf ve oeraltı ö~renmek tstıyen
lerln komisyona nıiiracaatıarı. 

5 ~ Talip olanların kanunun emrettiği 
vesaiki hAmil bulunmalan. (4289) 14280 

Kuru ot alınacak 
Edirne Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Edirne birlikleri hayvanatının sene 
ilk ihtiyacı olıın iki milyon kilo kuru ot 
kapalı zar! usullyle eksiltmeye konulmuş 
ise de mezkOr gilnde hiç blr lstekll çıkma
dığından aynı şerait dahilinde UçüncU iha
lesi 22 ağustos 940 perşembe gUnU saat 17 
de yapılacaktır. 

2 - Tahmin fiyatı 110 bin lira ilk temi
natı !';2fi0 liradır. 

3 - Evsaf ve ıseraitinl görmek !stlyen
ler her gün i§ saatlerinde istediklerinde 
göreblllr ve istekliler de belli gtin ve sa
atte reı:ımi vesaik ve teminatlarını ihale -
den bir saat evel Edirne sanayi kı1Jlıı.sın -
daki askert satın alma komisyonuna ver-
meleri. {4290) 14281 

Sade yağı alınacak 
Karıya Lv. Amirlifi Sa. AI. Ko. dan: 

l - Konyadakl kıtaatın senelik ihtiya
cı olan ( 41500) kilo sadeyağı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuotur. 

2 - Şartnamesi Konyada lstaııbul, An· 
kara Lv. Cı.m.lrllklerl satın alma komlsyon
lanndadır. 

3 - İı,;bu {41500) kilo sadeyağının mu
hammen tutan (52290) liradır. 

4 - Şartnamedeki s~ 25 mlkdar fa.zlaııı 
da dahil olduğ'u hnlde ilk teminatı 4902 li
ra 19 kııruııtur. 

5 - Eksiltme 20. 8. 940 tarihine tesadil
fen sah gUnti saat 11 de Konyada levazım 
lunlrllği satın Alma Ko. da yapılacaktır. 

6 - İstekliler 20. 8. 940 salı günil ııaııt 
10 a kadar teklif mektupları Konya Lv. A
mirliği Sa. Al. Ko. na verect>k ve yahut 
göndereceklerdir. Bu saııtten sonra veri
len ve yahut gönderilen mektuplar alınmı
yacaktır. Saat ayarı kolordu saati ile ya -
pılacaktır. 

7 - 2400 sayılı kanunun hilkilmlerlne 
ve bllhassa 32. el maddesine uygun mek -
tupların sahipleri ekslltmeye IDt!rAk ede-
miyeceklerdlr. ( 429-i) 14285 

Kuru ot alınacak 
Ağrı Tüm. Sa. AI. Ko. dan : 
1 - 940 - 941 seneleri ihtiyacı için Ka -

raköse'nin bir milyon üç yüz seksen bin, 
Kağrzman'ın bir milyon iki yüz bin, Sür
bahanın altı yıiz bin If;dır'ın yüz. seksen 
bin ve doğu Beyazıdın altı yüz bin kilo ku
ru otları kapalı zarfla münakasaya çıkarıl
m15tır. 

2 - Karaköse otunun tahmin bedeli kırk 
beş bin sekiz yüz elli lira ve ilk teminatı 
üç bin dört yiiz otuz dokuz liradır. Kağız
man'ın tahmin bedeli otuz dokuz bin lira 
ilk teminatı iki bin dokuz yilz yirmi be& 
liradır. Surbahanın tahmin bedeli yirmi iki 
bin beş ytiz lira ilk teminatı bin altı yuz 
seksen yedi liradır. lğdır'ın tahmin bedeli 
altı bin yedi yüz elli lira ve ilk teminatı 

beş yüz altı lira yirmi kuruştur. Beyazıdın 
tahmin bedeli yirmi bin lira ve ilk temi -
natı bin beş yıiz yetmiş beş liradrr. 

3 - Evsaf ve ıartname esasları kolordu
nun tekmil garnizonlarında mevcut ve her 
zaman görülebilir. 

4 - İhalesi 23/8/940 cuma günü saat 10 
da Karaköse'nin 10,30 da Sürbehanın 11 de 
BeyRfıdın 16 buçuktF\ Jğdırın yapılacaktır. 
İsteklilerin bu saatlerden birer saat eve! 
teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

(4302) 14293 

Buğday öğüttürülecek 
Mardin Sa. Al. Ko. Bşk. dan: 

1 - Birecik hudut taburunun (320000) 
kilo buğday öğütmesi kapalı zıırl usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - !hale günü 19. 8. 940 pazartesi gü
nü saat 17 de Mardin cenup Hd. K. Iılı bi
nasında toplanacak Sa. Al. Ko. da icra !
dilecektir. 

3 - Muhammen bt'deli 16000 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 1200 liradır. 
S - Buğday Urla ofisinden teslim alı -

nacak ve buna ait ma:;rallarlı Birecik ve 
müfrez/erine ait olan nakliyat müteahhi
dine ait olacaktır. 

6 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun ab
kimına tevfikan ııynı &Ün vesaatte gerek 
t.~hriren ve gerekse şifahen komisyona 
müracaatları. $artnameyi görml'k ve oku
mak istiyenler de Birecik Hd. Tb. Sa. al -
masiyle cenup hudut K. lığı satın almasına 
müracaatları. (4329) 14314 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Mst. Mv. Sa. Al. Ko. Bşk. 
ı - Çanakkale :Mst. Mv. KIHtbahir bir

likleri için (90000) kilo sığır eti pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beheı: kilosu 27 kuruıı· 

tan 24300 lira blçllml1JUr. 
3 - İhalesi 20. 8. 940 tarihinde snlı gU

nU saat 11 de Çanakkale ısı. Mv. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

4 - İsteklileri ihale saatinden bir saat 
eve! teminat akçeleri olan 1825 lirayı ve 
ihale kanununun 2-3 cU maddelerindeki 
vesalkle komisyona mUracaat etmeleri. 

