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Ame:ika'n·n harbe girmesi bir J 
ihtimal değil hakikattir 

Nevyork, 25 a.a. - Bir çok amerikan 
r.azetclerinin sahibi Hearst, gundelik ma
kalesinde, Amerika birleşik devletlerinin 
harbe girmesinin bir ihtimalden fazla ol
duğunu ve hakikatta bunun bir katiyet gi
bi telakki edilebileceğini bildirmekte:dir. 

Ha vacılıga alaka gittikçe ar yor 
- -.-. 

• 
lr.ıönü kampında faaliyet fazlalaştı • 

. .. . ....... . ..... .. • tytt • • .. ıtı 

Halk her yerde Türk Hava 

Kurumuna aza olmakl dır 
Türk Kuşu paraşütçüleri dün 

l<onya'da güzel gösteriler yaptllar 
Hava Kurumunun İnönü Kampında büyük bir genç

lik kütlesi çalışmalarına devam ediyor. Bu sene pilot 
olmak için müracaat edenlerin yüzde on beşi ile mey
dana getirilen bu kütle, türk çocuklarının havacılığa 

lnönü Kampında gençlere uçu§lar hakkında izahat veriliyor 

• • 
ıçın 

olan yüksek alakasını gösteren azametli bir varlık\ ______ _;_. _______________ _ 

teşkil etmektedir. Gençlik uçmak istiyor ve tayyare- N f 
ciliği yurda zamanı gelince büyük hizmetler ifa et- u us say 1 m 1 
mek imkanını verdiği için tercih ediyor. 

Yüzlerce planör ve motörlü tayyarenin uçtuğu İn
önü ve Etimesğut kamplarını ziyaret edenler, büyü(( 
bir inşirah duymaktadırlar. O kadar ki iyi yarınlara 
olan itimadımızı takviye için Hava Kurumunun bu 
kamplarında birakç saat geçirmek yeter demek isti -
yoruz. 

Tunç benizli bu yüzlerce türk çocuğu her hareket
leriyle Türkiye'nin kuvetipe ve istikbaline olan ina
nımızı arttırıyorlar. Bunları ve Hava Kurumunun u
çan nesil yetiştirmek için yaptığı gayretleri görmek 
lazımdır. Ne resim, ne yazı Hava Kurumunun çalış
malarını ve çocuklarımızın muvaffakiyetlerini atlat
mağa kafidir. Övünülecek ve güvenilecek ciddi bir 
hareket önündeyiz; ve iyi vatandaşlar olarak vazife
mizin. bu harekete muhtaç oldu"u lıcuveti vennekten 
ibaret olduğunu unutmamalıyız. 

Türk Hava Kıırumu'na aza olanlar 
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Başvekilimizin vilôyetlere ~:~~~~~!~1~~,~~i~.~i~ .. h • b • t • • Saydam dün öğleden sonra C. H. m U 1 m 1 r a m 1 m 1 P. Genel Merkezine gelerek Parti 
Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer 

Nümerotaj 

ve kontrol 

işlerinin 

edilmesi 

ehemiyetle 

lüzumunu 

takip 

bildirdi 
Ankara, 25 a.a. - · Başvekil bütün vila

yetlere gönderdiği bir tamimde, önümüz
deki ilkteşrin ayınÔa yapılacak olan umu
mi nilfu• •ayımının, icrasından önce bütün 
teferruatına kadar gayet itina ile hazırlan
ması lazım gelen bir ameliye olduğunu ha
tırlattıktan sonra bu hazırlıklar meyanın
da en yüksek chemiyet arzeden nümerotaj 
işinin ehemiyetle takip ve kontrol edilme
sini ve sayımın tam bir muvaffakiyet ve 

tarafından karşılanmıJ ve bir 
müddet Parti İ§leriyle meıgul ol
muşlardır. 

İ ngiltere'ye yapılacak 

taarruz bahsinde 

Alman şefleri 
arasında fikir 
ayrılığı mı? 

lnönü Kampında C tepesinden uçan 
planörler havada 

Ankara. 25 a.a. - Verilen maliimata göre Hava Ku
rumuna yardımcı aza yazılmak hususunda memleke. 
tin her tarafında halkımız büyük bir alfıka göstermek
tedir. Bu meyanda Bozdoğan kazasının Yenipazar kö
yü halkından 243 kadın, 1367 erkek vatandaş kuruma 
aza yazılmıştır. Bu miktar köyün büyük bir ekseriye
tini teşkil etmektedir. 

intizamla icra ve intacı kendilerine mevdu 

bulunan idare şeflerinin bu i&e azami iti

na göstermeleri lüzumu bildirilmiştir. Londra, 25 a.a. - (Roytcr): Daily Te -
legraph gazetesinin diplomatik muhabiri 
yazıyor: 

"Sözüne inanılır bitraf menbalardan al
dığım haberlere göre, Hltler, etrafındakiler 
arasında mevcut ciddi fikir anlaşmazlığı 
ile karşılaşmış bulunmaktadır. Göring, Gö
bels ve Keitcl, İngiltercyc hücum yapıl -
maması bahsinde ısrar etmektedirler. Rıb
bentrop, Himler ve harbin idaresinde as 
ve yahut hiç mesullycti olmıyan diğer 

müfritler ise, istlUı hususunda ısrar eyle -
mektedlrler. Hitlerin son nutkunun tuhaf 
mahiyeti, hemen hemen muhakkak olarak 
bundan doğmuştur. Hitler, daha ziyade A
merikayı al{lkadar etmeğc mt\tuf sulh pro
jesi ültimatomunu ileri sUrmeklc beraber, 
cvelt\ İngiltercye karşı çok daha fazla teh
dltkt\r bir lisan kullanmak niyetinde bulu
nuyordu. 

cızırlanan 

'nçlik 
Kemal ONAL 

"t tlerirnizin iç haberlere ayrı
~ ""~arında iki haftadanberi 
't bırkaç §ehrimizden aynı 
, ~t Çekilen telgraflar neşre
~-Unlara göre §ehirde asker

ellefiyeti dı§ında kalan 
Ilı. ttt çoğu, Beden Terbiyesi 
~l~l göre yeniden te§kil edi
\,~Plere kaydolunmuş, talim· 
t·-''"rnışhr. Her yerde bu baş
d "~el tezahürlere vesile ol-

lır. lık talime gidişten önce 
er· 

11 
11\de veya meydanlarda 

\ı~to~lantılara kadın erkek §e· 
1 1ttirak ediyor, buralarda 

r, hitap olunuyor, onlara yurt ,,,.. 
'~ :·•a hazırlandıktan hatrr
d, 1tlerini güçlerini bırakıp 
· lcteçirecekleri birkaç talim 

>tı-d 1Yrncti anlatılıyor. Hemen 
>~' t.lc~ hitabelerde bu talimle
~ •çın bir emniyet, fakat bu

la de bir huzur unsuru oldu
"'r edilmektedir.• 

'le· ~~a gençlerin bu hazırlığı 
•ili ""d f . . k "i mu a aa ıçın en uza 

~~ ~ahi ihmal edilmediği 
'-'e " 1Ye ediyor. Yavrularının 
.:.~•nlannda tabiate, silaha 
·~,~Cadelenin bütün şartları· 

" il gayret ettiğini görenler 
İ ~~ İtinde şüphesiz daha se
' lllaktadır. 
:~h·kadar bahsettiklerimiz 

"it.il •Yesi mükellefiyetine gi
~ dışındaki gençliktir. 12 

~l~ ,.cıo Ya"rna kadar erkekler, 
'l'ld • 
~ en 30 una kadar kadın· 

ı_'tille ~erbiyesi ve spor mükel· 
~ le.hidirler, ancak şimdilik 

l'aı arasındaki erkekler bu 
rs 0tıu 4. üncü sayfada) 

1 ngiliz tayyare 

l Bayındır kazasında da merkezde ve 
_ __ I köylerde bulunan halkın mühim bir 

fi 1 oları ekseriyeti hava kurumuna aza yazıl -

ÜÇ AYDA 1000 
bombardıman 

AKINI YAPTILAR 

Bir~ok mühim askeri ve sinai 
hedeflere hücum edildi 

Londra, 25 a.a. - Son ile; ay zarfında İn
giliz hava kuvetleri, Almanya ve naziler ta 
rafından işgal edilmekte olan memleketler 
üzerine bin bombardıman akınından fazla 
yapmışlardır. İngiliz hava kuv;tleri gece 
gündüz mühim askeri ve sınaı h~d~flere 
hücum etmek vazifesini deruhte etmışler
dir. Bu harekat vasi mikyasta akınlar olup, 
münferit tayyarelerle icra edilmiş değil
dir. 
Yapılan bu hava taarruzlarından maksat 

düşman için hayati kıymeti olan mühim
matını mümkün olduğu kadar imha etmek, 
ve İngiltcreye yakın olarak elde ettiği ha
va üslerinden çekilmeğe mecbur kılmaktır. 
Bu hücumlarla, Hollanda, Belçika, Fransa 
ve Norveç üslerinden kalkarak İngiltere 
üzerin-c vasi mikyasta hava hücumları yap
mak ihtimalleri çok müşkül kılınmıştır. 

İngiliz hava kuvetleri düşmana bir da
kika rahat vermemektedir. 10 mayısla 17 
haziran arasında, Almanya'ya ve alman 
hava kuvetlerinin faaliyette bulunduğu 
memleketlere karşı 416 kadar büyük mik
yasta akınlar yapılmıştır. 

Hücumlar yalnız kara hedefleriyle ikti
fa etmemiştir. Zira alman bahriyesine kar
şı da 66 akın yapılmışur. Bu suretle İskan
dinavyaılaki harekattan maada, düşmanın 
kendi arazisi üzerine, kendi limanlarındaki 
gemilerine karşı askeri hedeflere karşı ve 
zaptetmiş oldugu memleketlerdeki askeri 
tahaşşütlere karşı binden fazla hücum ya
pılmıştır. 

58 i 10 nisanla 1 haziran arasında olmak 
üzere 64 kahhnr akın da Norve<;te alman
ların işgal ettikleri meydanlar, ticaret ve 
harp gemileri üzerine yapılmıstır. 

(Sonu J. üncü sayfada) 

mış bulunmaktadır ve aza teahhütleri 
arasında ayda bir liradan fazla olan
ları da vardır. 

Türk milletinin üstün bir havacılık 
yaratmak azmiyle halkımızın Hava 
Kurumuna yapmakta olduğu bu yar
dımlar burada takdir ve hayranlıkla 

(Sonu 4. üncii sayfada) Ba§vchilimiz Dr. Ref ili. Saydam 

lr.mir·den ihraç edilen üzüm ve incirlerimiz 

Altı aylık dış ticaretimiz 
.................................................................................................................. 

İhracat: 
ithalôt : 

66.648.817 lira 
40.609.574 lira 

Geçen senenin aynı altı ayında 

dış ticaretimizde aleyhte fark vardı 
.(Yazısı 4. üncü sayfada) 

Romanya 
nazırları 

Salzburg' da 

Hiller ve Koni Ciano 
ile dün görüıtüler 

Bükreş, 25 a.a. - Rador ajansı bildiri
yor: 

Başvekil ve hariciye nazırı yanlarında 
AlmanyR'nın Bükreş elçisi B. Fabricius ol
duğu halde bu gece yarı&ını 30 dakika gec;e 

(Sonu J. üncü sayfada) 

Aldığım haberlere göre, Göring iııllll 
riskinin çok fazla olduğu bahsinde Göbele 
ile hemfikir olmuştur. Bunlar, blltthare 
Kel tel'in fili muzaharetınl elde etmi11ler -
dlr. Muhakkak ki, Avnıpa'yı Almanya'nın 
hC\kimlyeti altında tek bir ekonomik cUzU
tam haline getirmek hususundaki son pro
jenin arkasında Görtng bulunmaktadır. 
Nazi propagandacıları ingiltereyc karşı 
lıilcumda bulunmak lüzumunu ortadan kal
dırmak gayrctlcrlnde, herhangi bir anlaş
rnıyn varmak için, teklif atoklannda.n çok 
şeyler çıkarmak mecburlyctıni hissetmek
tedirler .,, 

LOZAN .GÜNÜ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Yurdun her tarafında 
tezahürlerle kutlandı 

Türk milleti bu 

sarsılmaz bağlılığını 

büyük günde 

şükranla • 

İnönü' ye 

izhar etti 
Lozan ııulhunun yıldönümü dün da te§kil etmekte olduğu birliğin 

yurdun her köıeııinde bu büyük e- büyük manasının en canlı ve en iç
serin banisi milli Şef lnönü'ye kar§ı ten ifadelerle izhar edilmi§ olduğu 
bütün milletce duyulan minnet ve bildirilmektedir. 
ıükran duygulariyle sarsılmaz bağ- 1 Halkın bütün bu toplantılarda en 
lılığın bir defa daha teyidine vesile 1 içten ve en canlı bir surette göstcr
veren içten tezahüratla kutlanmı§- miı olduğu şükran ve bağlılık duy
tır. guları milli Şef'e telgraflarla bildi-

Her taraftan almakta olduğumuz rilmiştir. 
telgraflar bu yıldönümü münasebe- Gene bu güzel yıldünümü vesile· 
tiyle parti kurağlarrnda, halkevle
rinde, meydanlarda yapılan toplan-

tılarda Lozan eserinin ehemiyeti ve 
Türk milletinin milli Şef'in etrafm· 

siyle dün bütün gün ve gece yer yer 
temsiller verilmiş, mi11i oyunlıır ve 
eğlenceler tertip olunmuıtur. 

(a.a.)_ 
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el 
Kliring hesaplan 

bakiyesi 
Türkiye CUmhurtyet Merkez Banknsın . 

dan alınan hesap hıil!isalarına göre 20. 7. 
1940 tarihindeki kllrinA" hesapları bakiye . 
lerı 

CETVEL: - l -
Türkiye Cümhurtyet Merkez Bankasın · 

dakl klirlnA" hesapları borçlu bakiyeleri : 
Memleket Miktar T.L. 
Almanya 
A. hesaplnnndakl 
borcumuz T. L. 
.Almanya 
B. hesabındaki 
alacaiımız T. L. 
Belçika 
Estonya 
Finlandiya 
Hollanda 
İspanya 
İsveç 
D. hesabındaki 
borcumuz T. L. 
İsveç 
A. hesabındaki 
alacafımız T. L. 
İsviçre 
Lehistan 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya borcumuz 

17.475.900 

2.512.500 14.963.400 

2.351.200 

630.300 
5.000 

383.700 
398.000 
279.300 

124.800 2.226.400 
126.300 
416.500 

70.300 
708.400 
215.700 

Romen kliringine avans olarak 
ithal edılip henüz Romen mal-
ları memleketimize 
L.L. 136.900 
88 husust 
hesap 
T.L. 386.700 
Yeni 
Hesap 
T.L. 1.886.000 

Romanya: 
Alacağımız : 

(37) hususi 
hesap T.L. 24.300 
Muvakkat 
T. L. 

26.000 

girmiyen : 

2.409.600 

İzmir körfezinde 

balıklar azalıyor 
İzmir, (Hususi) - İzmir körfe

zindeki köpek balıklarının artması yü
ziınden körfezde yenecek balık nesli 
ar.almıştır. 

Balıkçılar cemiyeti evelce köpek ba
lıkları ile mücadele için muhtelif Ve
ktiletlerden yardım istemişti. Bu me -
y2nda balık saydiye rüsumunun da a
zalmış olması üzerine defterdarlık ba
lıkçılar cemiyeti reisliğine müracaatla 
vaziyet hakkında maliımat istemiştir. 
Aldığımız malumata göre, büyük kö

rek balıkları, Yenikale civarını mes -
ken edinmişlerdir. Burada 400 - 500 ki
loluk canavarlar görülmektedir. Kör
fez içinden dışarıya veya dışından i
çeriye geçecek balıklar, bu canavarla
rın hücumuna uğramaktadır. 

Son yıllarda balıkları imha eden i
kinci bir canavar da büyük kaplumba
ğalardır. 

Bu canavarlarla mücadele için 5000 
liralık tesisata lüzum vardır. 

Geçen gün bir balıkçı, paragatla 
Bayraklı koyunda 30 kadar onar kilo
luk köpek balığı tutmuştur. 

Balıkçılar köpek balıklarının imhası 
suretiyle dış memleketlere, bilhassa 
Yunanistan'a ihraC9t yapılabileceği 

mütaleasındadırlar. Bu takdirde şehir
cie de balık sarfiyatı ucuzlayıp arta -
c&ktır. 

Menemen telc~:~e rc::l;fi 
Menemen, (Hususi) - Menemen 

belediye reisliğine, belediye meclisi 

19 o - 9 

mınfakal rı 

le :ı e il • 
1 

1940/1941 ekim yılında ha.,haş ektlecek 
ınıntuaklnrln bu mıııtukalıır içinde afyon 
siltU toplanmasına mlısande olunacak mın
taknlar tem Vekllleri Heyetince hlr ka
rarname ile tesblt olunmuştur. Karnrna -
meye göre Afyonkarahlaar, Burdur, Bile
cik, Denizli, Eskiııehlr, Isparta, Konyn, 
Kütahya, Amasya, Çorum, Tokat, Ma!At -
ya, Dalıkeıılr vllAyctinln Bigadiç, Kepsut 
nahiyeleri ve Dursunbey, Sındırgı kazala
rında, Manls:ı vllO.yetlnln Eeme, Kula, De
mirel, Gördes kazalarında, Aydın vllO.yetl 
merkez kııznmnd::ı, Bursa vllAyeti Orhan
eli. İnegöl, Yenişehir kazalannda, Anka -
ra vllllyetinln Beypazarı, Nallıhan kaza
larında, Bolu vlljyetinln Göynük kazasın
da, Kayseri vlltıyetlnln Ürgüp kazasınd:ı 
afyon sakızı ve tohumu için ekime izin ve
rllmekted ı r. 

Balıkesir merkez kazası (Bigadiç, Kep
sut nahiyesi hariç) Bı:ılıkeslr vllftyetlnln 
Bıtlya kazası, Ankara, Ayaş k!17.nsında, 
Bursa merkez kazruıının Soğııkpınar nahi
yesinde, .Mudanya imzasının Trllye nıılıl • 
yeslnde. Manisa vlldyetlnln Alaşehir kaza
sında, S:ıllhll kazasının Adala nahiyesinde, 
Akhisar kazasının Gölmarmara nahiyesin
de, Kırkağaç kazasının Gelenbe nahiyesin
de, Soma knzasıııda, Kırklareli vi!Ayetinln 
merkez kaazsınn bağlı İnece, Polos. Pınar
hisar. merkez n'.lhlv lerınclP, Kırklareli vl
alyetlnln Vize kazası mn1<cz n:ıhlyeslnde, 
LUI bıırrrnz kazasında. Baba ski kazasın -
d3, N'lı:td v!H\vrtlntn Aksıı.rny kıııo:ası mrr
kez nahly si ile Yaprakh•nr köytınde, Ça
n<ıkkalr vllAyetinln Gelibolu kazasında, 
Bolu vllAyctınln merkez. Ger de ve Mudur
nu knzalnrında, Antalya vilayetinin mrr -
kez ve Korkudell kazalarında yalnız yağ 
fstihs'lli lc'n haşhaş ekimine mllsnade ve
rilmektedir. 

tarafından parti başkanı B. Ahmet Alm ınva ile ticaret ve tediye 
Karadayı seçilmiştir. Yeni reis, arka-

anla~malan imra edi!di daşlariylc birlikte Menemen'e akıtı- j 
lan Karagöl su kaynaklarını ziyaret 

ederek şirketi~ tesisatın~. ge~mi.ştir. 1 Ankara, 25 a.a. _ Tiırkiye ile Almanya 
Kazada, umumı sıhate muteallık ışle- nrasınd:ı 12 haziran tarihinde imza edil
re derhal hız verilmiş ve çarşı içinde- miş olan prensip anlaşmasına müstenit ve 
ki kahve, gazino, aşçı dükklinları ile 21 milyonluk bir mubadeleye müteallik ka-

hesabı 

Eski 
Turizm 
hesabı 

T. L. 25000 75.300 2.334.300 fırınlar sıkı bir kontrol altına alın - ti ticaret ve tedıye anlaşmaları bugun ha-
Yugoslavya 
Yunanistan 

CETVEL: - 2-

189.400 mıştır. riciye vekaletinde imza edilmiştir. Anlaş-
285.400 malar Tiırkiye namına Hariciye Katibi 

Muhtelit memleketlerin Merkez Banka
lanndn tululan kllrinır hesaplarındaki ala-
caklarımız : 
l.lemleket 
Çeko-Slovııkyn 

Hesnbınds 
alacagımız T. L. 
Çeko-Slovnkya 
Hesabında 
borcumuz T. L. 
ltalyn 
.A. Hesabındaki 
alacagımız T. L. 
1taıya 
B He abındnki 
borcumuz T. L. 
Lıtvanya 

s.s.c.ı. 

Mikltır T.L. 

355.000 

9.800 345.200 

. 738.300 

1.397.200 3.135.500 
18.700 
55.700 

Gayrimenkul ihlilaflannm 
esash Jekilde halli tedbirleri 

Adliye Vekttletl gayrimenkul lhtllô.fla
nnı esaslı bir ııeldlde halletmek ve kadas
tro ve paftaıaı·ına arazi üzerinde vukua ge
len tebeddUllerl i11nret ettirmek için beledi
yelerin yapacağı tııleri nllll{alılara bildir
miştir. VekAlet bu tebliğinde ezcümle şöy-
le demektedir: . 

"Memleketimizin tasarruf işlerini tasfi
ye ve muasır devletler derecesinde mUteka
mll bir hale getirmek gayesiyle muhtelif 
mıntaknlaı·(b kadastro ameliyesine mUste
n el n medeni kanunumuzun emrettiği tapu 
a clllert vücuda getirilmekte ve sicillerin 
c aaııu t~kll eden kadastro plAnları tapu 
dairelerine verildikten sonra şekle alt bU
tün tahavvUUi.t bu plO.nlnr üzerinde takip 
edılmcktedlr. 

Büyük emek ve mnsrntlnrla vücuda ge
tirilen bu eserin muhafaza ve idamesi ta
havvtilt\lın gUnU gUnUne takibiyle mUm -
kfln olacağı cihetle bu işler üzerinde ılza. 
mt hassasiyet gösterilmektedir. 

Bursa' da bir kamronun 
benzin deposu fl!luşfü 

Bursa, (Hususi) - Pazar günü za
fer meydanından Çakırhamamına doğ
ru çakıl yüklü olarak çıkan bir kam
yonun birdenbire benzin deposu tutuş 
muştur. Şoför kendisini dışarıya zor 
atmıştır. Vaziyeti haber alan itfaiye 
derhal iki arozöz göndererek alevleri 
bastırmıştır. 

Manisada imar faaliyeti 
Manisa, 25 a.n. - Manisa'nın yıllardan

beri sıhi durumunu ihllil eden Akpınar ba
taklığının yerinde meydana getirilen baraj 
ve bıiyıik gazino dün açılmıştır. Bu müna
sebetle yapılan merasime iştirak eden da
vetlilerle bu güzel eseri sevinçle karşılı
yıı.n manisalıların takdir ve alli.kaları ara
sında halimi& 24 temmuz gibi inkılap tari
himizin büyük bir yıldönümüne tesadüf e
den bir günde bu gilzcl eserlerin açılmasm
dan duydugu büyük memnuniyeti ifade e
den bir nutuk söylemiştir. 

Bir bataklıgın sıhi mahzurlannı ortadan 
kaldırmakla beraber şehre beş kilometre 
mesafede h:ıtka serin bir istirahat yeri te
min etmiş bulunan Akpınar barajına halkın 
her gün gidip gelmesini kolaylaştırmak i
cin belediye tarafından tahsis edilen oto
büsler de diınden itibaren muntazam tıe
ferlerine başlamışlardır. 

• 

Akçakocada deniz 

spor müsabakaları 
Akçakoca, 25 a.a. - Pazar günü buraya 

gelen bölge başkanı Vali Naci Kıcıman, 
beden terbiye kanununa intibak eden Ta
n~r spor kulubünü teftiş etmiı ve mütea
kiben yapılan deniz sporları müsabakala
rını takip eylemiştir. 

Hıı.vanın muhalefetine rağr ~:ı Karadeniz 
tipi sandal ve kiklcrin iştirak ettiği yarış
lar ile yüzme müsabakaları çok güzel ol
muş ve kazananlara mükafattan vali tara
fından verilmiştir. ----

Sinop'ta fay dalı yağmurlar 
Sinop, 25 a.n. - Bugiln sabaha karşı 

vilayetin her tarafına çok mebzul yağmur 
vağmıştır. Bu yağmurlar mısır mahsulü i
dn cok faydalı olmuştur. 

Umumisi Buyük Elçi Numan Menemenci
oğlu'nun ve Almanya namına Büyıik elçi 
eksetans Franz Von Papen'in imzalarını 

ta5ımaktadır. 

B. Sadettin Uraz Ş. Karahisr' da 

Şarkikarahisar, 25 a.a. - Cümhuri
yet Halk Partisi müfettişi Sadettin 
Uraz vilayet idare reisi ile birlikte 
buraya gelmişlerdir • 

Dara ve mısıra da 

lisans verilecek 
Ticaret vekliletinden bildirilmiştir: 
Yabancı ülkelere ihraç edilecek mahsu

IAt ve mamulatın lisansa tabi tutulması 

hakkındaki 2/13477 sayılı kararnamenin 
tatbikine mütedair talimatname ahkamı 
mucibince gümrük tarifesinin 152 numaralı 
pozisyonuna giren darı ve mısıra lisans 
verilecektir. (a.a.) 

B. Ethem Aykut ~erefine . 
lzmir' de verilen ziyafet 

İzmir, 25 a.n. - Cümhurlyet Halk Par· 
tisi vllllyet idare heyeti reisi tarafından 
Parti namına dün akıı:ım KUlturparktald 
Göl kazlnosunda dahlllyc mlısteşarlığına 
tayin edilen vali B. EUıem Aykut §ereflne 
bir ziyafet verilmiştir. 

BütUn idare rUesnslyle o.skcrt ve mUlkl 
erkAn ve ricalin, matbuat mümessillerinin 
hazır hulunduklnrı bu ziyafet b!iyük bir 
samimiyet içinde geç vakte katlar devnm 
etmiş lir. 

İsparta ticaret odası 

fuara iştirak ediyor 
lsparta, 25 a.a. - Her yıl olduğu gibi bu 

yıl da İzmir enternasyonal fuvarına İspar
ta ticaret odasının iştiraki tekarrür etmiş
tir. 

Sergide teşhir edilmek üzere hazırlanan 
halı ve gülyağı odalar pavyonu komitesi 
emrine gönderilmi11tir. 

........................................................ 
ı • 
J Yurdun müdafaası çocuk ko- i 
ıi;;ı ruınakla haşlar ! li 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi ......................................................... 

Koordinasyon heyetinin 

yeni bir karan 
Koordinasyon heyeti, Romanya hü

kümetiyle yapılan yeni ek ticaret an
laşması hükümlerine göre, bu memle
ketten ithal edilecek petrol ve ben -
zin mukabilinde ihraç olunacak 3150 
ton yapağı ile 1600 ton tiftik ihracı 
için Türkiye satıcıları adına mukave
le imza etmeğe ve ticaret vekaletinin 
talimatı dairesinde tesbit olunan fi
yatlardan kendisine teslim olunan 
malları mübayaa eylemeğe Ziraat 
Bankasının memur ~dilmesine dair 
bir karar kabul etmiştir. 

Ziraat Bankası tüccara ödenen be -
delle Romanya'ya satı~ fiyatları ara
sındaki farkı, faizi ve masraflar düş
tükten sonra Ticaret Vek51eti emrin
deki fona ayıracaktır. 

Beden T erb;yesi Genel 

Direktörü Çorum' da 
Çorum. 25 na. - Bed n terbiyesi genel 

direktörü tüm,E\'eneral Cemil Taner refa. 
knlindeki zevatla birlikle dlln hurnyn gel -
mlştır. HugUn vali B. Salih Kılıc'ın da işti
rakiyle sporcularla memleket gençliği 
Halkevl s:ılonıında bir toplantı yapacaklar 
ve bu toplnntıcl:ı genel dlrekt11r beden ter
hlvesi kıınurıunun sureti tatbiki etrafında 
bir konuşmada bulıınacnktır. 

Daire ve müesserelerin 

mahrukat iMi ·arlan 
Mahrukat kanunun tatbik edildiği 

yerlerde bu kanunun şümulüne giren 
müesseselerin kafi derecede tahsisat
ları mevcut olmaması ihtiyaçlarının 

Etibank mahrukat bürosu tarafından 
verilen mahrukattan başka cins ve 
nevilerdeki kömürlerle temin etmele
ri veya hakiki ihtiyaçlarından fazla 
miktarda sipariş vermeleri dolayısiy
le kanunun tatbikatında aksaklıklar 

meydana gelmiş ve bu yüzden Eti 
Bank ajanları zararlara duçar olmuş
lardır. İktısat Vek51eti, bu vaziyeti 
önlemek üzere daire ve müesseselere 
bir tamim yaparak kanunun hüsnünı
yetle tatbik edilebilmesi ve kömürle
rin müstehliklere hakiki ihtiyaçlara 
göre tevzi olunabilmesi için ihtiyaç -
lannı bir sipariş mektubiyle Eti Bank 
memurlarına veya ajanlarına bildir
melerini istemiştir. 

Yeni Erzincan'm kurulacağı 
saha istimlak olunacak 

Büyük zelzele felaketi esnasında 
tamamen harap olan Erzincan şehri
nin yeni kurulacağı arazinin istimlak 
edilmesi hakkında bir kanun projesi 
hazırlanmaktadır. Projenin ihtiva e
deceği esaslara göre istimlak edile
cek arazinin bedeli peşin olarak sa • 
hiplerine verilecek ve istimHik işini 
Erzincan belediyesi yapacaktır. 

Trabzonda fındık 
• 

pıyasası canlandı 
Trabzon, 25 n.a. - Bir müddetten beri 

durgun giden fındık piyasası bugün fındık 
satış kooperatifleri birliğinin müstahsiller
den mübayaata ba~lnmasiyle yeniden hare
kete gelmiı ve birliğin peşin para ile fın. 
dık satın alması müstahsil üzerinde iyi te
sirler bırakmıştır. 

Yeni mahsulün toplanmasına on gün son
ra basla.nacaktır. 

Çağii 

XDabiliye Encümeni bugün saat 
15 te toplanacaktır. 

Sivas'ta güzel s 

Sivas; 25. a.a. - Şehrimizde bulu • 

bir Türkiye yüzme onferans 
nan İstanbul dekanı hukuku esasi~e birincilikleri 
profesörü Ali Fuat Başgıl diın ı 

" Türkirc esas teşkiHit re~i~i" hak- Beden Terbiyesi Genel Direkt 
kında. bır _konfe.ran; vermışt1:,r. Baş- ı ğü su sporları federasyonu ta 
ta valı Faık Eyıdogan oldugu halde dan mevsim başında tanzim ol 
bütün askeri, mülki memurin ve kala- yüzme spprunun tatbikına ınü 
bal~k bir halk kütles.~n~~ h~zır ~uıu_n- bölgeye gönderilen program, bıı 
d~gu bu. k~nfer~ns b~yu•~Ybır alaka ıle gelerin ekserisinde tatbi~ olutl 
dınlenmıştır. Yıne dun ogleden sonra tur. Beden Terbiyesi nızamn 
Lozan günü şerefine Halkevi tarafın- yüzmeyi mecburi sporlar xne} 
dan tertip edilen toplantıda profesör koymak suretiyle bu spora biiY11 

Ali Fuat Başgıl Sevr ve Lo1an'ı mu- ehemiyet vermiştir. Bütün s 
kdyese ederek Sevr'e nazaran Lozan - hatta iç bölgelerimiz gerek spor 
ın hukuki bakımdan kıymetini tebarüz mından ve gerekse yurt müdaf 
ettirmiştir. kımından ehemiyeti aşikar b~ 

Antakya'da zelzele 
Antakya; 25. a.a. - Bu sabah 1.32 de 

şehrimizde 5 saniye süren olctukça şid
c1etli bir yer sarsıntısı olmuştur. Hasar 
yoktur. 

İzmit Halkevi müze 

ve ·tarih kolunda 
İzmit: 25. a.a. - İzmit Halkevi, mü

ze ve tarih kolu tarafından bir müddet 
ence köy öğretmenlerine muhitlerin -
deki eski eserler hakkında tetkiklerde 
vuluııarak bunları tesbit etmeleri iste-
nilmiştir. 

Köy öğretmenlerinin yaptıkları tet
kiklerle Halkevi tarafından kendileri-
ne bu maksatla gönderi!mi§ olan sual
lere. karşı cevapları gelmiş ve müze ve 
tarih kolu bunların tasniflerine başla
nıı~tır. Diğer taraftan Halkevi eski e
serlerin bir araya getirilerek İzmit'te 
bir müze meydana getirilmesine teşeb
büs etmiş bulunmaktadır. 

Pamuk hacrerP.lerine karşı 
mücadele 

L .mir; 25. a.a. - Foça, Kuşadası, 
Bergama ve Menemen havalisinde ko
za halinde bulunan pamuklarda mü -
lıim tahribat yapmakta olan haşereye 
karşı mücadeleye başlanmıştır. 

Zelzele mıntakasma ithal olunan 
köylerimiz 

İcra Vekilleri Heyeti, Erzincan zel
zelesinden müteessir olan mıntakala-
ra ait cetvele Amasya vilayetinin Fın
dıklı, Tirebolu kazasının Avcılı ve 
Çınarcık köylerinin de ithalini kabul 
etmiştir. 

Dün T oros ekspresi iki saat 
rötarla geldi 

Suriye'deki fransız hükümeti tara
fından sıkı bir surette yapılan kon -
trol dolayısiyle Toros ekspresi Suri
ye hududundan 3 saat rötarla hareket 
etmiş ve bir saatini yolda telafi ede
rek dün iki saat rötarla şehrimize gel
mi~tir. 

Memurlara verilecek mazbatalar 

Vazifesinden herhangi bir suretle 
ayrılan memurlar, hizmet müddetleri 
ve zimmetten beri oldukları hakkında 
idare heyetlerinden mazbata almağa 
mecbur olmıyacaklardır. Bununla be
raber vazifeden ayrılan memurlar ka
nuni bir lüzum olmadığı halde idare 
heyetlerinden beraet zimmet mazbata
sı aldıkları takdirde bu mazbatalara 
150 kuruşluk damga pulu yapıştırıla
caktır. 

Tabiiyetimize alrnan 
millettaşlarımız 

Hicret ve iltica suretiyle yabancı 
memleketlerden yurdumuza gelmiş 
bulunan 2892 millettaşımızın vatan
daşlığa kabulü İcra Vekilleri heyetin
ce tasvip olunmuştur. 

bu sporun teşvik ve inkişafı içı 
yük gayretler göstermişlerdir. 

Programa göre bölgelerde eveı.: 
ge teşvik ve bölge birincilik Jllı; 
kalan icra edilerek gruplara s 
bölgeler 21 temmuzda grup ı'l1 
zindeki müsabakalara iştirak ~ 
orada kazanan yüzücüler '.ft b 
yüzme birinciliklerine katııınal: 
re Ankara'ya gelmektedirler. 
hafta Seyhanda Akdeniz, Ka}
Merkezi Anadolu, Samsunda 
niz, ve Bursada Marmara grup 
me birincilikleri icra olunmuştı: 
rada kazananlarla, Ankara 1s 
Kocaeli ve İzmir bölgeleri yüıil 
de müstakil grup halinde bu ııı 
katara iştirak edeceklerdir. 

Samsun, Bursa, Antalya yüı11 

dün Ankara'ya gelmişlerdir. St 
Kayseri, İstanbul, Kocaeli ve 
bölgeleri de bugün gelecekler~• 

Türkiye yüzme birinciliklert 
bakalarına 27 temmuz cumarteS' 
15 te başlanacak ve pazar güııı.c 
devam edilerek o akşam ikmal 
cek ve kazananlara mükafatları 
olunacaktır. 

2ü bölgeden seçilmek sureti 
lecek yüzücüler arasında yapıl• 
lan bu müsabakaların çok ala 
heyecanlı olacağı şüphesizdir. f 
sa su sporları federasyonunun. 
sabakaların mükemmel olması 1• 

tün tedbirleri almış olduğunu 
niyetle öğrenmiş bulunuyoruı:· 
bu müsabakaların programını ( 
silatını yazacağımız gibi diğ~! 'ifa 
lerde müsabakaların neticelerı 
fassalan okuyucularımıza bil 
ğiz. 

Beden Terbiyesi Ankara böl 
Sporları Ajanlığından: 

1 - 27-28 temmuz günleri ' 
cak olan Türkiye yüzme biritl 
ri esnasında bölgemiz yüzme 
tiklerinde derece almış yüıiİ 
madalyalarının tevzii de yaf 
cihetle bütün yüzücülerin 27 
cumartesi günü saat 14.30 da ~ 
niz havuzunda hazır bulunına 

2 - Bölge birinciliklerinde f 
rı derecelere göre bölgemizi 
edecek olan aşağıda isimleri }'~ 
zücülerin bugün ajanlıkla tt 
rica olunur, 

Semih Ulutürk (Gençler 
Kamil İçli ve Nevzat Yangın(> 
Gücü), Kemal Demirasal ve 
Emre (Harp Okulu 1. Y.), ?ı( 
Kılıcoğlu (Güenş), Keşfi 1~ 
Nejat Nakkaş (Gazi lisesi). 

Gençler Birliği 

spor kulübü kongr 
Ankara Gençler Birliığ Spol 

ldau Heyetinden: 
KulllbUmüzün senelik mutat _~ 

yet toplantısı 27. 7. 1940 cuınDJ· 
snat 15 te Ankara Halkevl saıoıı 
pılacaktır. BlltUn Azaların bU t 
teşrl!lerl rlcıı. olunur. 