(4355) 14355 

Sade yağı alınacak 
Çanakkale MUsL ::O.iv. Sa. .Al. Ko. Bşk. 

1 - Çanakkale MUst. Mv. birlikleri için 
(15600) kilo sadeyağı pazal'lıkJa satın alı
nacaktır. 

2 - Sadeynğının beher kilosu 125 kuruş
tan 195000 lira biçilmiştir. 

3 - ihalesi ıo. 8.940 cumartesi gtlnll sa
at 11 de Çanakkale Milst. Mv. Sa. Al. Ko.
nunda. yapılacaktır. 

4 - İsteklllcri ihale saatinden evci te -
mlnat akçeleri olan 11000 lirayı ve ihale 
kanununun 2- 3. cU maddelerindeki ves:ı.lk 
ile birlikte komisyona gelmeleri. { 4361) 

14361 

Kok kömürü alınacak 
lstanbul Komutanlık Sa. Al. Ko. dan: 
Komutanlık birlikleri ihtiyacı için 2044 

ton kok kömUrU kapalı zarf uımliyle mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 24. S. 940 gli
nU saat 12 de dlr. :Muhammen bedeli 61156 
lira olup ilk teminatı 4308 liradır. Şartna
mesi her gün komisyonda gl>rtllUr. Eksilt
meye girınel< istlyenlerin belli glin ve sa
atten bir saat önceye kadar teklif mektup
larını Fındıklıda Komutanlık satınalma 
komlsyonun"L vermeleri. (4420) 1H16 

Muhtelif sebze alınacak 
Edirne Kor Sa. Al. Ko. dan : 
Aşağıda cinsleri ve miktarları yazılı seb

zeler pazarlıkla l!!ltın alınacaktır. İhalesi 
10-8-940 cumartesi gllni\ saat 12 de Edir -
ne'de eski müşlrlyet dairesinde satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen 
tutarı 19656 ve teminatları 147S liradır. 

Şartname ve evsıı.flan her gün komisyonda 
görUlebillr. isteklilerin sözU geçen gUnde 
komisyona gelmeleri. (4421) 14417 
Cinsleri Miktarları 

Taze fas11lya 
Patlıcan 

Domates 
Bamya 

kilo 
32400 
64800 
81000 
JO 00 

Sığır eti alınacak 
Hadımköy Mst. Mv. Sa. Al. Ko. Rs. : 
Çatal,ca Mst. Mv. blıllklerl ihtiyacı için 

200.000 kilo sığır eti kapalı zarf ile ihale
si :!S. 8. 940 çarşamba gilnlı saat 15 de ya
pılacaktır. Muhammen tutarı 58.000 lira
dır. İlk temlnııtı 4350 lirndır. İsteklilerin 
ilk temln:ı.t makbuzu veya mektuplnriyle 
2490 sayılı kanunun 2, 3 Uncu maddelerin
de yazılı vesikalannı ihale s:ı.atındcn bir 
saat evellnc kadar Hndımköy Mevki satın 
alma komlııyonuna vermeleri. 

(4422) 14418 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Babaeski As. Sa. 'AI. Ko. dan : 
40 ton patates, 20 ton sabun, ıs ton ııa

deyağ 30 ton kesme makama, 115 ton arpa 
ııehrlyesi, ıs ton toz 11elcer, 80 ton kırmızı 
mercimek, 45 ton barbunya fasulyesi, 5!> 
ton nohut. 53 ton kuru fasulye, 415 ton pi
lavlık pirinç. 15 ton çorbalık pirinç, 5 ton 
zeytinyağı, 10 ton tuz, 50 kilo çay pazar -
!ıkla ahnaoaktır. Pazarlığı 9. Ağa D-iO cu
ınn ı:UnU saat 15 de Babacsklde Askeri s::ı
tınalma komisyonunda yapılacaktır. İstek
lilerin tcmlnatlarlyle komi yona mUracat-
ları. (4423) 14419 

Kuru ot alınacak 
Babaeski Askeri Satın Alma Ko. : 

J38. ton, 104 ton, 138 ton, 105 ton 153 
ton, ve 800 tondan ibaret nltı parçn kuru 
ot ayrı, a:>Tı yerlere teslim edilmek sure
tiyle pazarlıkla alınacaktır. l'aznrlığı 9. 
Ağs. 940 cuma gUnU snat 16 da Babncskl
de As. ~atın nlma komisyonunrla yapıla
caktır. İsteklilerin temln:ıtıariylc l<0mls-
yona mUracnatıarı. (4"24) 14420 

Un alınacak 
Isparta TUm Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı - Fethlye'dekl kıtaatın senelik lhtl -

yacı olan 144000 kilo unun 26-i-!HO glinU 
yapılan kapalı zarfla eksiltmesinde talip 
çıkmadığından 26 71940 cuma gUnünden i
tibaren bir ay iı;inde pıı.zarhea bır:ılnlmış
tır. 

2 - Son pazarlı~ı 26 8/940 pazart•si gü
nü uat 15 de yapılacaktır. 

3 - Unun :ıartnamesi lspart:ı tİJm bir..a
ınndaki satın alma komisyonund!dır. 1s -
teklilcr şartnameyi komisyonda voreb'lir· 
!er. 

4 - Muhammen tutarı 21600 liradır. 
5 - İlk teminatr 1~20 liradır. 
6 - isteklilerin 26 8 940 perşembe günü 

saat 14 de satın alma komısyonundıı bulun
maları. 

7 - Saat ayarı tümen daire saatinden 
yapılacaktır. (4426) 14422 

Sığır eti alınacak 
Edirne Kor Sa. AI. Ko. d:m : 
Kapalı zarfla lSO ton sıgır eti alınacak

tır. İhalesi 26 8 9~0 gunu saat 11 de Edir
ne'dc eski miışiriyct daıresinde satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin edılcn 
tutarı 54000 ve teminatı 40SO liradır. Evsaf 
ve şartnamesi her E:Un komisyonda gôrille
bilir. İsteklilerin sozu geçen günde ihale 
saatinden en geç bir saat evci teklif mek
tuplarını komisyona vcrmış olmaları li -
zımdır. (4429) 14424 

Sade yağı alınacak 
lstanbul K. Sn. Al. Ko. dıın : 
Komutanlık ihtiyacı için ıs. 8. 940 g{lnU 

saat 16 da pazıı.rJıkln kırk ton sadeyağı a
lınacaktır . .Muhammen bedeli 48 bın lira
dır. ~:ı.rtn ımr her glin lrnmlsyondn göril - ' 
lcblllr. İsteklilerin belli gün ve saatte Fın
dıklıda Komutnnhk satın alma komisyonu
na yüzde on beş temlnatıarlylc blrlllttc mU 
racantlan. (ıf4SO) 14425 

Sade yağı alınacak 
E/azıg Tüm Sa. Al. J(o. dan : 
1 - Malatya garnizonunda bulunan bir

likler ihtiyacı için 18 ton sade yağı alına
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 20700 lira ve mu
vakkat teminatı 15SO lirarlır. 

3 - Eksiltme 23 8 940 cuma günü saat 
il de tüm binasındaki komisyon odasında 
ve kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Talipler teklif mektuplarını eksilt
me saatinden bir saat evci komisyontı ver
miş veya gondermi& olacaktır. 

S - Sade yağına ait şartname ve evsaf 
dahili merkezde her gün komisyona, hariç
te de tatil ıünlcri İstanbul ve Ankara Lv. 
amirliklerinde görülebilir. ( 4431). 14426 
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Muhtelif yaş sebze ah nacak 
!starıbul Komutanlık Satın Alma Ko. : 
Komutanlık birlikleri için aşnğıda cins ve miktarı yazılı yaş sebze kapalı z::ırf usu

liyle satın alınacaktır. Miln:ı.kruıası 9. S. 940 saat 11 dedir. İstanbul ciheti ile Sellmlye 
ciheti sebzeleri a;>n a)Tl taliplere de ihale edilebilir. İsteklilerin §artnnmeyl görmek 
için her gUn ve milnakııs:ıya lştlrt'ık l~ln de belll giln ve saatten en az bir snıı.t önce
ye kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermele
ri. 

tst. ciheti Kl. Cinsi 
Ayşekadın 
Patlıcan 
Domates 
Bamya 

fnsulya 80000 

Yeııll Sv. bUber 
(4061) 

80000 
30000 
l2000 
12000 

14046 

Sellmlye ciheti Ki. 
75000 
75000 
25000 
10000 
10000 

?.r. Be. 
12625 
7i50 
1650 
2750 

880 
25655 

İlk Tc. 
948 88 
li81 25 
12S 75 
206 25 
66 00 

Et ah nacak 
Mersin Sa. '.AJ. Ko. Rs. den: 
ı - Askeri ihtiyaç için aşağıda izah edllditi veçhile bir kalem et satın alına

caktır. 
2 - İhale Mersinde askerlik şubesinin Ust katındaki askeri satın alma komisyo

nunda yapılacaktır. 
Taliplerin ihale saatinden bir saat evel temlnstlariyle ve kanunen istenllen vesa.

lklerlnl havi teklif mektuplannı mezkOr komisyona teslim etmeleri. 
S - Pazla bilgi edinmek lstlyenler An kara ve İstanbul Lv. Amirliklerine ve 

Mersin alay satın alma komisyonundaki ııartnameleri her zaman göreblllrler. 
Cinsi Mlkdan İlk teminat 

T~. K. İhale gUn saati rıekll 
~ığır eti 
Keçi eti 
Koyun eti 

(144000) Kgr 2052 00 19. S. 940 (12 ltııpalı zart 
pazartesi 

14808 

Sadeyağı alınacak 
Diyarbakır Kor Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kolordu ihtiyacı için alınacak olan aşağıda miktarları yazılı sade yaiı Diyar

bakır kor &atın alma komisyonunca karşılarında yazılı günlerde pazarlıga konul • 
muştur. 

2 - Muhammen tutarlnriyle teminatları yazrlrdır. 
3 - Şartnamesi kor satın alma komisyonunda her gün iş zamanında görulebılir. 
4 - Talıplcrin belli günde komisyona müracaatları. (443S) 14421 

Cinsi 
Sade yağı 
Sade yağı 
Sade yağr 
Sade yağı 

kilo 
)?S.000 

2SOOO 
,.25.000 
25.000 

Tutan 
Lira 

25.000 
2S.OOO 
25.000 
25.000 

Teminatı Pazarlığı s. 
Lira 

3750 16/8/940 l1 
37SO 16 8 940 12 

. 37SO 17/8/940 11 5 
:'37SO 17/8/94-0 12 

3 kalem yiyecek ah nacak 
Adana Askeri Sat.rn Almıı Komisyonundan : 

Miktarı Muhammen Muvakkat İhalenin 
Saııt Cinsi kilo bedeli teminat 4-ırih 

Lira Lira 
Sade yağ 24.000 26.<tOO ' 1980 t3/S 940 10 
Sabun 18.000 6.480 486 23 8 940 11 
Pirinç 48.000 13.920 1044 23 ~/940 17 

ı - Yukarda cins ve miktarlarıylc muhammen bedeli ve muvakkat teminatları ya. 
zıh üç kalem iaşe maddesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. E ıltme karıı • 
larında gösterildigi tarih ve saatlerde Adana askeri satın almıı komis70nunda yapı
lacaktır. 

2 - Şartnameleri Ankara, İstanbul Lv. imirlikleri ve Adana askeri satın alma ko
misyonlarında her gün görülebilir. İsteklilerin kanuni evsafı haiz olduklarına dair 
vesikalariylc birlikte teklif mektuplarım tııyin edilen saatlerden en geç bir saat evo-
linc kadar komisyon riyasetine vermis olm alan. (4427) 14432 

Sade yağı alınacak 
Elazığ Tüm P. Alayı Sa. Ko. dan : 
l - Elazığ garnizonunda bulunan bir -

likler ihtiyacı için 12 ton 8ade yağı alına
caktrı. 