Ruzname: 
l - İdnrc heyeti raporunun oJı 
2 - Bllô.tıçonun okunması, 
3 - İdare heyetinin ibro.sı, 

Bu sebeple ehemlyctl tafsilen bildirilen 
vekil değişikliklerinin lmdnstro paftalurın
da ve bunların mlltcvazlyen yürüyen kU • 
tüklerde de. işlenmesini temlnen kadastro 
su lkmııl edilen veya hllen bu faaliyette 
bulunan mıntakalar belediyelerinin sokak 
kUşndı, meydanlıklnr tesisi veya yolların 
genişletilmesi ve yahut yol gUzerg!lhlnrı • 
nın kO.mllen veya kısmen tebdili gibi ah -
valde esasen mahnlll belediyelerin her 
defa mUracıuı.tla her tUrlU lılerinde kendi
lerine en bUyUk rehberliği yapmağa müsa
it olan şehirlerin kadııstro pltınlannın se
IA.metle tahnvvUIO.tını takibe esas olmak 
Uzcre bu nevi vuhuat olunc:ı bildirmeleri 
mnl s:ıhlplerl kadar memleket belediyesi· 
nln menfaatleri cUmleslnden bulunduğun· 
dan şehir d:ı.hlllnde sokak ve meydan tev
fJll ve emsali işleri behemehal kadastro 1 • 
darelerine bildirilmesinin usul ittihaz edil· 
mesini dilerim.,, 
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4 - 8530 sayılı beden terblYe:ııl 
ve nizamnamesi mucibince kallu 
keyfiyetinin nıüzakercsl, si 

5 - HAml, tnltrl veumumt rcl 
habı, 

6 - İdarcheyeti seçimi, . 
Antolyada 

kulübü 

iki gençlik 

kuruldu 
Antalya, 25 a.a. • Beden terbiyesi mü

kellefiyet kanununa tevfikan Antalya me~
kezinde bugun iki gençlik kuliıbı.i tcşekkul 
etmiştir. Genelerin l:ayıtları ve doktorlar 
tarafından muayeneleri yapıldıktan sonra 
valı bu gençlere hıtabede bulunmuş ve 
muteakiben teşkilatı kurmak üzere buraya 
gelmiş bulunan beden terbiyesi genel di
rektorlu ,ü mumessili tarafından kulüple
rin ve grupbrın calışma tarzlan hakkı~
da izahnt verilmiştir. Butün vilayet dahı
Jin.de 36 gençlik kulübü ve grupu kurul
mak üzere faaliyete gecilmiştir. 

Samsun 

vazifesi 

valisi 

başına 

dün 

gitti 
İnebolu. 25 a a. - Samsun valiliğine ta

yin edilen valımiz Avni Doğan dün sabah 
Kure hükümet konağının küşat resmini 
müteakip kasabamıza gelmiş ve halkevinde 
;::-er·e bir öi!le ziyafeti verilmiştir. Mü
teakıben limanda bulunan Tarı vapuru ile 
mahalli m~uriyetine hareket eden Avn· 
Dol?an. P:ııstamonu ve mülhakatından ge
len kalabalık bir halk kitlesi tarafından u
ğurlanmıştır. 

Kur ve Kür ! 
Fransa hükümctinin Bordo'dan 

sonra taşındığı Vi:şi lıakkında ya -
ulmış bir yazının sonunda şu para
grafı okudum: 

"Bütün bu karışıklık arasında 

kür yapmak için buraya gelenlere 
de tesadüf ediliyor. Su içme zama
nı menbalarda bardaklarını uzatıp 

verilen sıcak suyu yudum yudum 
içenler görülüyor. Fakat bunlar pek 
azdır." 

Bunların pek az olması, bence, 
gayet tabiidir. Çünkü şimdi Vişi'de 
beyaz boyun bağlı B. Lava/ mihver 
devletlerine kur, Fransa hükümeti 
de kür yapmakla me~guldiir J 

Selamet! 

lstanbul'un akşam gazetelerinden 
birisi meşhur bir zatın öliim haberi· 
ni yazdıktan sonra altına şöyle bir 
dua cümlesi ilave ediyor: 
"Cenabı hak merhuma rahmet ve 

kederli ailesine sabır ve selli.met ih
san etsin." 

Dua etmeyi ve ne türlıi dua edil
mesi l§zımgeldiğini öğrenmek mec
buriyetinde değiliz. Fakat edince 
de türkçcnin §İvcsini bozmamak la
zım değil midir? Bilirsiniz ki sela
met, bizde yola gidenlere temenni 
olunur. 

Yusül ! 

Bir fıkra muharriri, bir mektepli
ye Yusüf'ü soruyor ve bilmediğini 
görünce Mısır'da rüyalar tabir eden 
ve hu yüzden maliye nazırı olan bu 
peygamberin Mısır tarihini okumuş 
bir delikanlı tarafından bilinmeme
sine hayret ediyor. 
A§ağı yukarı yaşıt olduğumuz bu 

muharririn hayretini yerinde bul -
madık. Çünkü biz de Yusüf'ü Mısır 
tarihinden değil, Kasası Enbiya'dan 
öğrenmiştik: lsa'yı Roma tarihin
den öğrenmediğimiz gibi ... 

Ben, o mekteplinin y_erinde ol-

saydım, muharrire şu cevabı verir
dim: 
YusU!ü bilmeyiz nmma seni rluın blllıiz. 

Hicviye! 

Merhum Süleyman Nazif, mer
hum Tevfik Fikret'ın "hemşirem 
için" şiiri hakkında şöyle demişti: 

- Bu şiir hemşireye mersiye de
ğil, enişteye hicviycdir! 

Bay Hitler'in son Rayhştag nut
kundan sonra da insanın aklına şu 
mütalea geliyor: 

- Bu rıutuk, sulha bir kaside de
ğil, Bay Churchill'e bir hicviyedir! 

Kafes arkasında Tino Rossi ! 

Dün geç vakit, lstanbul'un kenar 
mahallelerinden birinden geçiyor
dum. Eskiden buralardan geçerken 
insan muhakkak ut sesi duyardı: 
dün ise yer yer radyo sesi geliyor
du. Tam benim önünden ge~tiğim 

evin penceresi açıldı, kafesi sürüldü 
ve ince bir kız sesi yükseldi: 

- Güven, Güven! 
Bitişik evin penceresinden bir 

başka kızın başı uzandı. 

- Ne var abla? 
- Güven, Tino Rossi söylüyor; 

radyoyu aç da dinle! 
Bu müşahedemi alaturka - ala

franka münakaşası yapanlara ithaf 
ellerim: kafes arkasında yaşıyan ko
yu renkli ahşap evlerde bile Tino 
Rossi'lcr, llicazkarı kürdi fasılJarı
nm yerini almaktadır. 

Kış ve harp! 

lngiltere'nin harbi önümüzdeki 
kışa kadar uzatmak, Almanya'nın i
se kıştan evci bu işi bitirmek azmin
de olduğunu, artık, herkes anlamış 
bulunuyor. 

On yedinci ve on sekizinci asır
larda kış gelir gelmez bütiin ordula
rın harekatı bırakmaları bir usul 
imiş. 

Bir de ingilizlere muhafazakfır 
derler/ 

T. 1. 

7 - Murnkiplerln seçimi. 
Dikkat: 
Toplantıda nizamı ekscrl>'c\1 

takdirde toplantı meıo:ltfir tnrltı~1 
ta sonraya yani 3. 8. 1940 cuın 
saat (15> 1ı ttıllk olunacaktır. 

Amerika' dan 

gelecek eşya. 
cC 

İzmir, 25 a.a. - Temrrıuı ~ 
da ve ağustos başlarında bı.I 
meleri beklenen iki vapur il~ 
ka'dan mühim miktarda itlı~ıı 
sı gelecektir. İzmir ithalatçı 
trolü meselesi için şimdidefl ~I 
lar nezdinde teşebbüslerde b 
!ardır. 

.. r 
Aleni teşekkU 

,,...eıı 
Avukat Arif Hikmet Söı .... · ı; 

mızdan ebediyen ayrıldığı bil 
merhumun dostlarlyle mcsıck81 
tarafından gösterilen yUksc1' ·it t 
layı kendilerine alenen tcşc~ c: 
bir borç addederiz. Hemıııres "' 
ğenl Cııhit Sökmener. 



ULUS -3-

P TEBLİGLERİ 1 ................................... 
İ ng i liz tayyare filoları Baltık devletleri için 

ÜÇ AYDA 1000 S ti 8. 1 . ....,. d 
Büyük bir Fransız ' 
vapuru batırıldı 

J•························· · ·················~ 
: vUifK:O : 
~. ,~ 

• 

ISTANBUL G iliz hava 
• 

ezaretı 

ri cenubu oarkt sahilleri a
lt ııcraın karşı yapılan bir 
t ebbUalerl eımnsın~a. buglln 

'ı ~Yl'nresl, avcı tayynrelcrlmiz 
OP!o.rımız tarıifında.n dllşli -

~ taYl'are de bu sabah İskoçyn 
d ~·~ lngUlz avcı tayyareleri 

..,-uloıüı.tUr. 

Ya Üzerine yapılan 

2• hücumlar · 
\1 a.a. - Hava nezareti tebliğ 

111 la mu Oaa. tcrafik büyük bir fırtına (jJ!. hava şeraiti neticesinde 
~~ akşam bombardıman tay-
te harekAtını lşkM etmiştir. 
b l"atm<'n Emden, Vilhelmshn
~ '"1."g doklarına, Vlsmar, Ve -
ııı:rc fabnkalarına, Dorkum 
'l'~ tayyare Usleıine hUcum e -

• t."ıı areıcrlmlz!n hepsi salimen 
!erdir. 

~doki hava harbi 
1ı~·a. - İngiliz hava kuvclle-
ı;tııın tebliği: 

teıı ~\·a kuvcUeri tarafından 
deııu Unda bulunan bU)-Uk bır 
lıııı osu Uzerınc muvaffnkiyelli 
\ej;5tır. Bırçok tanı isabetler 

t bıt Uyuk mavi alevler gôrlıl
oı ll~k neticesi bir depo kıs
tıı lllll§tur. Gladlatör sistemin-

~ ız, bombardımancılann ha
~erct etmek için dol~ırkcn 
ban avcı kafilesi ile lmrşılnş

d Ulıın hava muharebesi netl
ltlld ınan tnyynresl dUşmllş ve 

ar hasara uğramışur ki, 
dıgı tahmin edilebilir. Bom

Qo ız salimen avdet etmiştir. 
al( llrrıı.:mlştir. Bu tayyarenin 

~~ru hudut Uzerinde oarka doğ
ar lmUştUr. Kayıp tayyareyi 

l:ıı a.ıstırm lar yapılmaktadır. 
erınde lnı:;lliz huva lmvellc

tt~apıJan bir akın esmısıııda 
Q(' are meydanı üzerinde tam 
'il dılmlııUr. Sair hangar tıze

~eı k hasnrat l<aydedllmiştir. 
rıınız salimen avdet etml§-

Q bombardımanının 
~ bilançosu 

ll.a. - Royter: İngiliz harp 

a Uzerıne yapılan hava hUcu
n ıoo kadar sivll zayiatı 

etkenden düşman tayyareleri 
b 110 Cbnişlcrdir. Kersolen ve 
1 lllnrı ateıı almışsa dıı yıın
~artık sirayetinin önilne ge
~ e telefat yoktur. 

ltı-de ıoara değer lılr ha.sar 
lıa\>a 'l'l'ab kuvcUcrlne mensup avcı 
ıtıı lusgarp sahilleri açıkların-
~ ll\'cı tayyaresi dUşUrmUş -
""İtin zayiatı yoktur. 

~ .Ye bombardımanı 
~a. - 1ng1llz bahriye ncza

ıı · 
'l'lte illan hava filosu tarafından 
~~den İskenderiye üzerine 
-ınıı- Ulu orta atılmış ve az 

· :Sir ölü, yedi yaralı var-

an resmi 
tebliği 

2:\a. 
ltbıı,..- Alman orduları b&§ku· 

"ediyor: 
te lıUcum botları tarafından 

'il lı~Uı> sahilleri açıklarında 

bombardıman ovye er ır ıgın e 
300 ÖLÜVAR AKINI YAPTILAR 

(Başı ı. inci sayfada) 

Almanya üzerine yapılan hava 
baskınları 

Londra, 25 a.a. - Hava nezaretin_in is
tihbarat servisi, salıyı çarşambaya baı;hyan 
gece Almanya üzerine yapı~aı;ı baskın!ar 
esnasında İngiliz tayyarelerının Dornıer 
tayyare fabrikalanna doğrudan doğruya İ· 
sabetler kaydettiklerini bildirmektedir. 

Domier fabrikasının Wentzendorf şu
besinin esas binası üzerine büyük çapta 
bomba düşmuş, büyiık bir yangın çıkmış
tır Vuku bulan bir infilak bombardımnn 
tayyareleri mürettebatı tarafından c;ok 
yüksekler.de duyulmuştur . 

Gotha fabrikalarına gelince, büyük atel
vclcr üzerine isabetler kaydedilmiş ve mü
teaddit infilaklar vuku bulmuştur. 

Wilhelmshaven deniz tezgahlan tekrar 
bombardıman edilmiştir. 

Rheine civarında bulunan Dortmund -
Ems yakininde bir demiryolu ü;ı;erindeki 
köprülere de bombalar atılmıştır. 

Tayyarelerimiz Wunsdorf, Halberstadt. 
Wemigerode. Schipol, Magdeburg, Kııssel, 
Bremen, Altmaar ve Frankfurt civarındaki 
Rekstock h!lva meydanlarını dR bombardı
man etmişlerdir. Bu harekat esnasında tay. 
yarclerimizle duşman avcıları arasında 
müteaddit çarpışmalar vuku bulmuştur. 

Hava muharebelerinin zayiat 
bilançosu 

Londra, 25 a.a. - Reuter ajansının ha
vacılık muharriri yazıyor: 

İngiliz ve alman hava kuvetlerinin bi
ribirleriyle daha sıkı çarpıştıkları son dev
renin ilk ayı zarfındaki zayiat bilanços:ı 
ıncıliz hava kuvetlerinin müdafaadan fazla 
bir şey yapmış olduğunu lsbat etmektedir. 

ıs haziran ile 17 temmuz arasın.da neş
redilen resmi listelerde yazılı rakamlar 
şunlardır: 

Alman hava kuvetleri 92 bombarrlıman, 
41 avcı, yani ceman 133 tayyare kaybet
mişlerdir. 

İngiliz hava kuvetleri 69 bombardıman, 
22 avcı, yani ceman 91. tayyare kaybet
mişlerdir. 

İngiliz zayiatında kayıtlı 13 bombardı
man, İşgal altındaki Fransa üzerinde mil· 
tarekenin akdinden sonra yapılan harekat 
esnasında kaybedilmiş, 9 bombardıman, 
Skıındinavya üzerinde düşmüş, 3 bombardı
man da Scharnhorst :zırhlısına yapılan so:ı 
hücum esnasında düşmüştür. Bu listede bir 
istikşaf esnasında tahrip edilen diğer on 
tayyare ile Manş denizi ötesinde devriye 
vazifesi görürken taarruza geçen ve bu su· 
retle düşen bir kac; avcı tayyaresi dahil de
ğildir. 

Ancak bu munzam inıili.ı zayiatı, İn
giltere üzerinde ve denizlerde kafilelere 
yapılan tnarruF.larda büyük hasarlara uğ. 
rıya(9k üslerine dönmüş olmaları çok şüp
heli bulunan alman tayyarelerinin adediyle 
mukayese edilirse pek dizidir. 

Bundan başka alman zayiatına İngiliz 
tayyareleri tarafından düşman hava mey -
danları üzerine yapılan baskınlar esnasın
da yerde tahrip edilmiş olan 12 kadar tay
yerinin de ilavesi icap eder. 

Almanlar tayyare imalahnın 
onda birini kaybettiler 

Londra, ZS a.a. - Royter ajansının ha
vacılık muharriri tarafından iki tarafın 
zayiatı hakkında neşredilen yazıda alman 
kaybının aylık imallitınm onda birini teş
kil ettiği ve bu imaiatın takriben 1800 ol
duğu ilave edilmektedir. 

Muharrir ingiliz imalatının süratle bu 
rakama yetiştiğini ve hat ta 
kaydeylemektedir. 

geçece~ini 

l ngiltere'ye yapılan hava 
hücumları 

i~~ilerin ıenlikleri 
Moskova, 25 a.a. - Tass ajansı, Lit

vanya, Leton ya ve Estonya'nın verdi
ği iltih ak kararları üzerine bütün sov-· 
yetler birliğinde büyük mitingler ter
tip edildiğini bildirmektedir. Büyük 
fabrikaların ekserisinde işçiler karar 
suretleri kabul ederek bu üç cümhu
riyetin sovyet ailesine girmelerine 
muvafakatlerini bildirmişlerdir. Bu 
münasebetle söz alan işçiler bu tarihi 
hadisenin ehemiyetini kaydetmişler
dir. 

Londra, 25 a.a. - Avam Kar asında 
bir suale cevap veren bahriye nazın 

Alexander, 1300 fransız bahriyeli ve suba
yını hamilen Fransa'ya gitmekte olan bü
yük Meknes fransız gemisinin battığını 

haber vermiştir. Verilen tafsilata nazaran 
vapur İngiltere'nin cenup sahillerinde ge
ce seri bir motorbot tarafından durdurul
muş ve tahliyesi için beş dakika gibi kısa 
bir muhlet verilmekle beraber şiddetle 
bonıbardımıın edilmiştir. Gemiye bir tor
pil isabet etmiş ve 4-5 dakika içinde bat
mıştır. İngiliz gemileri vaka mahalline ye
tişerek 1000 kişi kurtarmışlardır. 300 kişi
nin ölmüş olmasından korkulmaktadır. Moskova'daki Stalin otomobil fab

rikasında tertip edilen bir mitingde 
kabul edilen karar sureti ezcümle §Öy
le olmuştur: 

"Kurtulan Litvanya. Letonya ve 
Estonya milletlerinin önünde muaz -
zam istikballer açılmaktadır." 

Hayfa'ya 

yapılan 

ve Malta'ya 

hava baskını 
Hayfa, 25 a.a. - Çarşamba sabahı duş

man tayyareleri tarafııv.lan Hayfa üzerine 
yapılan baskın esnasında 46 sivilin öldüğü 
ve 88 sivilin yaralandığı resmen bildiril
mektedir. Bu baskına 10 tayyare i~tirak et-
miştir. 

*** 
Mnlta,25 a.a. - Dün sabah erken dUş -

man Malta'ya hava hücumları yapmıe:tır. 
Birçok bomba atılmıştır .• Pek az hasar 
vardır. Fakat ölen veyaralanan yoktur. 

••• 
Malta, 25 a.a. - Royter ajansından: 
Dün sabah Maıta'ya karşı iki hava se

teri yapılmıştır. Birkaç bomba atılmıştır. 
Hasarat ehemlyetslzdlr. Telefat vukuuna 
dair haber yoktur. 

Japon dış siyaseti 
yeni leşti ri lecek 

Tokyo; 25. a.a. - " Royter ,. : 
Dış siyasetin yenileştirilmesini ihti

ya edecek olan milli siyasetin esasını 
bildirmeden evel yeni japon hükümeti 
c ı du başkumandan lığıyla görüşecek -
tir. 