2 -- Muhammen bedeli 13440 Ura ve mu 
vakkat teminatı 1008 liradır. 

3 - Eksiltme 24. 8. 940 cumarteııl g{lnU 
saat 9 dn tümen binasında komisyon oda
sıncı;ı, ve kapalı zarf usullylc yapılacak -
tır. 

4 - 'Talipler teklif mektuplllrlnı eksilt
me saatinden bir saııt evci komisyona ver
miş veya göndenni§ olacaktır. 

5 - Sade yağına alt §artname ve evsaf 
tatil glinlerl dahili merkezde her gUn ha
riçte de Ankara ve İstanbul Lv. Amirlik
lerinde görülebilir. 

(4432) 14427 

Kamyon ve otobüs alınacak 
Konya Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. Rs. d~n: 

1 - Konya'daki tüm birliklerinin ihtiya-
cı için üç adet kamyon ile iki adet otobü -
sün pazarlık suretiyle satın ahnacaktır. 

2 - Hususi şartları Ankara - İstanbul -
Konya Lv. amirlikleri satın ıllma komiı -
yonlarında okunabilir. 

3 - Pazarlığı 12 afustos ~O günü saat 
I 1 de Konya kolordu binası i~indeki satın 
alma komisyonundadır. 

4 - Pazarlığından sonra tekarrür ede -
cek fiyat üzerinden % IS kati teminat alı-
nacaktır. (4446) 14431 

A LEVAZIM AMIRLlGt 

Domates a:lınac.ak 
'.Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
l - 45 ton domatesln pazarlıkla eksilt

mesi 9-8-940 saat 11 de Ankara Lv. Amirli
ği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3600 lira ilkte· 
mlnatı 270 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görlllUr. ( 4428) 14423 

DEVLET DEM1RYOLLARI 

İnşa.at münakasası 
D. D. Yolları Satın Alma Ko.: 
Ankara'da inşa edilmekte olan dev• 

let demiryolları hastanesi mahallinin 
tesviyesi ile etraf ihata dıvarı ve ka· 
pıcı odası inşaatı kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye 
konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen keşif 

bedeli 28.000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı devlet demiryollarının 
Ankara ve Sirkeci veznelerinden 
(140) kuruş bedel mukabilinde alabi· 
lirler. 

3 - Eksiltme ıs. 8. 940 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 16 da 
Ankarada, D.D. Yol dairesinde top
lanacak merkez 1 komisyonunca }'&· 

pılacaktır. 
Kuru ot alınacak 4 - Eksiltmeye girebilmek için iı

Ankara Levazım Amirlitı Sııtın Alma tekliJerin teklif mektupları ile birlik· 
Komisyonundan : te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 

ı - 1500 ton K. otun kapalı zarfla ek - aynı gün ııaat lS c kadar kapalı bir 
aııtmesl intaç edllmcditln.den pazarlıkla zarf içinde komisyon reisliğine tevdi 
eksiltmesi 9-8-940 saat 14 de Ankara Lv. etmiş olmaları lazımdır. 
Amirliği satın alma komisyonunda yapıla- a) 2490 No.lu kanun ahkamına uy· 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 90.000 lira ilk te- gun (2100) liralık muvakkat teminat, 
mlnatı 5750 liradır. Şartnıı.mesl 450 kuruıı b) Bu kanunun tayin ettiği vesika-

mukabılinde komisyond:ın alınabilir. Ka - !ar, 
nunl ve ticaret odası V('Sikalarlyle belli c) Bir defada en az bu gibi işler

yaptığına saatte komisyona mUracanUarı. (4389) den 15.000 liralık bir işi 
14408 1 dair vesaik. 

-------·------.....: (4071) 141SO 

Balast mü na kasası 
D. D. Yolları Satm Alma Ko. : 
Muhammen bedelleriyle miktar ve yerleri ve mu.vakkat .teminatları aşa· 

ğıda yazılı iki ocaktan çıkarılacak balastlar, hizalarında gösterilen gün ve 

saatta ihaleleri yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuı

tur. Eksiltme Ankara istasyonunda, ikinci işletme müdürlilğü binasında 

toplanacak komisyonca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin hizaların

da miktarları yazılı muvakkat teminat makbuz veya idarenin kabul ettiği 

formüle mutabık banka mektuplariyle kanun ve şartnamenin tayin ettiği 

vesaik ve tekliflerini eksiltme saatinden bir saat eveline kadar komisyona 

makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri Ankara'da ikinci işletme komisyonu 

Kayseri, Çankırı, Zonguldak istasyonlarından parasız verilmektedir. 

ile 

Sına No. Yeri ve Kim.si 
1 Irmak - Zonguldak 

Kim. 62 
2 Irpıak - Zonguldak 

Klm. 318 

İstasyonu 
(Tüney 
(Germece 

Bahkısık 

(4175) 14234 . 
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3000 150 337.SO 20.8.940 salı 

Sa. lS 
3500 J~O 393.7S 20.8.940 salı 

Sa. ıs.ıs 



-G- ULUS 

f ürkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 3 -8 -940 vaziyeti 3 nevi yiyecek ahnacak 

AKTİF 
KASA: 

Altın : san kllogram 71.721,480 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER : 
Türk Lirası 

HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 

.\ltın : Sa!! kilogram 5.005,913 

Lira 

100.881.998,85 
9.671.208,50 
1.837 .989 ,M 

2.861.330,26 

Lira 

112.391.196,89 

2.861.330,26 

PASİF 
SERMA YE : -,. 
İHTİYAT AKÇESİ? 

Adi ve fevkalıı.de 
Husust 

TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tev· 
flkan hazine tarafından vakl tedlyat 

Lira 

6.188.666,15 
6.000.000,-

158.748.003,-

Lira 

15.000.000,-

12.188.666,15 

Yozgat J. Okul Taburu Komutanlığından : 

17 50 
14 74 

o ...... 
~ ... 
N 

< 
30.000 

160.000 

::s 
ıbo 
o 

U1 

35.000 
170.000 

6125 00 
25143 00 

460 00 
1886 00 

ID 
ı:ı .... 
() 

ı:: ... 
~ 
l'1 
N 

"" C;ı1 

Sığıreti f 
Ekmekli~ 

ka uıııı 

92 94 5.000 5.500 5111 70 383 38 Sadeyağ 

Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

7.041.216,74 
38.821,10 

20.327.229,74 

Deruhte edl. evrakı nakdiye bakiyesi 
KarşıhP;ı tamamen altın olarak rnı.ve
ten tedavüle vazedilen 

19.310.196,-

139.438.367,-

17.000.000,-

203.500.000,-

Yozgat jandarma okulu eratının 1.9.940 tarihinden 31. 8. 941 tJ 

kadar bir senelik ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarı yazılı üç k~1~11 
yecek 4. 8. 940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulı~ııı 
siltmeye konmuş ve 19. 8. 940 tarihinde pazartesi günü saat 15 de 

1 

katiyesi yapılacağından taliplerin mezkur günde Yozgat iandarıııl 
satın alma komisyonuna müracaat eylemeleri. (6701 / 4220) 

1 

HAZİNE TAHVİLLERİ: 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

158.748.563,-

19.310.196,- 139.438.367,-

Reeskont mukabili ilA.veten tedaville 
vazedilen 

Hazineye yapılan altın karşılıklı a
vans mukabili 3902 No. lu kanun mu
cibince i!A.veten tedavüle vazedilen 

!! 
359.938.367,-SE!\"EDAT CÜZDANI : 

Ticari senetler 263.362.636,83 

ESHAM ve TAHVİLAT CÜZDA...'IT : 
___,. - 263.362.636,83 MEVDUAT: 

.-.-
62.974.477,71 
26.4?0.939.68 

A - Deruhte edilen evrakı nakdiyenln 
karşılığı esham ve tahvilat (iti· 
bari kıymetle) 47.886.•U6,93 

8.275.818,22 

Türk Lirası 
Altın : Safi Klg. 18.826,472 

3850 No.lu KANUNA GÖRE HAZİNEYE 
AÇILAN AVANS MUKABİLİ TEVDİ 
OLUNAN ALTINLAR: 

89.455.437,39 

Koyun eti fiyah 
B - Serbest esham ve tahvilA.t 56.162.235,15 

AVANSLAR: 51.643.228,22 
Hazineye kısa vadeli avanıı 
Hazineye 3850 No.lu kanuna göre a
çılan altın karşıhkh avans 

7.809.000,-

26.722.000.-
9.125,55 

7.808. 722,..;. 

Safi Klg. 36.715,458 

DÖVİZ TAAHHÜDATI : 
Altına tahvili kabil dövizler 3.359,77 

27.754.407.57 

51.643.228,22 Belediye Reisliğinden : Jıfl 
8. 8. 1940 per§embe gününden itibaren kayun eti fiyatı~~ 

kuruştan ( 40) kuruşa indirilmiş ve diğer et fiyat] an ayneıı 1~8 Altın ve döviz üzerine 
Ta.hvilllt üzerine 

RİRSEDARLAR : 
MUHTELİF: 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Kömür alınacak 

YEKÜN 

42.348.847,55 
4.500.000,-

17.969.378, 75 

--666.441.260,01 

Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyesi 

MUHTELİF: 
YEK ÜN 

27.757.767,34 

110.457.793,91 

666.441 .260,01 

l Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İskonto haddi % 4 Altın üzerine avans ~ 3 

JANDARMA P. T. TELEFON Md. MAARiF VEKALETi 

At nalı alınacak Matbaacılara 

olunmuştur. Sayın halka ilan olunur. ( 4434) ı44 

Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünde" 1 

Okulumuzun DAKTiLOGRAFi kursları yeni C:leVTe dertli' 
rine 21 Ağustos çarşamba günü ba~lıyacaktrr. 

Kayıt için 20 Ağustos salı günü akıamma kadarı Eksiltme ilam 
Maarif Vckl\letinden : 

Sıhat ve lçtimaııııı uavenet Vekaleti An- ]. Gn. K. Ankara ]. Satın Altml Komis -
kara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın P. T. T. U. Müdürlüğünden : 1 - Vekftlct odacılarına örneı:ti Veka -

1 - ilkokul diploması 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
3 - Sıhat raporu • aşı kağıdı 
4 - 3 adet vesikalık fotoğr..af 

Alm ~ Komı·syonundan .· yonundan : d , let levazımın a mevcut malzemeden 45 ta-
Bir giyimine elli beş kuru~ yetmiş üç san- 1- Her av 3500 " ı.irbin beşyüz ,, 

ı - Merkez Hıfz131nhha müessesesi ih
tiyacı için satın alınacak 800 ton Karabük 
kok kömürü 1. 8. 940 tarihinden itibare 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş 

n 
-

tur. 
-2 - Şartnameler Ankara merkez Hı! 

zıssıhha müessesesi satın alma komisyo -
nundan parasız alınır. 

3 - Eksiltme 16. 8. 940 cuma günU saa 
11 de müessesede müteşekkil satın alm 

t 
a 

komisyonunda yapılacaktır. 
4 - 'Muhammen bedel 21600 ilk temina t 

1620 liradır. 
5 - Teklif mektuplan muayyen gUnd 

•aat ona kadar komisyona verilmiş olma 
hdır. Mektuplar mUhür mumu ile mühür 

e 
-
-

ın olacaktır. 
6 - Muvakkat teminat bedeli nakit v 

nakit mahiyetindeki evrak maliye vekillet 
merkez muhasebesi veznesine yatırılmas 
için taliplerin blr glin evel komisyona mu 
racaatıa birer irsaliye almaları lAzımdır. 

e 
i 
l 

-
(4216) 14208 

GÜMRÜK VE lNHlSARLAR V . 
Gümrük ve lnhiaal"lar Vekaleti 
müfettif muavinliği müsabaka 

imtihanı 

Gümrük ve lnhisarlar Vek~letinden 
Vekalet Teftiş Heyetinde (35) lira 

asli maaşlı münhal iki müfettiş mua 
vinliği için bir müsabaka imtihanı ya 

: 