K abin e u mum i katibinin bugün ha
bcı verdiğine göre, cumartesi sabahı 
imparatorluk divanında u mumi karar
gahla hükümet arasında müşterek bir 
konferans akdedilecektir. 

Takip edilmek istenilen siyasetin 
bu konferansa bildirileceği zannedil -
mektedir. 

D omei ajanaının bildirdiğine naza -
ran , bug ünkü k a bine i ç timaında d ö rt 
noktayı ihtiva eden v e m illi siyao;ıet e
sasına taalluk eden bir proje hakkında 
mutabakat hasıl olmuştur. 

Du dört nokta şunlardır : 
1- Milli müdafaanın takviyesi, 
2- Dış siyasetin yenileştirilmesi, 
3- Harp zamanına mahsus bir ikti-

sadi sistem ve kendi kendine yete cek 
bir Şarki A sya iktisadi nüfuz dairesi 
tesisi, 

4- T alim ve t erbiyenin yenileştiril
mesi. 

Avam kamarası dış 
siyaset üzerine gizli 

bir celse aktedecek 
Londra, 25 a.a. - Royter: 

B. Alcxander, alman resmi tebliğinde, 
İngilterenin cenup sahillerinde 18.000 ton
luk bir gemı batırıldıgı haber verildigine 
gore bu teminin almanlnr tarafından ba
tırılmış olması kuvetle muhtemel oldugu
nu söylemiştir. 

Amerika' da 

Sıcaklar yüzü den 
ı oo krıi öldü 

Nevyork, 25 a.a. - Bir.kaç giındenberi 
devam etmekte olan sıcak dalgası, Arizona, 
Kansas, cenubi Dakota, Wyeming ve İlli
nois'in birçok mıntakalarında 200 kişinin 

giıneş çarpması neticesinde ölmelerine se· 
bebiyet vermiştir. 

Termometre, 100 fahgenhayd derecesini 
geçmiştir. 

Romanya 

nazırları 

Salzburg' da 
(Başı ı. mcı sayfada) 

Salzburg'a hareket etmişlerdir; Başvekil 
ve hariciye nazırı garda diger nazırlarla 
İtalya ve Macaristan sefirleri ve alman 
elçiliği erkanı, hariciye memurlarr, alman, 
İtalyan ve romen gazetecileri ve diğer ~ah
siyetler tarafından uğurlanmışlardır. 

Hareketlerinden evel 
Bükreş, 25 a.a. - Romen başvekili B. 

Gigurıu ile hariciye nazırı B. Manoilesko, 
Salzburg'a hareketlerinden evel kıral Ka
ro! tarafından kabul edilmişlerdir. Hava 
ve bahriye nazırları da. bu gorıişmede ha
ZJr bulunmu brdır. 

D ün yapılan nazırlar toplantısında B . 
Gigurtu, bir.clenbire miıhim bir mahiyet a
lan orta Avrupa vaziyet inin inkişafı hak
kında izahat vermiştir. 

Bulgar ve slovak devlet adamlarının da 
alman ricaline mülaki olmak üzere bu haf
ta sonunda davet edilmiş olmaları, Hitler'· 
in Balkanlarda vaziyeti nazilerin fikrine 
göre tanzim etmeğe karar vermiş olduğu 
hakkında iyi maHimat alan Bükreş mahfil
lerinde mevcut intibar takviye etmekte
dir. 

Rutenya'ya verilen muhtariyet, son gün
lerde Transilvanyn'daki istikHil hareketin
de bir hamle hasıl etmi5tir. Halen kırali
yet müşaviri olan eski başvekil Vaida Voi
vod, bu hareketin başında. bulunmaktadır. 

Konuşmalar bQ§ladı 
Londra, 25 a.a. - Roma radyosunun 

haber verdiğine nazaran 11.ımen nazırları 
R. Gigurtu ve 13 . .Manollesco bugtin öğle -
den sonra S:ı.lzhurg'a gelmişler ve B. Hit
lerle Kont Ciano taratından knbul edilmla
lerdir. 

Romen ricali Almanyadan •onra 
ltalyaya gidiyor l'uın esnasında, botlardan 

bı~lrnanı cenubunda 18 bin 
1 t düşman tticcar gemisini 
Ilı ır. 
be Usaıt olmamasına rağmen 
~elt tayyareleri lngillzlcrln 

'1ıı 1 deniz mlln:ıkale yoluna, 
ltı"'e İngiltere \'e İskoçya' -"'· l':1nde kAln fabrikalar Uze

C'YI l>ınıııtardır. 

Londra, 25 a.a. - Almanların İngiltere
ye karşı geniş mikyasta hava bombardıman 
lan yapmağa başladıkları tarihtenberi ilk 
defa olarak evelki gece hava faaliyet inde 
bir fasıla görülmüştür. Filvaki geceleyin 
hava taarruzu yapılmış olduğuna dair hiç 
bir haber gelmemiştir. Halbuki dün gün
düz karada ve denizde bilyük bir faaliyet 
görülmÜIJ ve 12 alman tayyaresinin tahrip 
edildiği haber verilmiı idi. 

Mamafih hava seferleri, bu sabah düş
man tayyarelerinin liimal denizinde bir ka
filenin gemilerine karıır yaptıkları hücum
larla yeniden başlamıştır. Ticaret ıemileri 
ile bunlara refakat eden harp gemileri ıid
detli bir ateş açmışlar ve mütecavizleri 
püskürtmüşlerdir. Biraz sonra da bir alman 
hava filosu tekrar hücumda bulunmuştur. 
Fakat bu hücum da bu sefer İngiliz avcı 
tayyareleri tarafından tardedilmiştir. Ka
fileyi teşkil eden gemiler bir guna zayiata 
uğramamıştır. 

B. Atlee'nin Avam kamarasında haber 
verdiğine göre önümilzdeki salı günü Avam 
kamarasında harict siyaset üzerine hafi bir 
celse aktedilecckt ir. 

Bükreş, 25 a.a. - Rador ajansı bildiri
yor: 

Faşist hükümet inin daveti üzerine baş
vekil B. Gigurtu ve hariciye nazırı B. Ma
noilesko 27 temmuzda Homa'ya giderek 
duçe ve kont Ciano ile görüşeceklerdir. 

~lıJ olduğu üzere cema.n 
lıı.~ tıolan ve beş ı;emiden lba

<la carı nakliye kafileııl ba
l n manda diğer Uç tUccar 

'ıliılll~~cuı hasara uğratılmış-
"' olarak telakki edilcbl-

~ Ci 
bıq.\'arınaa Vlckcrs tayyare 
~ rlınıan edilmiş ve fabrika
~ ~da dört tayyare imha e-
'ııı armouth ve Glaskov cl

~ı1~1 tnllcııseselere hücumlar 
~ '1. nakliye kaCilelerine ya
~ nasında inglllz ve alman 
~ C.:ok ııtddeUl hava muha

Amerika İngifere'ye 

265 sıhiye otomobili verdi 

Bazı mebuslara cevap veren B. Atlee 
ıunlnrı ilave etmiştir: 
"- Bu zamanda bu nazik mevzu üze

rinde hafi bir celse aktedilmesinin daha 
mem.nuniyetbahi, olacağı ekseriyet tara
fından izhar edilmiştir. Hafi celse arzu e
den hükümet değildir. Hükümet sadece 
meclisin arzusunu yerine ıetirmeie rayret 
etmektedir.,, 

Ro~en nazırları ltalya'ya 
gideceklerinden memnun 

Roma, 25 n.a. - Popolo di Roma gaze
tesi, Romaya doğru seyahatleritıe devam 
etmek Uzere Salzburg'a hareket Ptmi§ o
lan rumen başvekilinin mUmessiH P.. GI -
gurtu lle ı-umen hariciye nazırı B. ;\lano -
lle11co İtalyaya yapacaldarı seyahatten ve 
llalyan devlet adnmlurı ile yakında mUICı -
ktta bulunucaklaı:ıııdan dolayı memnun ol
duklarını söylemiolerdlr. 
Macar hüküm etinin resmi tebliği 

Budapeşte, 25 a.a. - Yarı resmi bir ıu
rettc tebliğ edilmiştir: 

a. a. Matbuat Servısi 

Cümhuriyel 

Avnıpanınkine müvazi bir Asya 
buhranı : 

"Türk milleti kuveti ister ve kuvetli 
olmıya çalışır. Faknt bu, daha kuvets!zi 
ezmek ve kuveti kanun tanımak için de
ğil, vatanı her hangi bir tecaviıze karıı 
korumıık içindır.,. 

Muharrir, Loznn'dan evelki ve sonra
ki hadiselerin seyrıni tetkik ederek di
yor ki: 

YUNUS NADİ, bu başlık altında, 
Prens Konoye'nin Japonya başvekileti
ni deruhte ettikten sonra neşrettiği be
yannamede "devletin harici siyaseti i le 
ordunun noktainazarı ıı.;asında uygun
luk temin edildiğinden., bahsolundu&W1u 
söyluyor ve diyor ki: 

"Bize son japon buhranının nasıl bit
tiğini gösteren bu kısa tebliğ aynı za
manda onun zuhuru sebeplerini de gös
termiş bulunuyordu. Avrupa'da çöküntü
ler ve yıkıntılar vuku bulurken Çin'de 
elleri bağlanmaktan kabına sığmıyacak 
vcçhile sıkılan japon ordusunun hükü
metten daha cüretli, daha ıeniş ıörüş
lü ve daha atılgan harici bir siyaset ta
kip olunmasını istemiş olduğu açıktır ... 

Japon askeri mak.ımatının hükümet 
üzerinde yaptığı tesirlerin ötedenberi 
malum olduğunu söyliyen muharrir, ha
rici siyaset itibariyle Almanya ve İtal
ya'ya karşı Japonyıı'da hissolunan t ema
yiilden bahsederek diyor ki: 

"l-'ransa yıkıldıktnon ve l nıiltere bü
yük mücadelede tek başına kaldıktan 
sonra, Japonya'nın ihtirasına büyük ga
nimet hiı.seleri düşebileceği apaçık 
meydana çıkmıştır: Hindiçini, Felemenk 
Hindistanı ve İngiltere'nin Asya'daki 
büyük alakalan, belki büt ün Pasifik ve 
belki bütün Asya.,. 

)aponya'nın, Çin'e yapılan yardımlar
dan kurt ulmak istediğini kaydeden mu
harrir sözlerine şöyle devam ediyor: 
"Eğer bu yolda hareketle Avrupalıla

rın Asya'daki metdikltı da ele geçiril
miş olursa J aponya bir tek taşla pek çok 
kuşu birden vurmuı olurdu. Bütün Av
rupalıların Asya'daki metruk!tı , yarın 

bütün Asya . ., 
Bunun bir hayal değil, bir kısım ja

ponlar için bir akide olduğunu söyliyen 
muharrir diyor ki: 

" O zaman modem tertip ve idareye 
bııglanmış olacak 500 milyon nüfusun 
muazzam kudretini düşünün. Bir hamle
de O ral dailarına dayanacak bir kud
ret. Bir kudret ki onun önünde artık 

Avrupa dahi büyük bir mlna ifade et
mez diye hesap olunabilir.,, 

TAN 

İngiltere son sözünü söylemittir: 
M. ZEKERİYA SERTEL, bu batlık 

altında, Lord Halifaks'ın Hitler'e cevap 
teıJkil eden nutkundan bahsederek diyor 
ki: 

"İngiltere hariciye nazırının bu nut
ku, t ch_likeyi görmü~ ve ölümü göze al
mış bir milletin düşünüı ve duyuşunun 
ifadesidir, Lord Halifaks, bugünkü ci
han harbini bir ehlisalip harbi olarak 
görmekte, İngiliz miıstemlekelerin.de ya
ljıyan 100 milyon müslüman değil, Alla
ha ve hıristiyan Amerika'ya ıüvenmck
te ve İngiltere harbi kaybettiii t akdir
de hıristiyan medeniyet inin yıkılacafın
dan korkmaktadır.,, 

940 harbini böyle anlamanın doğru o
lup olmıyacağında t ereddüt ıösteren 

muharri r, İngilt ere hariciye nazırmın 
buna bir ehlisalip harbi vasfı ilave et
mekte serbest olduiuna ipret ettikten 
sonra diyor ki : 

"Lord Hali faks'ı bu tarzda konuşma

fa sevkeden amil, bizce daha ziyade şi
mali Amerika üzerinde t esir yapabilmek 
ümididir . ., 

Muharrir, din hüriyetini ve demokra
siyi iki esaslı umde olarak kabul eden 
hıristiyan ve demokrat Amerika'nın :sim
di Havana'da Amerikan milletlerini bir
le5timıiye uğraıtığını kaydederek diyor
ki: 

"Amerika uzun bir tereddüt devrin
den sonra kararını vermiı ıibidir. Ame
rika, ve bilhassa iktidar mevkiinde bu
lunan demokrat part isi ve cümhurreisi 
Mr. Ruzvelt, Avrupa demokrasilerini 
kurtarmak için manen ve maddeten elin
den gelen yardımı yapmaktan çekinme
mişlerdir. Fakat Fransa mağlup olduk
tan ve Hitler Avrupaya hikim olduktan 
sonra, Amedka kendi varlığını koru
mak kayıısına düştü.,, 

"Türk milleti ile Milli Şefi arasında
ki vahdet ve tesanüt mütekabil hiırmct 
ve muhabbet hiç bir zaman bu zamanki 
kadar sıkı, samimi ve sıcak olmamıştır:. 

Lo1.an sulhunun hatırası kalplerdeki iti
madı, şevk ve heyecanı t:ızeledi ve butün 
bütün artrrdı. Buyük Atatürk'un dediği 
gibi "milİetin makus talihini yenmeğe 
muvaffak olan .. İsmet İnöniı'nün. bu
gilnkü buhran içinde de Tıirk ~atnnıru 
en ıelimetli yoldan mesut neticeye gÖ.. 

t üreceği ~ıiphesizdir.,, 

VAK İ T 

l ngiltere sulh t eklifini reddet • 
memiştir : 

ASIM US, bu başlık altında, Lord Ha
lifaks'ın nutkunu tahlil ederek diyor ki : 

"İngiliz devlet adamının bu sozleri 
iyice tahlil edilirse hükmolunur ki, İn
giltere sulh teklifini mutlak surette 
reddetmemektedir. Ve milletler için hu
riyet ve adalet prensiplerini kabul ede
cek olan bir Almanya ile sulh müzake
resine ıirmeğe hazırdır. Ancak huriyet 
ve adalet prensiplerini sadece kendi 
menfaatlerine hizmet mfinnsına anlıyaıı 

bir Almanya'ya karşı harp etmektedir.,. 

İKDAM 

Artık söz silahındır : 

ABiDİN DAVER, bu başlık altında, 
Lord Halifaks'ın cevabından sonra artık 
söziın silaha kaldığını izah ederek di
yor ki: 

"İngiliz donanması denize hakim ol
duğu gibi, ingiliz tayare filoları da ha
vaya hakim olabilirlerse, alman ihraç 
teşebbüsünün bir hezimetle neticelen
mesi mümkündür. Bütün mesele, ingili& 
başkumandanlığınm üstün bir sevk ve 
idare kabiliyeti göstermesindedir.,, 

Romanya Londradaki 

elçisini geri çağırdı 
Biikreş, 25 a.a. - D. N. B: Romanya hll• 

klimet i, Romanya'nın Londra elçisi B, T i· 
len'i geri çağırmııtır. B. Tilca, alman -.. 
leyhdarlığı ile tanınmıııtır. 

LondraJa teessüf 
Londra, 25 a.a. - Romanya sefiri B. T i

learun hükumeti tarafından geri çağrılma
sı ve kendisine bir halef tayıninin de t etk" lc 
edilmekte bulunması Londra resmi mahfil
lerinde t eessüfle öğrcnilmi15tir. 

Londradaki romen mahfillerinin 
kanaati 

Londra, 25 a.a. - Reuterin diplomatik 
muhibiri bildiriyor: 

Londra'daki Romanya elçiliği, elçinill 
hükümeti uı.rafından geri çağnldığı hak
kında Roma ve Berlin'de neşredilen ha. 
berler hakkında hiç bir malQmata malik 
deiildir. Mamafih Londrn'daki romen mah. 
fillerinde söylendiğine göre, Romanya ha
len İngiliz garantisini reddettikten sonra. 
Bükreş'teki yeni hariciye nazırının Londra 
elçiliğinde değişiklik yapması hiç de ga
rip olmıyacaktır. 

B. Stoica Lond ra el~isi oluyor 
Bükre~. 25 a.a. - Reuter ajansı bildiri

yor: 
Öğrenildiğine göre, propaganda nezare

ti milsteşarı ve eski Ankara elc;isi B. Sto
ica'nın yakında Londra elc;iliği.ıı.e tayin .. 
dilmesi muhtemeldir. B. Stoiea, Transil· 
vanya'da doğmuştur. 

Sovyetler Galenko'ya agreman 
verdiler 

_Bük~e:ş, 25 a.a. - Sovyetler birliği hü
kümetının B. Gafenco'nun Moskova elçi
liğine tayini İçin agreman vermiş olduğa 
bildirilmektedir. 

B. Csky Macaristan'1n 
Ankara ticaret ateıesioldu 

\ltı 1;~ınıırtır. Bu muharebeler 
~ ~iliz tayyare.si dUşUrUI· Londra, 25 n.a. - Roytı>r: Sıhiye nazı· 

rı J\tncdonald Amerlkıının yaptığı bir hl -
brnln ilk kısmı olan ve cerrahi ve seyyar 
sıhlye yardım arabalarından mUteşekkil 
260 sıblye otomobilini bu akoam resmen 
kabul etmiştir. 

Büyük bir vapurun 

batışına dair tafsilôt 
Ne~york, 25 a.a. - N evyork Sun ga

zetesı yazıyor: 

Bulgar ve romcn devlet adamlarının 
Salzburg seyahati hakkında t efsiratta bu
lunan Budape;ıte siyasi mahfilleri ve ma· 
car matbuatı, Almanycı'nın doğu - cenup 
meselelerini :yakın bir istikbalde halle ve 
Münih görüşmelerinin neticesini tahakkuk 
ettirmcğe karar bcrmiş oldugunu zannet
mektedirler. 

Yeni Sabah Budapeştc, 25 a.a. - B. Cslky Ankara. 
ya macar ticaret atll§est tayin edllmi11tlr. 
Yeni ataşe Tilrklyedc on sene yaşnmıı:ı ol
duğu gibi, memleketin lktısadl hayatınll 
çok vAkıf hulunmaktndır. 

~-k~esı dllşınan tayyareleri 
·~a,.dCl1nde uçuşlar ynpmış 
r 'O~ an mütevellit hnsarat 

ıq. ınanın dünkü zayiatının 
11 eye bo.Jiğ olmuştur. Bun-

> rı:ıe llıuhnrebelerl esnasında 
~ it lınha edilmiştir. Altı 

llYbolmuştur. 

"' resmı 

l~bliği 
~~ . 