. 
-

pılacaktır : 
: 

-

J es klm elbise yaptırılacak. 
tim fiyat tahmin edilen on beş bin giyim at niısha basılacak olan P. T. T. dergisi- 2 - Bu işin tahmin edilen kıymeti 1113 

nalı J. Gn. K. Ankara J. satın alma ko - nin tab'ı açık eksiltmeye ·konulmuştur. lira 75 kuruştur. 
misyonunca 20/ 8 1940 salı günü saat 15 de 2- Muhammen bedel 2434,25 " iki 3 - :Muvakkat teminatı 83 lira 53 ku -

ile Okul idaresine müracaat etmek gerektir. 

kapalt zarf eksiltmesiyle alınacaktır. Şart- ruştur. 
name bedelsiz olarak İstanbul J. muayene bin dört yüz otuz dört lira yirmi beş 

k " kk · 182 57 " ·· 4 - Ekııiltme 28. 8. 940 tarihi olan cu • 
ve Ankara J. satın alma komisyonlarından uruş , muva at temınat , yuz 

Kurslar parasızdır 
k 

'k. ı· · d. k ma günü saat 15 de Maarif Vekaleti leva-
alınabilir. Nümune her gün komisyonumuz- SE sen ı ı ıra ellı ye ı uruş ,, olup zım dairesinde toplanacak komisyonda ya-
da görülebilir. İsteklilerin altı yüz yirmi eksiltmesi 12. 8. 940 pazartesi günü sa- pılacaktır. 
altı lira doksan yedi kuruşluk muvakkat a· 16 da Ankara'da P. T. T. Umumi 5 _ İstekliler bu işe müteallik şartna _ 
teminat mektup veya vezne makbuzunu M··a·· ı·· -·· at I k · d u ur ugu s ın a ma omısyonun a meyi her giin levazım dairesinde görebil!r- ViLAYETLER 
muhtevi kanununa göre yazılmış kapalı yapılacaktır. ler. ( 4451 ) 14434 
zarf tekliflerini makbuz karşılığında ihale 3- İstekliier muvakkat teminat mak 
günü saat 14 de kadar satın alma komisyo 

Şose tamiratı 
numuza vermeleri. (4284) 1421s • buz veya banka teminat mektubile ka- Tasf ı·ye kararı nunı" ves·k l h ·1 k" ·· Sıvas Nafıa Müdürlüg-ünden 

At nalı alınacak ı a arını amı en mez ur gun 1 
ve saatte o komisyona müracaat ede - Tuzaklı Ta K d' K 1 - Eksiltmeye konulan iş: Sıvas -

]. Gn. K. Ankara ]. Satın Alma Komis ki d. rım re 1 oopera-• ce er ır ·r· d Erzincan yolunun 122 + 000 - 129 
yonundan : • tı ın en : 4 Şartnameler Ankara'da p T T + 000 kilometreleri aras~nda 7000 

Bir giyimine elli beş kuruş yetmiş üç san- - · · · 22.6.1940 tarihinde tasfiye kararı veren 
tim fiyat tahmin edilen on be~ bin giyim at Levazım Müdürlüğünden bedelsiz ola- ve bu kararı yüksek Ticaret Veka _ metre tulde esaslı şose tamiratıdır. 
nalı J. Gn. K. Ankara J. satın alma ko - rak verilecektir. (4017) 14024 letince tasvip edilen 525 numaralı Tu- Bu işin keşif bedeli 23315 lira 61 ku-
misyonunca 20/8/940 salı günü saat ıs de zaklı Tarım Kredi Koopratifinin tica· ruştur. 
kapah zarf eksiltmesiyle alınacaktır. Şart- ORMAN KORUMA G KO ret kanununun 445 inci ve statünün 74 2 - Eksiltme 15. 8. 940 tarihine te-
name bedelsiz olarak İstanbul J. muayene L. • üncü maddesinin (A) fıkrasına tevfi- sadüf eden perşembe günü saat 15 de 
ve Ankara J. satın alma komisyonlarından Ekmek alınacalc k K vilayet nafıa komisyonunda kapalı 
alınabilir. Nümune her gün komisyonumuz. A l O K . "h an urulumuzca tasfiyesine başlan- zarf usuliyle yapılacaktır. 
da görülebilir. İsteklilerin altı yüz yirmi nta ya rman oruma Talımga <lığından alacaklıların son ilan tari • 
altı lira doksan yedi kuruşluk muvakkat T B. Alım Satım Komisyonu Başkan - hinden itibaren geçecek altı ay içinde 3 - Bu işe ait evrak şunlardır: Ke
teminat mektup veya veme makbuzunu lığından : Kurulumuza müracaatla haklarım is- şif hülasası, metraj cetveli, fiyat sil-
muhtevi kanununa göre yazılmış kapalı 1- (180900) Yüz seksen bin dokuz pat etmeleri ilan olunur. 3058 silesi, grafik, tesviyei turabiye ve şo-
zarf tekliflerini mıı.kbuz karşıhğında ihale yüz kilo ekmek alınacaktır. Tahmin se ve köprüler ve kargir inşaat fenni 
günü saat 14 de kadar satın alma komisyo- bedeli 18994 lira 50 kuruştur. ,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. şartnamesi, eksiltme şartnamesi, mu-

numuza vermeleri. (428S) 14276 2- Ekmeğin evsafı teslim mahalli • = u g"" ra k • • = kavele sureti. 
ve şartları şartnamesinde yazılıdır. : Q IŞeSI - 4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
Şartnameler tabur satın alma komis - : taliplerin 1748 lira 67 kuruş muvak-
vonundan parasız alınabilir. : En büyük ikramiyeyi ka- E kat teminat vermeleri ve viliiyct ma-POLiS 

(4419) 