ı~-ııaı. 25 a.a. - İtalyan U· 
,~ıtrıı.0 46 numaralı tebliği: 
1~tr lİ 1akeaderlye deniz Us
~ ~o lllerkezlni bombnrdı· 

... lıt~Ytnda depo ve t.ruıflye-
'~ lı>, 1~ olmuş ve burnlal'dcı 
~":ııtı 
·~~ k llYcı tayyarclerlmh:in 

~lııt alan dörtmotör!U bir 
~t~•tt 1•abet vaki olmuıı ve 
'\ ~f! ha.sara uğramıştır. 

>'>11t!!I lfordla Uzertnde dllş -
t~f~b~lrrıız tarafından ttıclz 

,.... lietı esnasında Uç in· 
•• ııştur. 

l.tassaua üzerinde yapı-

Bu arabalar, ingllteredekl Amcrlcan 
Ambulıınce tarafından hava hUcumlann
d:ı yaralanan sivillere yardım olmak iizere 
hediye edilmiştir. American Ambulance 
teşkll!ıtı şimdiye kadar nakit ve vesait o -
lol'ak ceman 120 bin lngillz lirası toplamııı
tır. 

lan bir akın te,,ebbUsii esnıuıında bir dUş -
man tayyaresi dUııUrülmiiştür. 

Tayyarelerimiz, Sudan'da Ghedareıı: te
tasyonundakl depolan ve trenleri bombar
dıman etmişlerdir. 

Bir itnlyan tahtelbahiri, tlssUne avdet 
ctmcmletlr. 

l talyanların zayiatına ait ikinci 
l iste ne§redildi 

İtalyada bir mahal, 25 a.a. - İtalyan 
orduları umum! karargfthı, garp cepheııln
dekl harekl'lt esnnsında almış oldukları ya
ralardan mUtcesslren ölenlerin ikinci bir 
listesini neşretmlııtır. Bu liste, her ııınıfa 
mensup 31 zabit, zabit vekili ve aakerin 
ismini ihtiva etmektedir. 

Diğer bir liste, bu ayın on beşine ka· 
tiar Bingazi hudıırlıında maktul düşmUı o
lan zabit, znhlt vcklll veaskerin isiml erini 
ihtiva etmektedir. 

Öğrendiğimize göre, Fransa'nın tah 
Iiyesinin son günleri zarfında Brest 
açıklarında üç torpil isabet etmesi ü
zerine, L ancastr ia vapuru birkaç daki
ka zarfında batmıştır. 

G azete ilave ediyor: 

V apurda 6.000 ingiliz ask eri vardı, 
kurtarma vapurları da mitralyöz ate
şine tutulmuş olmasına rağmen bun -
lardan yalnız 600 kişi kayıptır. 

Romanya' da sahrinç 

vapurlarma hükümet el koyuyor 
Bükreş, 25 a.a. - Nakliye nezareti t ara

fından dün akşam neıredilen bir emimame 
ile halen Romen demiryollannda kullanı
lan blitün sahnnç vaıonlarma, hlikümete 
alt olan 3.000 vagon da dahil olduğu halde 
1 ağustos tarihinden itibaren hükümet hiz
meti için el konmaktadır. 

Emirname, vaıonların Hkeri nakliyat 
ihtiyacı, dahili t evziat hizmeti ve ihracat 
için kullanılacağını izah eylenıektedir. 

Slovak devlet adamlarının seyahati ma
car siyasi mahfillerinde hususi bir alfi.ka 
uyandırmıştır. Avrupa'nın tekrar teşkili
nin tevlit weceği deği§ikllkler Slovakya 
üzerinde de bir tesir husule get irecek ol
<lugu takdirde, bunun ancak iktisadi mahi
yeti olabileceği ve Slovakya'nın Avrupa'
nın iktisadi hayat sahasındaki müstakbel 
yerini tasrih edece~i kanaati mevcuttur. 
So/ya'da büyük bir diplomatik 

faaliyet var 
Sofya, 25 a.a. - Reuter ajansı bildiri

yor: 
Bulgar heyetinin yarın sabah tayyare ile 

Alma!lycl'ya hareket edeceği öğrenilmiştir. 
Heyet başvekil B. Filov ile hariciye na

zın B. Popof'tan ve tadil meselelerinde 
ihtisası olan iki nezaret memurundan mü
teşekkil<lir . 

Heyetit. ııeyahat haberi verildiğinden 
beri Sofyada büyük bir diplomasi faaliye-
ti gösterilmektedir. B. Popof dün kı ral 
Boris ile uzun bir müliikatta bulunmuştur. 
Daha sonra başvekil Balkan antantı mem· 
leketlerinin Türkiye, Yugoslavya vt Yu· 
nanistan mümessillerini kabul etmiştir. 

Romen sefiri halen hükiimet ine rapor 
vermek üzere Bükre:fte bulunmaktadır. 

B. Popof, alman ve İtalyan elçilerini de 
kabul eyl emi§t ir. 

Lozan aulhü : 

HÜSEYİN CAHİD YALÇIN, bu baş
lık altında diyor ki: 

"Lozan sulhunu bu va tana kazanan bü
yük kumandan ve diplomat bugün Milli 
Şefimizdir. Bize bugünkü sulhu da ka
znnmıııtır. V e yarınki sulhu t emin için 
de yüksek dehi ve kabiliyetiyle gece 
gündüz çahşmaktadır.,, 

Lozan'da bir milletin hüriyet ve istik
lalini biıtün büyuk devletlere taruttığmı 
söyllyen muharrir diyor ki : 

"Bugün bu prensip tehlikeye düımüı 
bulunuyor. Lozan sulhu ıçın bayram 
yaptığımıı dakikada Lozan zaferinin 
Türk milletine temin etmlı olduğu ııe
refli ve müstakim hayatın ıu göıümliz 
önündeki harbin neticesinde elden kaça
bileceğini ve bizim için millt mücadele
nin harikulade kahramanlıkları ve feda
karlıklan devresinin tekrar açılabilece
ğini bilmek ve düşünmek llzımdır.,. 

Türk milletinin kendisi için iddia et~ 
t iii hakları bütün millet ler için de mu
teber saydığına İ1JAret eden muharrir di
yor ki : 

MumaUeyhin vazifesi İran ve Irnk'a da 
§Amildir. B. Cslky buglln Ankaraya müte
vecclhe.n hareket etmiıtır. 

İngilfere'de 500 den fazla 

f aıist tevkif olundu 
L ondra, 25 a.a. - Avam kamarasında 

bir suale cevap veren dahiliye nazın, İn
giliz faıistleri ittihadı azilıırı veya sabık 
adlan hakkında isdar edilen tevkif mü
zekkerelerinin 500 il geı;tiğini bildirmiı
tir. 

l talya'da sair günleri et 
satrlmıyacak 

Roma, 25 a.a. - D.N.B,: 
Ağustos ayından itibaren, İtalya'da salı 

glinü de et satılmıyacaktır, Diğer taraftan 
lüzumsuz yere ekmek harcanmasmın ontine 
ıeı;mek üzere, lokantalarda ve küçuk otel
lerde mliıterilere verilecek ekmeğin mik
tarı da t esbit cdilmi§tir. 
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Hazırlanan Aiti ayhk dış ticaref miz 

A ru ka ırsa ... gençlik 
(Başı I. inci sayfada) 

Amerika gazetelerinden biri öylo lncaklardır. Bu hastalığı geçen sefer, mükellefiyetlerini yerine getirmek
yazmış, muharebe kış mevsimine ka· ~ uzun harp esnasında görmüş ve 1 tedirler. 
oar sona ermezse Avr..ıpa memle • ılk zamanlarda şaşırmıştık. Bu has· 
ketlerinden şimdi istila altında bu • talık böbrek iltihabı hastalığına pek 1 Okuyuculanmız son birkaç hafta
lunanların ahalisi erzak kıtlığından benzer. Lüzumu kadar gıdasını ala- ' lık hatıralarını yoklarlarsa orta ve 
nç kalacak, demiş • • . Bu açlık hi· mamış olan insan, böbrek hastası 1 yüksek tahsil gençl~ği~i1:1 de ~~mp
kayesini, Amerika gazetelerinden ı ~ibi, yavaş yavaş şi!cr. ltk gö"üştc larmda yıllık askerı .. t~.hmlerını t_a
Önce, yahut onlarla birlikte, Avrupa röbrek hastalıcı sanılarak, zavallı mamladıklarını duşuneceklerdır. 
r,azetelcri de tekrar tekr.ır yazmı§ . ı sıkı perhize yatırılır .ve şişlerini indi- Gen~ oku.~~cl~ları.mızın hatırlamala
lardı ve geçen yılın eylülünde muha- recek ilô.çlar verilir. Halbuki şişler 1 rını ıs~edıgımız ~ır hazırlık mevzuu 
rcbeye başlıyan iki taraftan 1 : inin ne iner, ne de zavallı iyi olur. Böyle da bırcok şehırlerde kadınları
dnha geçen kış içinde, açlıktan zayif yavaş yavaş açlık insanı çnbuk gö • mız için nçılan gönüllü hastabakıcı 
düşeceğini haber vermişlerdi. ı türmez de . • . Bu hastalıkta böb • kurslarıdır. Her yerd~ kadı':1l~rımı_z 

O vakıt, bu rivayetlerden burada reklerden albümin de çıkması nadir bu kursları yurda hızmet ıçın asıl 
aöz açmış olmakla beraber ·kahinlik olur, zavallının lüzumu kadar yiye- bir fırsat tcl&kki etmektedir. 

«'fmeyi hiç sevmediğim İçın· rivayet· mediği anlaşıl_ır v~ birkaç gün knmı 1 Kahraman türk ordusunun geri • 
ler hakkında ne~ düşündüğümü ha • doyurulursa şış!~rı .. g~çe~ ;e -telmır sindeki bu vücut ve bilgi hazırlığı 
tı~lat~aya, hatta hnhrlamıya lüzum nç kalmazsa- busbutun ıyı olur. 1 yanında bütün memleketin mücade
gormuyorum. Z~ten o vakittenberi Fakat bu açhk hastalığı ancak leye m ~nen de hazırlanmış oldu -
f~çe~. z.~man rı~aye=l~r. hakkında kendilerinde verem mikrobu bulun- ı ih nu di\şünmek icabedcr. Bu mağ-

Ankara; 25. a.a. - İstatistik Umum Müdürlüğünün 1940 hazi
ran ayma ait harici ticaretimiz etraf mda verdiği rakamlara göre 
geçen ay içinde dış memleketlere yapılan 5.800.405 lira kıyme -
tindeki ihracata mukabil 6.801.405 lira kıymetimle ithalat yapıl
mıştır. 

Böylece 1940 yılının iik altı aylık ı-- . . .. 
ihracat yekfınü 66.648.817 liraya ve it-j • _ı. ':~na~ ~azetelerı_ mgılız 
halatı ise 40.609.574 liraya varını~ bu - tcblıglerı•nı neşretmıyorlar mı ? 
ltınmaktadır. Bu ilk altı aylık harici Atina, 25 a.a. - Stefani ajansından: 
ticaretimizin lehimizde kaydettiği Yunan gazetelerinin birkaç gündcnberi 
fark ise 26.075.243 liradır. askeri harekat hakkındaki resmi ingiliz 

1939 yılının haziran a ındaki dı ti-1 tebliğlerini neşret~edik.leri,. ~ilakis ita!-
• • . ~ • Ş ~ yan ve alman rcsmı teblığlerını neşretmek· 

caretı".1ız ıse 12.862.995 lıralık ıthalata I te oldukları ehemiyetle kaydedilmekteil:r. 
nıukabıl 7.657.257 liralık ihracattan i-
baret idi. 

Yine 1939 senesinin ılk altı aylık 

devresi zarfındaki ihracatımız Si mil
yon 499.456 lira ve ithalatımız ise 68 
milyon 304.806 liraya varmış ve rlış ti
caretimiz böylece aleyhte ı 0.905.350 
liralık bir fark kaydetmiş buluriuyor
du. 

Havacıhğa alaka 

'

-Daktilo kursu 
73 Uncu devresi kavıtların::ı b 

lanmıştır. I3clcdiye sırası Hanef a 
oart No 4 Telefon: 3714 2G89 ' , 

ANKARA RELEDIYESI 

Toptan tuz satış yerleri 
sahiplerine 

Ankara Belediyesinden : 

TÜRK 

--(Radyo P 

TÜRKiYE Radyo<-u - ANK' 
----( D lga Uzunlu., 
1648 m. 182 Kes. 120 
31.7 m. 9465 Kes./ 20 f' 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 ı; 

CUMA: 26.7.194' n 
7.30 Program, ve memleket 
7 .35 M uzik: potpuriler (Pi 
8.00 Ajan haberleri. 
8.10 Ev kadını - yemek liste 
8.20/8.30 Miızik: neşeli mu 

12.30 Program, ve memlcltct 
12.35 Müzik. Çalanlar: CG 

Fahrı Kopuz, Hasan 
Safiye Tokay. 
1 - - Melekset - fer" 
(Tıtrer yuregım ey gu 
2 - ....• fc·ahnak 
dim senı). 
3 - Şevki bey - uşşak 
lar dayanmaz enınine) 
4 - Humdı Tokay • 
(Ey benim ahu mısalı 

12.50 Ajans h ıberleri. 
13.05 Müzik (devam) OkuY 

ses. 
1 - Tiirkü: (Nedctı 
sevdi). 
2 - Hicaz türkü: (ll 
3 Hüseyni türkü: 
çöllere). 
4 - Oyun havası. 

13.20/ 14.00 Miızik : karışık 
(Pi.). 

ır hukum vermege kafıdır; aç ka - nnyanlar ve başkaea bulaşık bir has- nevi hazır oluşun sebebi çok açık· 
lacağı haber verilen tarafta "ahalinin tnlıkla karşılnşmıynnbr İçindir. Do· tır. Ve he"'kes için krlr.yca nnlaşıla
g.eç~n kış nasıl geçindiğinden habe· )<".sıya yememek verem hastalığını bilir: Türk, ancak yurc'•mu ve istik
rrmız yoksa da o tarafın nskcrlerine, çabuk yürüttüğü ve her türlü bula . lalini korumak istiyor. Baııveki!imiz 
adetleri olan, günde beş bin şu kadar şılı: hastalıldarın çabuk gelmesine Büvük Millet Mecli:ıindehi° son nu
~alori gıd~ -ta~ii ~itamiı~leriyle bir- yol açtığı için öylelerinin hesabı baş· tuklnrında vaziyeti şöyle hulasa et· 
Jıkte- temın edılmış oldu;:unu vuku· ka türlü olur. '"'iı;ti: "Türkiye Cürnhuriyetinin is- (Ba'jı ı. inci sayfada) 
at gösterdi ·k·ı· ı· ·· k b"· .. 1.. karşılanmaktadır · Erzak kıtlığındn, tabii, itamin . 1 tı n ıne ve tur vatanının utun u- · 

Şehirde mevcut toptan iri ve ince 
tu7 satış dükkanları ve yeniden açıla
cak olanlar için Belediye Ençümenin
ce ittihaz edilen sıhi karar icabı yapıl· 
mak üzere bugünden itibaren 15 gün 
z2.rfmda Belediye Sıhat İşleri Müdür
liiğüne müracaat edilm~si ve sıhi ted· 
birlerini almıyan dükkanların kapatı-

18.00 Program, ve memleket 
18.0S M iızik: cazband (Pi.) 
18.30 Miızik: halk havaları., 
18.50 M iızik: radyo "Swintl' 

rahim Özgür ve Atei 
19.15 Miızik. Çalanlar: C 

Fahri Kopuz, Hasn:n (iti 
Ameri~alı gazetenin istila edilmiş sizlikten ileri gelecek hastalıklar da hğünekznrnkr vere~ekk ~1e1rh_a1:1gi bir Konya'da güzel gösteriler 

m«:.mleketler için şimdiden verdiği olur. Şimdiye kadar keşfedilen vita- nre ete nrşı tur mı etının vere- 1 
haberi de mübaleğalı görebiliriz. minlerdcn herbimin eksikliği bir ccği ycgnne cevap sili\ha ııarılmak l<ıınyn, 25 a.a .. - Türk hava kurumu 

k d .. d f parnştıtçUlerl bugun dört ıııotörl ü bir tay. 
Vakıa, o memleketleri istila eden türlü hastalığa sebep olur. Birkaç ve sonuna n ~r vatnnr mu a aa et· ynre ııc bu ımbah buraya gelmişler ve pıı-
kuvetler oralardan kendileri için tanesinin birden eksikliği karışık 1 mek olacaktır. 1 raşlltlc ntlnyış. gösterile!'! yapmışlardır. 

·· k"" ld w k d k Vnli, komutan, Parti ve hava kıırnmu er· 
mum un o ugu a ar çok mikdar· hastalıklar meydana çı arır. Fakat Kadın erkek, her yaşta türk va. idim ile biı..,1ik bir halk kütlesi bıı atlayış 
da erzak toplamağa gayret etti!derİ 11imdiye kadar bilinen vitaminlerin tandaşı kendi maddi kuvetiyle ı göslerilerinıle hnzır. bıılıınmuşlanlır. Hııva 
fÜphesizdir. Bundan dolayı o mem- eksildiğini telfı.fi etmek yolu da bi • I k' · w • k . · b 1 kurumu tayyarecilerinin gnıp halimle yap-. . w. . . . • mcm e etın magnevı uvetının u tıklnrı atlayışlar halkta takdir ve heyecan 
leketlerin de bolluk içinde yaşaya - lındıgındcn bu vıtamınsızlık haıota · müdafaaya yeteceğine emindir. Bu- lıislert uyandırmıştır. Atlıyanlar arasında 
mıyacakJarı ve erzak~an haylice Si• lıklarına meydan 'Verilmiyeceğİ ihti· b · f • b" -) k w lılr kız tayynreclmlzJn bulunması bilhassa 
lr k ki . h . nun u emnıye ının ır ası aynagı knclınlarıınızı mUtehas~· t 1 t' K 
ıntı çe ece erı İ tim:ıli coktur. malı de çoktu~.. .. . dn yurttaki bütün kuvetlerin büyük 1 tayyareci, kndın kalabnı:~ı :a~~~~nn 8~ 
Bununla beraber" o memleketler Şu kadar kı ınsana luzumlu vıta- Şef'in tecrübeli ve kahraman eliyle rılmı§ ve herkes tnrn!ından alkışlanmış -

ehalisinden hepsinin açlık çekecegw ı·. minlerin ve madenlerin şimdiye ka- "türkün menfaatini Türkiye Cüm- tır. . .. 
.. w ·1 · 1 l d "b b ' Hava kurumu paraşütçulerfnln Konya. 

ne hükmetmek fazla bedbinlik olur. dar ogrenı mış 0 an ar an 1 aret U· huriyetinin selametini" korur bir yı bu ziyaretleri mUnasebetlyle hava ku-
Geçen seferki uzun harpteki misal· lunduğu iddia edilemez. Sonra da hale konulmuş olmasıdır. Türkiye_ nımu müfettişi Emin Ali, tayyare meyda-
ıcrı"ne go··re, erzakı kıtolan memle • krthk zamanlarında vitamin ve ma . . b .. k"" h k b"" 1 nındn bir konferans vererek, kurumun mc· 

• • w. nın ucun u uzuru anca oy e salsl hakkında hnlkımı7.ı tenvir etmiştir. 
ketlerde bile becerikli insanların den eksıklıgınden başka hastalık se- sert bir görüşün ve her şeye hazır ParaşUtçUlcrln buraya gelişleri nyrıı 
kıtlıktan pek çok sıkıntı rE'kmedik _ bebi bulunmadığı da söylenilemez. oluıun eseridir. zamanda Konyada devam etmekte olan fi. 