~· 
mukarrer bulunmuş olmakla~ 
listeyi görmek ve şeraiti arıl 
r~ İstanbul ve Ankara sıhat ~ 
muavenet müdürlüklerine tt1 
ları ilan olunur. (6965/4438) 

Harta yaptırılacB~ııd'' 
Nevşehir Belediye Reis/iğı 

·~ 
Kasabanın meskun ve gaYrı ıır 

210 hektar vüsatindeki halilt~,t 1 

.. 1.t' 
talarile bunu çevrelemek ~ e fS 
edilecek 65 hektarlık saha ıl ~ 
tara varan 1/4000 mikyash t~şi t 
rik umumi haritasının alıfl11 

meye çıkarılmıştır. rJJ 1i 
İşin maktu keşif bedeli ~541ı.S 1 

Muvakkat teminat bedel• 

dır. ô•I 
İhale : Nevşehir belediye ıe ~ 

de artırma ve eksiltme ve 1118.hi4 
yonu tarafından 15. 8. 940 ta'1ııd' 
sadif perşembe günü saat 

011 

3 MemuT alınacak . 

1- Bu müsabakaya girebilmek için 
A- Memurlar kanununun dördüncü 
maddesinde yazılı vasıfları haiz ol 
mak. B- Yaşı otuzdan yukarı olmamak 
C- Askerliğini yapmış veya tecil edil 
miş olmak. ç. Siyasi Bilgiler Okulu, Emniyet Umum miidürlüğünden : 
Hukuk ve İktisat Fakülteleri, Yüksek Müsabaka ile daktilodan iyi anlı -
İktisat ve Ticaret mekteplerinden ve yan üç tane 15 lira asli: maaşlı memur 

3- Eksiltme kapalı zarf usulile olup E zandırdı. Milli Piya:ngonun § kamından alınmış ehliyet vesikası ile 
20 ağustos 940 salı günü saat 15 de : dün çekilen keşidesinde en - ticaret odasına kayıtlı olduklarına 
Antalya Dutlu bahçede tabur satın al- : büyük ikramiye olan = dair tescili hüviyet varakası ibraz e· 
ma komisyonunda yapılacaktır. : : deceklerdir. 

4- Muvakkat teminatı 1424 lira 55 E 40.000 : 5 - Talipler teklif mektuplarını 

pılacaktır. tt' ~ 
Eksiltmeye girmek istife~ ftıı "1ı 

kara Belediyeler imar he}'e;~ ,.eıı 
liğinden eksiltmeye iştir 18rıı:ı' elmaları ve bunu te!dif zarf -

ya bunlara mümasil ayni derecedek lınacaktır. Bu müsabaka 19 Ağustos i a lrnruştur. : : eksiltme yapılacağı saatten ı saat malan lazımdır. J·ıeıı• ~ 
eoı ı,e ~ 

ecnebi bir mektepte:ı mezun bulun 40 pazartesi günü saat 15 de umum - 9 -5- Teklif mektupları 20 ağustos : 
940 salı günü saat 14 den saat 15 e ka- : 
dar tabur satın alma komisyonuna ve- E 
rilmiş olacaktır. Bu saatten sonraki : 
teklifler kabul edilmez. : 

Lirayı Yozgat'ın Güllük kö
yünden ve Ooğumevi inşaa
tında bekçilik yapan Ömer'e 
kazandırdı ... 

: evel Nafıa komisyonu riyasetine ver- Teklif zarflarının tayin ~el ~ 
mak. D- Ahlak ve seciye itibariyle müdürlükte yapılacaktır. : miş mukabilinde makbuz almaları de ihale saatinden bir !laat e~ıı1 

diye reisliğine verilmesi ve ~ti~ 
la ile gönderildiği takdirde 

müfettişlik mesleğinin istilzam ettiğ Aşağıda yazılı şartları haiz olanla-
vekar ve ciddiyete mi.inafi bir hali bu ın müracaatları: -

i 
- r --

lunmamak. E- Sıhati her türlü ildime 1 _ Türk olmak. 
ve her nevi seyahate müsait olduğu z _ Orta mektep mezunu bulun • 
tam teşekküllü bir resmi hastahaneden mak. 
alınacak raporla tevsik edilmek, ge • 

6- Şartnamenin 4 maddesinde iste- : 
nen vesikalar muvakkat teminatın ko- : 

Ömer; Samanpazarı'ndaki : 
UCRAK gişemizden aldığı : 
biletle bu büyük ikramiyeyi : 
kazanmıştır. Gişemiz 30 A- -
ğustosta çekilecek fevkalade : 
piyango biletlerini satışa çı
karmıştır. 

rektir. 
2- İstekli olanlar, nihayet 14. 8. 940 

çarşamba giinü akşamına kadar Veka
let Teftiş Heyeti Reisliğine istida ile 
müracaat edip oradan verilecek tercü
meihal beyannamesini, ekleriyle bir -
likte ve üzerinde anlatıidığı gibi ek • 
siksiz olarak doldururluktan sonra en 
geç 20. 8. 1940 salı gunune kadar 
Teftiş Heyeti Reisliğine göndermiş 

bulunacaklardır. 
3- İsteklilerden evsafı uygun gö -

rülenler, 2. 9. 1940 pazartesi günü saat 
9 da Ankara veya İstanbul'da tahriri 
bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

4- Tahriri imtihanda muvaffak O• 

]anlar Ankara'da ayrıca şifahi bir im
tihandan da geçirileceklerdir. 

5- İsteklilerin imtihan programını 
Teftiş Heyeti Reisliğinden almaları 

veya mektupla istem~leri lazımdır. 
(3511) 13498 

NAFIA VEKALETi 

Benzi·n alınacak 

Naha Vekaletinden : 

19/ 81940 pazartesi günü saat ıs de An -
kara'da Nafıa Vekaleti binası içinde mal • 
zeme miidıirlüğü odasında toplanan mal
zeme eksiltme komisyonunda 4271.25 lira 
muhammen bedelli 850 teneke benzinin a -
çık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapıla -
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedel
siz olarak malzeme müdürlüğünden alına -
bilir. 