" G f k" b"" ••c h ld w za yazılma işine kuvet ve hız vermiştir. )eri sabittir. Zaruret her yerde bir cçen se er 1 uyuK arpta 0 ugu Kemal ON AL __ 
çok insanları becerikli yapar. Onun ı gibi, bu se~erk_i~de de yeni has~alı~· 
içil'\, amerikan gazetesinin şimdiden 1ar keşfedılebılır. Bu da hekımlık Fransa' da bozgunun 
haber verdiği açlık sıkıntısını ancak ic:in bir ilerleme olur. 
pek beceriksiz kimseler çekecektir. Bazan felaket de bir işe yarar, 

Zaten amerikalı gazetenin yazdığı derler • • • G. A. 
§ey de, şüphesiz, büsbütün açlık, hiç 

gıdasızlık değildir. Erzak kıtlığı baş ·ı ngı'ltere Amerika' don 
gösterince her yerde vesika usulü 
tatbik edildiğinden şimdi, eski za • 
manlarda olduğu gibi, insanların 

büsbütün açlıktan kırılmaları hatıra 
gelemez. O halde aç kalacak deni -
len yerlerde ahali, Önceden olduğu 
gibi, tıkabasa yiyemiyeeekler, bece -
riksiz olanlar da kendilerine lüzum· 
)u gıdayı tam olarak bulamıyacak -
lar demektir. 

Tıkabasa yiyemiyecek olanlar için 
bu hal belki bir iyilik olacaktır. Çün. 
kü fazla yemek de ·aç kalmak ka • 
dar değilse de- insana haylice zarar
Jar verir. Yemeklerini azaltmağa 

mecbur olanlar fazla yemenin za
Tarlarından kurtulacaklar ve rahat 
edeceklerdir. Nitekim geçen seferki 
uzun harpta §İşmanların birçoğu ra· 
bat etmişler ve zayiflık modası da o 
harptan sonra çıkmıştı .•• 

Beceriksizliklerinden dolayı ken • 
dilerine lüzumu kadar gıda bulamı· 
yenlar da acayip bir hastalığa tutu· 

12155 tayyare motörü 

mübayaa etti 
Londra, 25 a.n. - Tayyare imalatı nazı· 

rı lord Beaverbrook, dün akşam radyoda 
söylediği bir nutukta ezcümle şöyle de-
miştir: 

Nezaretim teşekkül ettiğinden beri A· 
merika'dnn 12.155 tayyare motörü satın 
alınmıştır. Tayyare şasilerinden ekserisi 
İngiltere'de yapılmakta ve amerikan nıo· 

törleri lngiltere'de monte edilmektedir. 
Satın aldığımız motorler kuvetli ve mo
derndir, motör, tayyarenin kalbidir. Satın 
aldığımız motörler Amerika kıtasında u
zun mesafeler tizerinde tecrübe edilmiştir. 

Muazzam miktarda Amerika motörünüıı 
testimi imparatorluk çocuklarının ve fab
rikalardaki kadın ve erkeklerin mukave
met ruhunu tal.viye edecektir. Fakat haki· 
ki teslihat menbaımız, daima oldugu gibi, 
bizzat kendi evimizde yaptığımız kendi i
malatımızdır. Burada kendi evimizde her 
gün geçen seneye nazaran daha iyisini, da
ha c;ogunu yapıyoruz. 

- Yavrum, bu kadar haşiı: olmayın. İnsanların 
bir kanuna, bir ananeye bağlı bulunduklarını unut
mayın. 

- Ben, hangi kanuna, hangi ananeye aykırı hare· 
ket ettim? 

. Bulgar hükumeti 

Hasat mahsulü İçin 

tedbirler alıyor 
Sofya, 25 a.a. - Bulgar hüktimeti, hu

bubat hükümet inhisar komisyonunun bu 
hasat mahsulü için ôdiyeceği fiyatları yüz
de 25 nisbetinde fazlalaştırmayı kararla'
tırmıştır. 

Çiftçiler, birinci kalite buğday için kilo 
b:ışına 4,5 leva alacaklardır. Yulaf ve ay
çice{:i tohumu icin de aynı nisbette fiyat 
tezayütleri olacaktır. 

Fakat ekmek fiyatı, beş levada kalacak
tır. Araılaki farkı, inhisar komisyonu ken
di ihtiyatları ile ve ihracattan edilecek 
kirlarla kapatacaktır. 

Mısır için hiç bir inhisar olmıyacaktır. 
Çif!çiler, mısır için kilo başına asgari fi
at olarak üç leva nlacaklardır. 
Bu kararın alınmasına sebep, buğday, 

yulaf rekoltesinin azlığıdır. Bu senenin re
koltesi, geçen seneye nazaran yüzde 25 da
ha az tahmin dilmektedir. Buna mukabil, 
"lkbahnr sonlarm:ı dogru yağan fazla ynğ. 
murlar, mısıra çok yardım etmiştir. 

Hükümet kendisine hususi salahiyetler 
veren sivil seferberlik kanunu esaslarıııa 
dayanarak endüstri amelesinin yevnıilerini 
de yüzde 15 fıızlalaştırmayı kararlaştırmış. 
tır. 

mesulleri ceza görecek 
Vichy, 25 ~.a. - Havas ajansı bildiri

yor: 
Dahiliye nazırı Marquet, dün akşam rad

yoda fransızlara hitaben söylediği nutukta, 
ne kadar acı olursa olsun hakikati öğren· 
mek snatinin geldiğini kaydcttilı:ten sonra 
dem istir ki: 

Felaketin sünıti sizi şaşırttı ve sonra 
mesulleri aradınız. Araştırmalar içinde 
kendinizi kaybetmeyiniz. Askerler subay
ları, subaylar sivilleri, siviller de orduyu 
itham ediyorlar. Hepiniz aldanıyorsunuz. 
Alman ordulariyle ilk temasta çöken şey 
esasen bitkin bir halde olan siyasi, iktisadi 
ve içtimai vaziyettir. Kapitalist, liberal ve 
parlamenter bir rejimin enkazı altındayız. 

Müteakiben B. Marquet, harp nıesulle
rinden bahsetmiş, bunların bir gün muha
keme e<lileeeğini söylemiş: 

"Fakat cinayeti tamir etmek icap eder" 
demiştir. 

Romanya petrol komisyonu en 

büyük petrol 'irketini kontrolu 
altına aldı 

Londra. 25 a.a, - Reuter: Romanya pet
rol komisyonu, İngiliz ve Holan<'la müt· 
tefiklerine ait bulunan ve Romanya'nın en 
büyük petrol müessesesini teşkil eden Ast· 
ra Romana şirketinin faaliyetini kontrol 
için bir müfettiş tayin etmiştir. 

Bu tedbir, bu şirketin faaliyeti hakkında 
talep edilen malümatl komisyona vermedi· 
iti hakkındaki isnatlar üzerine alınmıştır. 

Yu .... an; Mihaly FOLDJ Türk!.·eye çev:ren; F. ZAHiR TôRVMKÜNEY 

- Siz normal değilsiniz. 
- Belki. 

lac.ağı ilfin olunur. (3992) 13988 

A. LEVAZIM AMlRLlGl 

Kuru ot alınacak 
Ankarıı Levaıım AmırJiğı Satın 

Komisyonundan : 

Alma 

ı - 1500 ton kuru otun kapalı zarfla ek
siltmesi 218/ 940 saat 15 de Ankara Lv. i-

1 - Okuyan: Mefhar 
l - Arif bey - k 
(Gonhımün hayli zaıll 
2 - Ali bey - knrcıı!Ji 
dım dili naşadımı). 
3 - Şemsettin Ziya -
(Yaslanıp yatmış firıı~ 
II - Okuyan: Sadi J1 
ı Suzinak şarkı: (f 
timse cana). 
2 - Tanburi 'Cemil • 
(Hali dilimi şerhedeı11 
3 - Şerif İcli - sıı~ 
ben gibi bir aşka) .. 
4 - Saba şarkı: (Bır 
verdim). mirliği satın almp komisyonunda yapıla • 

cnktır. 19.45 Memleket saat ayarı. 
berleri. , 
Miızik - Okuyan: Me 
Çalanlar: Fahire Fe 

2 - Muhammen bedeli 90.000 lira, ilk 20.00 
teminatı 5750 liradır. Şartnamesi 450 ku • 
rus mukabilinde komisyondan alınabilir. 
İçinde kanuni ve t icaret odası vesikalan 
da bulunan teklif mektupları saat 14 e ka-
dar' kabul olunur. (3799) 13835 

TAPU VE KADASTRO 

Çanklıyıı Tapu Sicil MuJıafızlığrndan: 
Halkat köyUnUn Slırünoğlu deresi mev

kiinde kiıin ve 317 vergi tı.ı.hriı·ine göre Ku
laksız oğlu Nuh ve hcnışlresl aılıııa 5094 
ve 5228 esasta kayıtlı bir kıta bağın tapu
da kaydı olmadığından halihazır mevcut 
veresesi taro.!ırıdnıı namlarına yeniden ta
puya tcsclll için müracaat edildiğinden bu 
gayri menkulün tahdit ve tahkikatı ynpıl
malc llzero !J. 8. ll40 cumn gilnU mahalline 
gldfleceg1nden me:r:kür gayri mcnkUIUn 
miılklyeti ile bir nltıknsı olanların o gün 
mahallinde bulunacak memurumuza yelle
rinde allU<alarını tevsik eden bilcümle ve
saikle birlikte müracaat etmeleri veya o 
gUne k::ı.ciar nuıhafızlığımıza gelmeleri lU • 
zumu ıırm olunur. 2!J75 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14,30 - 18 ve 21 de 

LONDRA POSTASI 
( Loyds of London ) 

Tyrone Pover 
16,30 

ÖLÜM ŞUAI 
--BORlS KARLOF _ _, 

Refik Fersan. 
1 - Anf ~ey - nihaV~ 
zülmc zülfüne ey dil 
2 Refik Fersan - ıı 
(Sen pek güzelsin). Ci 
3 - Uşşak şarkı: ( 
yiverdi). . 
il - Okuyan: Necı111 

ı - Şerif İçli: ut ta 
2 - Abdi efendi -
(Gulşeni ezhnr açtı). 
3 - Arif bey - mahıtf 
ri hale bakıp). 
4 - Suphi Ziya - k1I 
Bir gamlı hazan). . 
5 - Şerif İçli - kıt 
(Mest oldu gönül). .ı• 

20.30 Konuşma (bibliyoğP'" 
20.50 M Ü7.ik: fasıl heyeti. 
21.15 Konuşma {iktisat saa 
21.35 Konuşma (radyo ga 
21.45 M iızik: radyo salon 

olonist Necip Aşkın 
1 - Vivian Mny: J{u 
2 - W . Lautenschlll 
Arjantin serenadı) .... 
3 Mannfred: bir~· 
4 - Max Schonherr: 
5 - TschaikowskY~k 
6 - Schmalstich: a~ 
sımhk aşk hikayesi)· 

22.30 Memleket saat ayar1• 

ri; ziraat, esham - ı: 
yo • - nukut borsası 

1 22.45 M iızik: cazband (Pi· 
23.25/23.30 Yarınki prog~ 

*"'. t R A ~ 
Tahran HadY" 

Tahran radyosu, kısa dtıl 
saat 11.30 d::ı.n 14 e kadar. 
uzunlugu üzerinden, ı 7.13 ~ 
30 m. 99 dalga uzunlugu ~ 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 
zunluğu üzerinden neşrcdil,. 

(Yukarıdaki Saatler lR.ı\ 

hat ve uykuya çok ihtiyacım var. Sabahleyirı 0 

-63-

kalkacağım. Beni yalnız bırakınız. 
Profesör, öfkeyle başını salladı. 

daha söylemeden çıkıp, gitti. 
Madam Burinka, heyecanla içeri girdi. O 

daki, uzun püsküllü, soluk atkıyı durmadall ~ 
yor, bir taraftan da sinirli, sinirli söyJenıY0 ır 

- Hala anlamıyor musunuz? Kadınlar ve erkek
ler hiç bir kaideye lii1:Um görmeden sevişmeğe ve L ı 
tarzdaki sevişmeler neticesinde meydana çocuk ge • 
tinneğe kalkarlarsa, dünyanın hali ne olur? Bütün bu 
münasebetleri tanzim için bir kanuna, bir ananeye ih· 
tiyaç vardır. İşte evlilik, cemiyetin bu kanun ve ana 
nesinin bir mahsulüdür. Buna nazaran, bir kızın, ken· 
disiyle evlenmek, yuva kurmak istiyen bir erkeğin. 
ciddi teklifini beklemesi lazımdır. Erkeğin ise, ev
lenmği düşünebilmesi için, hayatını kurtarıncaya, 

tahsilini ikmal edip, cemiyet içinde bir mevki sahibı 
oluncaya · ve kazancı · bir evin bütün masraflarını kal 
dırabilecek bir dereceye varıncaya kadar sabretmesi 
icap eder. Asırların koyduğu bütün bu kaide ve ni 
zamlar gelip, geçici hevesler uğruna kurban edile 
mezler. Bu tarzda hareket etmeğe cüret edenlerin ce· 
zasız kalmalarına imkan yoktur. Bu gibilerin akibet· 
leri pek feci olur. 

mi bir aşkla sevmemizin bir kıymeti yoktur. Sizce, e
hemiyetli olan nokta, babamın kim olduğudur. Beni 
niçin istemiyorsunuz, benden bu derece nefretinizin 
sebebi nedir? Bunu pek ala biliyorum. Çünkü; ben, 
takir bir ailenin kızıyım. Servetim olmadığı gibi, si· 
zi n pek fazla kıymet verdiğiniz içtimai hayatta da bir 
mevki ve itibarım yoktur. Bu düşüncelerinizi bana 
açık ve mert bir lisanla söyleseydiniz, size karşı hür· 
met duyardım. Fakat siz bu cesareti de gösteremedi
r.iz. Esasen daha fazla münakaşaya lüzum yoktur. 
Ben, size müracaat etmedim . .. izden yardım isteme· 
dim. Ne hakla benim rahat ve huzurumu bozuyorsu
nuz? Eğer, Vilmoş benim tanıdığım ve bildiğim gibi 
asil düşünceli bir delikanlı ise, buraya, bu odaya ge· 
lip, dizlerime kapanarak benden af dileyecektir. Göz· 
lerinizi açmayınız. Kalbiniz rahat olsun. Oğlunuz 

kendinden beklenilen bu hareketi yapmadığı takdir· 
de, onun aleyhine hiç bir teşebbüse girişecek deği · 
lim. Zaten, insanlığını inkfir etlen bir insana karşı ne 
yapılabilir? Yalnız, bir şeyi merak ediyorum. Hayat, 
bir genç kızı, saf ve temiz duygularla bir erkeği sev 
diği, dünyaya bir çocuk getirmek gibi, tabiat kanun· 
tarının kendisine verdiği en mukaddes vazifeyi yap 
mak istediği için cezalandıracak mı? Eğer, bu doğru 
ıse ... Eğer. bu mümkünse ... O zaman ... 

- ı;iz, ya deli ve yahut da cemiyete isyan eden bir 

- Ne yaptınız, madmazel Gizella? Böyle r' 
büyük bir adama hakaret etmeğe nasıl cesJI 
niz? Böyle kimselerin ne kadar nüfuzlu olÖ 
bilmiyor musunuz? Teklif ettigi parayı ne0' 
etmediniz? Sizi himaye etmek istiyorlar. İ511 
zi düşünüyorlar, fena mı? Sizi, hudut hari'ı 
rır veya tevkif ettirirse daha mı iyi olur? ptf 

leyin. Tekliflerin kabul edin. Fakir ve kif11
5 

sanlar için en makiıl hareket, böyle kud~et~e 
larla mücadele etmemektedir. Kocama da bırı 

1 

Gizella, sabırsızlıkla başını kaldırdı: 
- Nafile, s ize kendimi anlatamıyor~m Ben hiç 

bir şey istemedim. Ne cemiyetin kanunlarına ve ne de 
ananelerine karşı gelmeği aklımdan geçirmedim. 
Hem bütün bunlardan bana ne! Benim bunlarla ne a
lakam var? Ben, yalnız bir şey biliyorum. O da: Vil· 
moş'u bütün kalbim ve ruhumla sevdiğimdir. Vilmoş· 
un da beni aynı şekilde sevdiğine imanım vardır. Be· 
nimle evlenmek istedi ği , şUphe götürmez bir hakikat
tir. Bugün, bizim münasebetlerimizde anormal biı 

şekil meydana gelmişse, bunun yegane mesulü siz • 
ıiniz. Siz, güya işleri yoluna koymak, çılgın bir ma 
ceraya atılan iki gencin istikbalini korumak endişe· 
ıiyle ortaya çıktınız. Kanunlarınızla, ananelerinizle 
birlikte şahlandınız. Hal bu ki; sizin hakiki maksadı· 
nız, büsbütün başkadır. Sizin için, benim güzel ve sı· 
hatlı olmamak, oğlunuzla biribirimizi derin ve sami-

- O zaman? 
- O zaman ... O zaman ... Bunu merak ediyorum ... 

Bunu görmek istiyorum 1 

ihtiliilcisiniz. 

- Olabilir. 
- Çok rica ederim, inadı bırakınız. Bir kaç defa 

tekrar ettiğim gibi, ben, her türlü fedakarlığa razı· 

yım. İsterseniz, sizi hususi ve lüks bir hastaneye ya
tırayım, arzu ederseniz, güzel bir villa tutayım, orada 
cocuğunuzu aldıralım. Çocuğun alınmamasında mut· 
laka israr ediyorsanız, bunun da çaresi vardır. Derhal 
Budapeşte'yi terkedersiniz. Mesela, Avusturya'nın 

güzel bir kasabasına veya İsviçre'ye gidersiniz. Ço
cuğunuzu orada dünyaya getirir ve bir kaç sene ka
lırsınız. Ondan sonra seni ayrıca düşünürüz. Tabii, 
lıütün bu masrafları ben üzerime alacağım. 

Gizella, bu tekliflerin hepsini şiddetle reddetti: 
- Sizden hiç bir şey istemiyorum. Beni rahat bı· 

rakınız. Benimle alakadar olmayınız. 
Profesör hiddetlendi: 
- Size, bir baba gibi muamele yaptıkça şımarı· 

vorsunuz. İcap ederse, ben başka türlü de hareket et
nesini ve sizi yola getirmesini bilirim. Fakat, kötii· 
ük yapmağı arzu etmiyorum. Beni, fena muameleye 

mecbur etmeyiniz. Sonra, çok pişman olursunuz. E-
~er, bu inadınızdan... • 

- Rica ederim, artık bu münakaşaya bir nihayet 
verelim. Çok yorgunum. Bütün gün çalıştım. İstira· 

1 . . A . 1 . 1 . sot ı 
emıştım. mır erın e ıyı gcçın, on ı ın 

tiraz etme, demiştim. Beni dinlemedi. All18' 

ğum başıma geldi. Henüz genç denılebilece~ 
ta iken tekaüt ettiler. Başka bir iş de bula 
hayet kederinden öldü. 