Muvakkat teminat 320 lira 35 kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat teminat vt. şart -

namesinde yazılı vesaik ile birlikte aym 
gün saat 15 de mezkilr komisyonda hazır 

balunmalan lazımdır. (4287) 14278 

3 -:- Askerliğini yapmış olmak. 
4 - İyi derecede daktilo kullan -

mak. 

l 

k 

5 - Müsabaka imtihanında kazanan 
arın emniyet teşkilatında çalışmağa 

mani bir hali bulunmadığı polis tah -
ikatiyle sabit olmak. 

y 
t 

6 - Sağlık durumlarının memuri -
et ifasına mani bulunmamak (tam 
eşekküllü heyeti sıhıye raporiyle ) 

(4365) 14365 

ANKARA V ALlLICl 

Bir kamyonet alınacak 

nulduğu zarf içerisine konacaktır. 
14435 

Daktilo ahnacak 
Türkiye Cümhuriyet Mer

kez Bankasından : 
İdare merkezimiz ve Ankara 

şubemiz için yabancı dil bilen 
daktilo alınacaktır. Taliplerin a
zami bir hafta zarfında Memurin 
servisimize müracaatları ilan olu
nur. 3170 

Ankara Valiliğinden : ..J 11111111111llfl1111111111111111111111 iL. 
Ankara §ehri passif korunma teşkilleri - -

çin bir Fort markalı kamyonet satm alı. = Na r d •. kkate --=_ 

acaktır. = za 1 -
i 
n 

İhale 1518/ 940 tarihine müsadif perşem- - -
e günü saat lS.30 da vilayet daimi encü- : Ankara Yerli Mallar Paza-: 

meninde yapılacaktır. :rı Müdiriyetinden : : 
Şartnamesini görmek istiyenler her gün E Pazarımız'ın muhasebesi Ulus ;: 

eferberlik müdürlüğüne eksiltmeye işti - : meydanında Vehbi Koç hanının : 
ak edeceklerin de ihale günü vilayet dai- E üçüncü katına naklolunduğuı.ı.n : 

b 

s 
r 

i encümenine müracaatları ilan olunur. : muhterem müşterilerimize arze - : 
(4158) 14129 : deriz. Telefon : (1503) 3171 E 

m 

2 Adet bisiklet alınacak - -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 
Ankara Valiliğinfen : 
Muhammen bedeli 140 liradan ibaret 

b ulunan 2 adet (NSU) marka bisiklet 
ınacaktır. al 
Şartnamesi hergün Stadyum müdür

li iğünde görülebilir. 
İhale tarihi 12. 8. 940 pazartesidir. 
aliplerin ayni günde vilayet daimi 

ncümenine müracaatları. (4418) 
T 
e 

14404 

Zayi - Ankara Emniyet müdürlüğünden 
dığım ikamet tezkeremi kaybettim.. Ye -
ısini alaeağımdan eskisinin hükmü yok • 

al 
n 
tur. Mario Rosıi · Entirmio 3.169 

GAZOZLU 

PÜRGOLİN 
MÜSHİL LİMONATASI 

Piyasaya çrkmıştrr. 

Her eczanede bulunur. . ...-

---------
"111111111111111111111111111111111111111;:' , ..................... "~ 

Kirahk kat 
Anafartalar caddesinde 

kain kooperatif binasının, 
geniş ve kullanışlı sekiz oda 

ve salondan mürekkep ve her 
türlü konforu havi ikinci 
ka.tı kiralıktır. 

Daire ve müesseseler~ ve 
apartman tarzında kullan
mağa çok elverişlidir. Me -

murlar Kooperatif Şirketi 1 
merkezine müracaat olun-
ması. Telefon 1428 3146 ., , 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6830 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Mtiesııeııe MUdilrü: Nıışit ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

şarttır. 

6 - İsteklilerin ehliyet vesikası a
labilmesi için eksiltme gününden en 
az 8 gün eve] istida ile vilayet maka
mına müracaat etmeleri lazımdır. 

eve] gelmiş olması lazırrıdtf·eıt< 
1 

aı1I .µ ' Şartname ve mukavelefl ıcar•,. \1 
şehir belediyesinden ve p,.rı eftiJ1~ •

1 

(6569/4155) 14148 
!ediyeler imar heyeti fe!l ş 14 ~.1 

alınabilir. ~~ Alatı cerrahiye ve ilaç alınacak 
Kayseri Vilayeti Daimi Encüme -

ninden : 
Kayseri memleket hastahanesinin 

ihtiyacı olan 104 kalem alatı cerrahiye 
i!e 155 kalem mualece ve edevatı tıb -
biyesi açık eksiltmeye çıkarılmış ve 
zuhur edecek talipler tarafından yapı
lacak tenzilat haddi layik görüldüğü 
takdirde 27. 8. 940 salı günü vilayet 
daimi encümenince ihalesinin icrası 

·~i~ lamod ferıihanesı 
: 

.. ·ı riı1e Sayın muşterı e 1et 

r 

Bankalar caddesinde bulund~ ı'-' 
d All1 jl!-1 

nemiz Hacı bayram cad e. .8 ~ 1 
oteli sırasında 13 nuınat8) bıf~ 
son usullerle ve pek kı53 eri . · 
öğretilmek Uzere biç!<! dersi 'fi· 

YENİ SİNEMA HALK SiNEMASI 
Bu akşam saat 21 de 

KUMARBAZ 
Saat: 14,30 - 18,30 

seansları 

Giinahkar Melek 
Saat: 16.30 seansı 

BEN ÖLDÜRMEDİM 

Cebeci Yenidoğan 
Pastırmaclyan ve ~üre

kAsı. Türkçe sözlU 
kahkaha filmi 

Buglin ve akşam 
Saat: 16.30 - 21 

seansları 

Frankcştaynın oğlu 

Saat 14.30 - 18.30 
seansları 

DENİZ KIZI MOVİTA 

Saat 12,15 te ucuz 
matine 

GAİP KIZLAR Limanı 
Pek yakında 

Ayşe. Türkçe sözlU 

bl\ 