- Madam Burinka, yalvarırım size: sıı5~ 
Madam Burinka'nın canı sıkıldı. OınuJllr 

ti: 
. İ' 

- Peki madmazel, peki, dedi. Ben. siz•11 

zi istedim. Günün birinde, bu yaptıklarırıızll e 
olacaksınız. O zaman, beni hiç kimse il•9ı 
demeyiniz! • ):1 

Dargın bir tavırla arkasını döndü. GerıÇ 
ııından uzaklaştı. 

IX. 
·ıel 

Rudolf Ravberg, hararetli bir lisanla (iı ve 
ki büyük projesinden bahsediyordu. JuleS ·ıı 
bütün eserleriyle bir büyük dünya Leksik0~ıı 
ıeşredeceklerdi. Gizella, patronunu can . ~ 

dinliyordu. Birden bütün vücudunu garip b~i.I 
uk kapladı. Yavrusu ilk defa olarak karnıt1 ıJ f 

(Sofl 



ULUS 

ra Lv. Amırliği Sa. Al. 

ita gönderilen hariç askeri 

kıtaat ilanları 

Muhtelif inşaat 
• Levazım Amırlığı Satın Alma 

'adaki vekalet ambarlnrı ve dikimc
~Ct:ııdcn yapılacak parke yol ve 

Şa arşı su tesisatı, erat binası, ız
ııı atı kapalı zarf usuliylc cksiltmc
la Uştur, Keşif ve hususi şartları An-

Sadeyağı alınacak 
Isparta Askeri Satın Alma Komisyo -

nundan : 
l Isparta'daki kıtaatın senelik ihtiya-

cı olan 14500 kilo sade yağı kapalı zari u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Isparta Sa. Al. komisyo
nunda ve İstanbul, Ankara Lv. Amirlikle
ri satın alma komisyonundadır. İstekliler 
şartnameyi komisyonlarda okuyabilirler. 

linde kapalı zarfla ayrı ayrı eksiltmesi İğ
necedc askeri satın alma komisyonunda 
10. 8. 940 cumartesi günü yapılacaktır. Ev
saf ve şartnamesi tatil gün ve saatleri ha
riç her gün komisyonumuzda gorulebilir. 
İsteklilerin kanunda yazılı vesikaları ile 
barebr teklif mektuplarını ihale gunü iha
le saatinden en geç bir saat evelinc kadar 
2490 sayılı kanunda ,yazılı şartlar dahilin
de komisyonumuza vermi§ olmaları la-

NAFIA VEKALETi 

Teknik okulu imtihanları 
Nafıa Vekaletinden: 
1 - Teknik okulu mühendislik kur

su ikinci giriş imtihanları 5 ve 6. a
ğustos.940 tarihlerinde yapılacaktır. 

2 - Ankara ve İstanbul viJayetleri 
müstesna diğer vilayetlerde bu imti
hanlara iştirak edecek fen memurları 
vilayet makamlarına müracaat ederek 
imtihanların yapılacağı yerleri öğre
necek ve vilayetçe kendilerine verile
ck talimata tevfikan hareket edecek 

DAHİLİYE VEKALETi 

Kömür alınacak 
Dahiliye VC'kaletınden: 

-
o 
o 

Vekalet kaloriferleri ihtiyacı ıçın ka 
palı zarf usulü ile (% 80 ni Karabük, % 2 
si Ankara gazhane koku) olmak üzere 37 
üç yüz yetmis ton kömür alınacaktır. 

-1 - Kömürün beher tonunun muham 
men bedeli 27 lira 370 tonunun muhammen 
bedeli 9990 lira ve muvakkat teminat 74 3 - İşbu 14500 kilo sade yağınm mu -

hammcn tutarı 1S950 liradır. 

zımdır. 

Miktarı 

Kilo 
Tah. B. Mu. Tc. İhale saati 
Lira Kr. Lira Kr. 

~0:.nbuJ, Konya Lv. amirliği satın 
tı 11Yonuna muracaa t .. tmcleri. 1Ik 

ısog lira 29 kuruş. Eksiltmesi 

4 - Şartnamesindeki % 25 fazlası da 
dahil olduğu halde ilk teminatı 1196 lira 2S 
kuruştur. 

S - Eksiltme 2-8-94-0 tarihine tesadüf e
den cuma &'Ünü saat 15 de lsparta'da tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

316.000 
314.000 
-Hil.000 

107.44-0 00 662.2 00 10 
106.760 00 6588 00 10.30 
146.740 00 7587 00 11 

er 94() Pazartesi günü saat 11 dedir. 
ltkı~9 Tem. 940 gunü saat (ona) 
ç ıf ?'1cktuplarını Konyada Kor 

461.000 1-Hi.740 00 7587 00 12.30 
(4083) 14063 

lldekı satın alma komisyonu ba:ı
lelı:ı~crccektir. Bu saatten sonrl! vc
~lı:ıf nıcktupları kabul cdilmiyc

h. Sıltmcyc ışti rftk edecekler 2490 
~un 2. ve 3. nciı maddelerindeki 

1 
raz etmeleri şarttır. 

6 - İsteklileri 2/8/ 940 cuma günü saat 
14 c kadar teklif mektuplarını Isparta tü • 
men satın alma komisyonu başkanlığına ve
recek ve yahut göndereceklerdir. Bu saat
ten sonra ve-rilcn ve yahut cönderilen mek
tuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı tümen 
daire saatiyle yapılacaktır. 

Sığır eti alınacak 
l Erzurum garnizonunun yıllık ihtiyacı 

576 ton sığır eti 10. 7. 940 ve 19. 7. 940 ta
rihlerinde kapalı zarfla eksiltmeye konul
muşsa da istekli çıkmamıştır. 

2 - 2490 sayılı kanunun 40 ıncı madde
si mucibince üçlincU defa olarak 10. 8. 940 
cumartesi gUnU saat 16 da komisyonumuz
da kapalı zarfla ekslltmeııl :rnpılacaktır. (3691) 13672 

e Kuru ot alıracak 
'4skeri Satın '"' ı mıı Ko. : 

·~eki birlikler hayvanatının scnc
~cı olan iki milyon kilo kuru ot 
lıt;ıı· u~uliylc eksiltmeye konulmus 
t 1 i\in ve saatte hiç bir istekli 

2;
11dan ayni şerait dahilinde ikinci 

lı:. '- 940 pazartesi gunti saat 17 de 
natır. Tahmin fiyatı 110 bin lira 

tı 8S20 Jiradır Evsaf ve şerait-
lt ~lı:· istiyenlcr her gün iş saatlc
t~.lılerin de belli gun ve saatte 
ti ~k. ve teminatlarını ihaleden bir 
aı dırnc sanayi ktşlasındaki aske
ına komisyonuna vermeleri. 

(3693) 13674 

~ade yağı alınacak 
e-vıızım A.mirliğı Satın Alma 

l>i 11111Stahkcm Mv. birliklerinin otuz 
~ altı yuı. k;• sadeyağı ihtiyacı 
·ı f Usulivle eksiltmeye konmuş-
tıııesi 29 .. cm. Sl4Q pazartesi gli

ır~. altıda f zmırde kışlada İzmir 
'-'t 1 ıatın alma komisyonunda ya
tll 'rahmin edilen tutarı kırk beş 
r:ı·z kırk liradır. Teminatı muvak
tı•ı iiç bin dort yüz on altı liradır. 

~ her gün komisyonda görülebi-
11er ticaret odasında kayıtlı ol

·,1dair vesika göstermek mccburi
>ıJ er. 'Eksiltmeye iştirak edecekler 
~ 1 

kanunun 2 ve 3. ncü maddesin
., l'tnaınesinde yazılı vesikalariyle 
ll.t teklif mektuplarını ihale saatın

bir saat evel komisyona vermiı; 
tır. (3694) 1367S 

b"' Sığır eti alınacak 
. komutanlık Satın Alma Ko.: 

1 ı boğaz kıtaatı senelik ihtiyacı 
~~ Zarf usulü eksiltme ile 300 ton 

"-t ın alınacaktır. Eksiltme 29.7.940 
b· l6,3Q dadır. Muhammen bedeli 
ır bin lira ilk teminatı 6800 lira

'llıesi her gün İstanbulda satın 
t t~>'onunda görülebilir. Milnüa

t İçin belli gün ve saatten bir 
lı: ltlı:iir mcktuplannm Fındıklıda 

Ilı· &atın alma komisyonuna mak
tı teslim edilmesi. 

(3696) 13677 

4Sade yağı alınacak 
bi'ı~erj Sat.ın Alma Ko. : 

r 1kleri ihtiyacı için 77550 kilo 
~ıı 29. 7. 940 pazartesi günü saat 
ltı Patı zarfla eksiltmesi yapılacak-
·~ tahmin tutarı 90733 lira olup 

tı 5787 liradır. Şartnamesi her 
~~>'onda görülebilir. İsteklilerin 
~ kanunun 2 ve 3. lincü madde
ıq.1lı vesika ile gene bu kanunun 

.'resinde teklif ve teminat mck
---~~c saatinden bir saat evetine 
~~ z karştlığında İzmir Borno

&atın alma komisyonuna ver-
~ (3697) 13678 

'1.sLCllcarna alınacak 
'<er· s bırı· ı atrn Alma Ko. : 

29
1klcrinin 80400 kilo çubuk ma
. 7. 940 pazartesi günü sııat 15 

~~rfla eksiltmesi yaprlacaktır. 
ı2~ıı tutarı 16884 lira olup ilk 

liradır. Şartnamesi her gün 
'lıtı t<irülebilir. İsteklilerin 2490 
~tı-~n. 2 ve 3. neli maddelerinde 

ıle gene bu kanun tarifatı 
~cklir ve teminat mektuplarını 

ıl
1lığında İzmir Bornovada as-a..,_ k . . 

(36ğ""' omısyonuna vermclcrı. 
B) 13679 s .. 

41k1gır eti alınacak 
' ~r! Sat.rn Alma Ko. : 
~!kıtı 108 ton sığıreti 29.7.940 

)t li saat 10 da kapalı zarfla ek
'ı lırPılacaktır. Umum tahmin tuta-

'ıi ~Olup ilk teminatı l 782 liradır. 
l'ıı er tün komisyonda görülcbi

tr· 
~ı ın 2490 sayılı kıınunun 2 ve 3. 

~/tinde yazılı vesika ile gene bu 
:tı dairesinde teklif ve teminat 

r ~ ihale saatinden bir sat cveli-
~ ltbuz karştlığı lzmir Bornova

tın alma komisyonuna verme-
(3699) 13680 

ı111 ~ornprimesi alınacak 
~ıı "Vazım Amirlili Satm Alma 

""ıııı . ıao . 
~ ~er &ramlık 500.000 paket çor
~•ıtı 0 tnpirmesi alınacaktır. Kapalı 

llıes· tqt ı 1 - aı;ustos - 940 pcrşcm-
"t ıs de Tophanede İstanbul Lv. 

l' ın at . , -ııllı. ına komısyonunda yapıla-
S) t ırı bedeli 62800 lira, ilk temi
~a Ildır Numune ve şartnamesi 

l)le torüJür. İsteklilerin kanuni 
~bir ttklif mektuplarını eksiltme 

>) •aat cvel komisyona verme -
13799 

7 - 3490 sayılı kanunun hükümlerine ve 
bilhassa 32 maddesine uygun olmıyan mek
tupların sahipleri eksiltmeye iştirak etti -
rilmiyecektir. (3808) 13800 

Sade yağı alınacak 
!stanbul Levaum Amirliği Satrn Alma 

Komisyonundan : 
1 - 110 ton sa.de yağı alınacaktır. Kapa

lı zarfla eksiltmesi 6/ 81940 salı günü saat 
15 de Tophanede İstanbul Lv. amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 137SOO lira ilk temi
natı 8125 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin teklif mektuplarını 
eksiltme saatinden bir snat evci komisyo. 
na vermeleri. {3881) 13897 

Sade yağı alınacak 
Kırklareli Tümen SatJn Alma Ko. : 
Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı o

lan 72 ton sadeyağı ikinci defa eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen olarak bir kilo
su 121 kuruştur. İlk teminatı 5650 liradır. 
İhalesi 10. 8. 940 cumartesi günü saat 12 
de Kırklareli tümen satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Şnrt ve evsafını İstan
bul Ankara 'Lv. amirliklerinde ve sözü ge
çen tümen satın alma komisyonunda vazife 
saatlerinde her zaman görülebilir. Taliple
rin ilk tcminatlariyle vcsaikin ve teklif 
mektuplarını birlikte olarak ihale saatin
den bir saat evclinc kadar mczkUr komis
yona vermeleri şarttır. Postahan.cdcki ge
cikmeler kabul değildir. 

(4076) l40S8 

Kuru ot alınacak 
Kırklareli Tümen Sacın Alma Ko. : 
Tümen hayvanııtının 1940 mali yılı ih

tiyacı için 3.360.000 kilo kuru ot kapalı 
zarfla ikinci defa eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen fiyat olarak bir kilosu 5 kuruş 
60 santimdir. ilk teminatı 10658 liradır. İha 
lesi 10 ağustos 940 cumartesi glinü saat 
11,30 da Kırklareli tümen satın alma bina
Stnda yapılacaktır. Şart ve evsafını İstan
bul Ankara Lv. amirliklerinde her gün gö
rülebilir. Taliplerin teklif mektuplariyle 
birlikte ilk temlnatlannı •• Hlswna olUı 
vesaikinin üıale saatinden bir saat evetine 
kadar sözü geçen komisyona vermiş olma
ları şarttır. Postahanedeki gecikmeler ka-
bul değildir. ( 4077) 140S9 

Makara alınacak 

3 - Tahmin bedeli 100560 liradır. ilk 
teminatı 6576 liradır. 

4 - Evsaf ve t;mrtları kolordunun 5542 
sayılı talimatında olduğu gibidir. Bu tali
mat tekmil garnizonlarda varılır. 

5 - Teklif mektupları eksiltme ZRma -
nından bir saat evel komisyonumuz baş -
kanlığında bulundurulmuş olacaktır. 

( 4080) 14071 

Muhtelif malzeme alınacak 
lstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
!.fikdarı Cinsi 

Adet 
450.000 5 x 8 perçin çivisi 
200 000 5 x 10 pm;ln çivlsi 

1300.000 2,:5 x 6 perçin çivisi 
800.000 2,5 X 8 perçin çivisi 
200.000 2.5 '>< ıo perçin çivisi 

1500.000 2,5 X 12 perçin çivisi 
l'i00.000 5 x 10 perçin pulu 

3000.000 5 X S perçin pulu 
450.000 çift gözlU perçin pulıı 
450.000 yarım yuvarlak halka 
200.000 küçlik yuvarlak halka 
130.000 Çlft dilli toka 
Yukarıda yazılı 12 kulem malzl'me 12. R. 

940 pazartesi ~ııntı saat 15 te Tophnnı'dc 
lst. Lv. Amirliği satın alma konılsyonun. 
da kapalı zarfla eksiltmeye koııulınuştur. 
Tahmin bedeli 102360 lira ilk teminatı 
636S liradır. Şartname ve nllmunelerl ko -
misyonda ~örtllUr. İstek11lerin kanuni ve
sikalaıivle IX'raber teklif mektuplarını i. 
hale ııa.ıltındPn bir saat eve! komisyona ver 
mel eri. ( 40821 14072 

ViLAYETi.ER 

Posta nakliyatı 
Bitlis P. T. T. Müdürlütünden 
1 - 15-7-940 günıi saat 15 de kapalı zarf 

usuliyle yapılan eksiltme neticesinde zu -
hur eden bir talibin teklifi haddi layık gö
rülmiycn Bitlis D. Bakır posta sürücülügü 
yazın otomobille iki günde kışın hayvanla 
·altı günde kat, yaz ve kış Baykan, Gar?.an, 
Beşiri. Sinan. Bismil merkezlerine uğra • 
mak ve yazın üç kamyon kışın 57 hayvan 
bulundurmak ve haftada üç sefer yapmak 
ve beher sefer karşılıklı yazın lSOO kışın 
1200 kilo hamule taşımak şartiyle $(lrtna • 
me ve mukavelename hükümleri dairesinde 
940/941 bir aenelik 940/942 seneleri için 
aynca üç senelik olarak beher aylığı 2100 
lira muhammen bedelli ve kapalı zarf usu -
liylc 16/7/940 tarihinden itibaren yeniden 
ıs gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 -Bir senelik muvakkat teminatı 1890 

Jstanbul Levazım Amirliği Satın Alma ve üç senelik 3780 lira olup kati teminatı 
Ko. : iki mislidir. Gazete ilin bedeli de mütcah-

445.400 adet siyah ve beyaz makara ah hide aittir. 
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 30. 7. 940 3 - Yapılacak tenzilat haddi !bık gö -
salı günü saat ıı de Tophanede lst. Lv. rülldüğü takdirde 31-7-940 tarihinde saat 
amirliği satın alma komisyonunda yapıla- 15 de ihale yapılacağından taliplerin evra
caktır. Tahmin bedeli 22.715 lira 40 kuruı kı müsbitelcri ile .teklif mektuplarının bir 
ilk teminatı ı 703 lira 65 kuruıtur. Nümu- saat evci Bitlis P. T. T. binasmda müte -
neleri komisyonda görülür. isteklilerin şekki! komisyona vermeleri ve fazla izahat 
belli saatte komisyona gelmeleri. almak istiyenlcrin daha evci komisyona mü-

( 4078) 14060 racaatları. (3824) 13B23 

1000 Ton kamıt alınacak Kaldırım tatı alınacak 
Erzurum Levazrm Amirliği Satın Alma Eskişel1ir Belediyesinden : 

Ko. : Eskişehir belediyesi tarafından yap-
ı - Erzurum garnizonu ihtiyacı için tırılacak 278 bin adet kaldırım taşı ka-

1000 ton kamış kapalı zarf usuliylc ek- palı zarf usuliyle eksiltmeye konul -
siltmcye konulmuştur. muştur. Muhammen bedeli 16880 lira-

2 _ Eksiltmesi 10. 8. 940 cumartesi gü- dır. 

nü saat 10 da Erzurum Lv. imirliği satın Muvakkat teminat 1266 liradır. 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ Toplu tutarı 25.000 lira ilk tcmina- Şartnameler mühendislikten parasız 
olarak verilir. 

tı 1875 !irndır. 
4 _ Kamışın evsaf ve ıartnamesi ko- İhale, 2. 8. 940 cuma günü saat 15 de 

misyonda mevcuttur. Her vakit görülebi- yapılacaktır. 
lir. Talipler muvakkat teminatlarını ve 

5 - İsteklilerin tayin olunan gün ve sa- ticaret odası vesikalarını ve 2490 nu . 
atten bir saat cveline kadar teklif zarfla- maralı kanun dairesinde hazırlıyacak-
nnı komisyonda bulundurmaları. lan teklif mektuplarını ihale günü be-

(4079) 
14061 

lediyeye vermeleri lazımdır. 
Mekkari semeri alınacak (3943) 13926 

lzmir Levazım Amirlii!i Satın Alma Ko: 
1 - Ordu birlikleri hayvanatı için pa

zarlıkla 1200 adet yerli mckkari semeri 
alınacaktır. 

2 - Pazarlık 29 temmuz 940 pazartesi 
günü saat 15 de Kııtla.da İzmir Lv. Amirli
ği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 15600 lira
dır. 

4 - Teminatı muvakkate akçesi 1170 li
radır. 

5 - Şartnamesi ve nümun.csi komis
yonda görülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasmda kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek mec
buriyetindedirler. 

7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sa
yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde 
ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve tc
minlltı muvakkatcleriylc birlikte ihale sa
atinden evci komisyona müracaatları. 

{4081) 14062 

Sığır eti alınacak 
iğnece Askeri Satrn Alma Ko. 
Aşağıda miktarlariyle saatleri yazılr sı

ğır etlerinin evsafı ve ıartnamcsi dahi-

Muhtelif yiyecek alınacak 
!stanbul Belediyesinden: 
DarUllceze mUeııaeseslnln yıllık lhtıya· 

cı için lüzumu olan 17.500 kilo pirinç, 
12.000 kilo kunı fasulye, ~ kilo merci
mek, 2500 kilo nohut, 3000 kilo bulgur, 
8000 kilo sadeyağ ve 2500 kilo beyaz pey
nir satın alınmak Uzere kapalı zarf usu -
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mfcmuunun tahmin bedeli 20520 lira ve 
ilk teminatı 1539 liradır. Şartname, zabıt 
ve muamelAt mıidUrlli~U kaleminde görU • 
lec,.ktir. İhale 6. 8. 940 salı glinii saat 15 te 
daimi encUınende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları ve 
940 yılma alt tlcare~ odası vesikalarlyle 
2490 ııumaralı kanunun tarlfatı çevresinde 
lıazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
gUnli saat H e kadar daimi encUmene ver-
meleri llzımdır. (6224/3917} 139:51 

Yol in,aatı 
!stanbul Beledivesinden: 
İstanbul mıntakası dahlllndekl muhte • 

lif yolların katran kaplaması 1111 kapalı 
zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. Ke· 
şif bedeli 1:5158 lira ve llk teminatı 1136 
Ura 85 kuruııt.ur. Mukavele, eksiltme, ba -
yındırlık işlen genel, hususi ve fenni nart
namelerl proje, ketlf hillUası ile buna mU
teferri diğer evrak 76 kunııı mukabtılnde 
fen işleri mUdUr!UğUnden verilecektir. 

Zayi makbuzlar 
llıı 

~ıı~>'Yar ha.qtanesl tanzim olunan aşağıda numara!~. servis ve cilt numa -
11lô7) ll:>-ııiyat makbuzları kaybolmuştur. Zuhurunda hukmU olmadığı illn o-

Varak No. Servisi Um. No. 

lr.rdir. 
3 - lstanbul vilfiytinde imtihana 

girecek ıen memurlarının imtihanlar 
Teknik okulunda yapılacaktır. Bu se
beple imtihana talip bulunanlar imti
han tarihinden evel Teknik okuluna 
müracaat ederek okul müdürlüğün 
den liizım gelen talimatı alacaklardır. 

4 - Ankara vilayetinde imtihana 

9 
lira 25 kuruştur. . 2 - 1hale 518/ 940 tarihine müsadif pa 
zart esi günü saat 15 tc vckilet binasınd 
toplanacak satın alma komisyonunda ya 

a . 
pılacaktır. 

3 - Taliplerin bu eksiltmeye girebilme 
!eri için 2490 sayılı kanuna göre icap e 

. 

. 
f den vesaiki de havi olmak üzere tekli 

mektuplarını ihale günü saat 14 kadar mak 
buz mukabilinde levazım müdürlüğüne ver 

--
meleri 'azımdır. 

4 - Bu eksiltmeye ait şartname levazım 
müdürlüf;iinden her giın parasız olarak a . 
hnabilir. (3872) 13875 

MÜNAKALAT VEKALETi 

girecek fen memurları imtihan tari - Benzin alınacak 
hinden bir hafta eve! nafıa vekaleti MünRkalat Vekiletınden : 
zat işleri müdürlüğü mektepler büro- 1 - VekBlet otomobilleri için (2475) li -
suna müracaat ederek çalıştıkları dai- ra muhammen bedelli (9000) litre benzin 
relerden getirecekleri fotoğraflı vesi- 718 940 çarşamba günii saat (10) da Ve 
kaları ibraz edip kayıt olunacaklar ve kilct levazım müdürlüğündeki komisyonc 
imtihanın nerede yapılacağını öğrene- açık eksiltmesi yabılacaktır. 

-
a 

2 ........ ' ıt teminat (185) lira (63) 
ceklerdir (3945) 13982 kurı.. . 

Çimento alınacak 3 - Şartnamesi parasız olarak verilir 
Nafıa Vekaletinden : isteklilerin kanuni vesikalariyle mezkU r 
10. 8. 940 cumartesi günü sat il de An- gün ve saatte bulunmaları. (3941) 139S4 

karada Nafıa Vekaleti binası içinde malze
me müdürlüğü odasında toplanan malzeme 
eksiltme komisyonunda 8500 lira muham
men bedelli 500 ton Portlant çimentosu
nun eksiltme şartnamesinde yapılan tadı
!St dolayısiyle yeniden kapalı zarf usuliy
le eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartll3mesi ve teferruatı bedel
siz olarak m1lzcmc mıidurlıigıinden alına

bilir. 
Muvakkat 'eminzıt (637) lira (50) ku

ruştur. 

isteklilerin teklif mektuplarını muvak
kat teminat ve şartnamesinde yazılı vesa
ik ile birlikte aynı gün saat 10 a kadar 
mezkur komisyona makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (4049) 14053 

TiCARET VEKALETi 

air elektrik ve makina mühendisi 

aranıyor 

Ticaret Vekaletinden : 
Ölçüler ve Ayar Müdürliiğü kac 

sonda münhal bulunan 30iJ !ir.1 ücr .. 
fen müşavirliğine elektrik vr makine 
miihendisi alınacaktır . 

Talip olanların tahsil ve askerlikle· 
rini ifa ettiklerine dair evrakı müsbi· 
tclerile birlikte İç Ticaret Umum Mü· 
dürlüğline bizzat müracaat etmeleri 
ilan olunur. (4014) 14008 

Benzin alınacak 
Ticaret Vsaletıindea : 
l - Veki.lct maıkam otomobiliyle mo

tosiklet için 940 mali yrlı içinde alınacak 
(52SO) litre benzinin açık eksiltmesi 10 
ııün müddetle temdit edilmiştir. 

2 - Beher litre benzin için 2S kuruş 

fiyat tahmin edilmiş olup muvakkat temi
natı 98 lira 44 kuru~tur. 

3 - Açık eksiltme 5. 8. 940 pazartesi 
günü saat 14 de yapılacaktır. 

İstcklil'crin bu günden itibaren en aşa
ğr bir gün esvel muvakkat tcminatlarmı 
merkez muhasebeciliği veznesine yatırma
ları ve muayyen olan gün ve saatte un
van, ruhsat tezkereleriyle birlikte vekalet 
zat işleri ve levazım müdürlüğünde topla
nacak satın alma komisyonunda hazır bu
lunmaları ilan olunur. 

4 - Bu işe ait şartnameler her gün ve
ıkilct zat işleri ve levazım müdürlüiünde 
görülebilir. (4089) 14064 

MALiYE VEKALETi 

Elektrik tesisatı yaptmlacak 
Maliye Vekaletinden : 
Yapılacak 111: Ba.şvekllet binası karşı

sındaki havuzun elektrik tesisatının tami
ri. 

Keşif bedeli: 462 lira 30 kuruştur. 
Muvakkat teminat mlktan: 34 Ura 67 

kunıııtur. 
İhalenin yapılacağı tarih ve mahal: Ma-

liye vekfıletl nılllt emlAk mUdUr!Uğllnde 
29. 7. 940 pazartesi giınU saat 16 da. 

ihalenin ne suretle yapılacağı: Pazarlık
la. 

İhale evrakını görmek lstlyenler: 'Milli 
em!Ak mUdUrlllğünde. 

ihaleye girmek lstlyenlerden aranılan ve
ıılka: Bu iııi yapmaıta ehliyeti olduklarına 
dair nafıa vekAletl yapı ve imar işleri reis
liğinden ehliyetname ibraz etmeleri ıart· 
tır. ( 4067) 14050 

Satılık makina 
Kızı/bey Maliye Şubesinden: 
19. 7. 940 tarihinde ihale edileceği llln 

edilmişken talip zuhur etmediğinden satı
ıamıyan <60) santimlik tomruklan biçme
ğe mahsus yerli mamulAtı elektrikle mil -
teharrlk ve 20 beygir kuvetınde A. E. G. 
markalı dinamo motörlU 1200 lira muba
yaa bedeli olan bir adet mahcuz katarak 
makinesi 2. s. 940 gUnUne rastlıyan cuma 
gllntl saat 16 da Akk!SprUdekl Ziya Kırat 
marangoz fabrikasında açık arttırma ile 
satılacağından taliplerin satış günli ma -
halllnde bulunacak memura müracaatları 
ll&.n olunur. ( 4044) 14052 

JANDARMA 

Çamaıırlık bez alınacak 
Jaadarma genel komutan/ılı Ankara sa

tznalma komisyonuııdan : 

ASKERi FABRiKALAR 

3500 Çift erat fotini alınacak 
Askeri Fabrıkalaı Umum Müdürlütü 

Merkez satrıı alma Komısyonuııdan: 
Tahmin edilen bedeli (28.000) lira olan 

3500 çift erat fotini askeri fabrikalar u
mum -.,üdürlüii'ü merkez satın alme komis· 
yonunca 318 940 cumartesi günü saat 11 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
(1) lira (40) kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (2100) lirayı havi teklif mektup
larını mczkQr günde saat 10 na kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vcsaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. {3816) 

138S9 

45 ton arap sabunu alınacak 
AJkcri Fabrikalar Umum Müdür/ütü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (l~.750 ı ' lira olan 

45 ton arap sabunu askeri fabrikalar umum 
mlidUrlliğU merkez satın alma komisyo. 
nıınca 6. 8. 940 salı glinll saat 16 da kapa
lı zarfla ihale edilecektir. Şartname para
sız ol'lrak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan ( 1181) lira (25) 
kıını§u havi teklif mektuplarını mezkfu' 
günde saat 15 e kadar komisyona vermele
ı l ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu
mın 2 ve 3. maddelerindeki vesalkle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu tıııe alfı.ka -
dar tUccardan olduklarına dair ticaret o -
dası veslkaslyle mezkQr gUn •;c saatte ko-
misyona müracaatları. (3890) 13947 

Kereste alınacak 
Askeri Fabriga/ar Umum Jlüdürlülü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
170 metre mikabı 3,50 : 4x0,14 : o.ıs :ıı: 

0,025 M. ebadında çıralı çam tahtası. 
170 metre mikabı 3,SO : x0,18x0,025 M. 

ebadında çıralı c;am tahtası, 
160 metre mikabı 3,50 : 4x0,20x0,025 M. 

ebndında çtralı çam tahtası, 
335 metre mikabı 3,50 : 4x0,22x0,025 M. 

ebadında çıralı çam tahtası, 
83 metre mikabı 3,SO : 4x0,2Sx0,025 M. 

ebndında çıralı çam tahtası, 
82 metre mikabı 3,50 : 4x0.20x0,22x0,03 

M. ebadında çıralı çam tahtaıı. 
Tamamen çıralı çam vermek mümkün 

olmadığı takdirde her kalemin nısfı Beyaz -
küknar olabilir. 

Tahmin edilen bedeli (50.000) lira olan 
miktar ve ebatları yukarda yazılı altı ka -
lem ve ceman 1000 metre mikibı kereste 
askeri fabrikalar umum müdürlüiü merkez 
satın alma komisyonunca 6/8/940 sah ıü
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (50) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (37SO) lirayı havi teklif mek
tuplarını mczkQr günde saat 14 de kadar 
komiıyopa vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vcsaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu iı;lc alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkQr gün ve 
saatte komisyona müracaatları (3891) 

13948 

41 Kalem muhtelif ebatda demir 

malzemesi alınacak 
AsJceri Fabrikalar umum müdürlülü mer

lcez satın alma komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (75932) lira {50) 

kuruş olan 41 kalem muhtelif obatda demir 
malzeme askeri fabrikalar umum müdürlü· 
ğü merkez satın alma komisyonunca 9/8/ 
94-0 cuma günü saat ıs te kapalı zarfla i
hale edilecektir. Şartname (3) lira (80) 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (5046) 
lira (63) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3: maddelerindeki veuikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu iıle ali
kadar tüccardan olduklarına dair tica.rct o
dası vcsikasiyle mczkQr gün ve saatte ko-
misyon müracaatları. (3925) 13980 

53 Ton petrol alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundaa : 
Tahmin edilen bedeli (118S6) lira (10) 

kuruş olan 53 ton petrol Askeri Fabrib
lar umum müdürlüğü merkez aatm alma 
komisyonunca 13. 8. 940 sah iünÜ ıaat 11 
de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komiıyondan verilir. 
Taliplerin muva.kkat teminat olan (869) 
lira (21) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur gün~c saat 10 na ıkadar .komiıyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki nsaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu iıle ali
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odası vcsikaıiyle mezkUr gün ve ıutte 
komisyona müracaatlan. 

-S ..... 

-
D EVLET DEMlRYOLLARI 

Parke ta§ı alınacak 
D. D. YoI/arı Satın Alma Ko.: 
1 

tepe 
- İşlet.nemiz ıhtiyacı için Çığıl· 

ve Kocatepe istasyonlarında va
teslim şartiyle ve kapalı zarf 

le 150.000 parke taşının mübaya
s:ı tmeye konulmuştur. 

gonda 
uı.uliy 

ası ek 
2 

günü 
- Eksiltme: 31. 7. 940 çarşamba 

saat 11 de Afyon istasyonunda 
ci işletme komisyonunda yapıla-yt·din 

caktır 
'l .., 

lup m 
Muhammen bedeli 6000 lira o. 

uvakkat teminat 450 liradır. 
4- Taliplerin mı.1ayyen gün ve aa

bir saat evel t:klif mektuplarına 
vakkat teminat olarak nakit ve
nka mektuplarını kapalı ve mü

atten 
ve mu 
ye. ha 
hiırlü zarfla işletme komisyon reisli

vermiş olmaları ve yahut posta 
geç eksiltme saatinden bir saat 

göndermiş olmaları lazımdır. 

ğine 

ile en 
Evci 

5- Talipler eksiltme §artnameleri
etme komisyonundan parasız a-ni işi 

la bilir ler. 13795 

EmprİmÖ?' tesisatı 
D. D. Yolları Sarın Alma Komü~ 

dan : 
Tali P çıkm.adığmdan ilk eksiltmesi intaç 

en ve muhammen bedeli 15000 lir• 
Haydarpaııa - Bilecik - Eıkiıehir • 
tele emprimör tesisatı 2/9/940 pa. 
günü saat lS,30 da kapalı zarf uıu.. 

edilmiy 
olan 
Ankara 
zart esi 
lü ile Ankara'da idare binasında satın alı • 
nacaktı ~ ? 

Bu i 
mu vak 
vesika! 
za kad 

şc girmek istiyenlcrin 1125 liralık 

kat teminat ile kanunun tayin ettiii 
arı ve tekliflerini aynı gün saat 14,SO 
ar komisyon reisliğine vermeleri 11-

zımdır. 

Şartn amelcr parasız olarak Aııkara'd& 

c dairesinden, Haydarpa&a'da te • 
ve sevk ııeİliğinden dafıtılacaktlr. 

mal zem 
sellüm 

(38 51) 13894 

inşaat münakasuı 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyon~ 

dan: 
Sıv 

ve Eski 
aıı - Çetınkaya demlryolu üzerlııde 
köy - Karag1Sl istaııyonlan uasın
an 430 metre uzunluğunda kar tu. 
ile Kara.göl tstuyonundakl pllk

da cem 
neli eri 
turnanı n UstUnUn kapatılmıı.sı lD§Utı k~ 
palı z arf usulü ile ve vahidi fiyat Uzeria

lltmeye konm'uotur. den ekıı 
1- Bu fglerln muhammen bedeli 90,00I 

liradır. 
2- istekliler bu işe alt eartname, Jll'O

aır evrakı devlet demiryoıı.nma. je ve s 
Ankara ve Sirkeci veznelrln~n 450 kunll 

llnde alabilirler. mu kabl 
3-

saat 16 
Eksiltme 8. 8. 940 perıembe c\lDI 
da Ankarada D. D. Yol dalrealnde 

cak merkez ı komisyonunca yapı • toplana 
lacaktı. 
4-

terin le 
Eksiltmeye airebllmek için letekJl
kllf mektuplan ile birlikte ...,,da 
teminat ve vesaiki aynı CÜD _. 
dar komisyon relslijine YU'lllelerl.. 
90 No. kanun ahkAmına uy.,a 
ralık muvakkat ~eminat, 

yazılı 
15e ka 

a) 24 
5750 ll 

u kanunun tayin ettiği veaikalar, b) B 
c) B u gibi inşaat işlerini muvatfaldy ... 

ardıklanna dair ellerinde mevcut 
veııalkl tekliflerine raptetmıı olm~ 

le baş 
rum1 
lan lAz ımdır. (8859) 13944. 

Çam tomruk alınacak 
Devi et Demir Y. 10. lıletme Jlüdllrli • 

ğünden 

İdare mizin ihtiyacı için miıbayu ediı.. 
00 metre mikap çam tomruk kapak 

uliyle eksiltmeye konulmqtur. 
2500 metre mikip tomruiun tahmia 
edeli 3SOOO liradır. 

cek 2S 
zarf us 
1-

edilen b 
2- Muvakkat teminat miktarı 262S ll • 

radtr. 
3- Çam tomrukları Kars ormaıı müd\iıl. 

lüğünce Oltu'nun Annc:ıen ormanından it
z için tefrik edilen malttalardan t .. 

edilecektir. 
!etmemi 
darik 
4- Teslim yeri Sarıkamıı hızar fahri-

kasıdır. 

5-
15 de 
binasın 

İhale 5/8/940 pazartesi ıinli l&lıt 
Erıurum'da 10. iıletme mudiirlutl 
da mütcıekkil komisyonda yapıla.ca. 
taliplerin mezkur ,ünde 2490 S. 'ka.o 
2 inci maddesi mucibi tanzim ede • 
teklif mektuplarını ve icabeden di· 
ikalarını eksiltmeye açılına saatin.

ğından 

nunun 3 
ceklcri 
ğer ves 
den bir saat cvcl komisyona tevdi etme • 

mdır. Posta gecikmeleri kabul e • !eri lizı 
dilmez. 
6-

müdürl' 
yonları 

dürlüg" 

Şartnameler Erzurum 10. iııl~ 
üğündcn Sankamıı ve Kars iıtaa
ndan ve İstanbul'da 1. iılctme mü -

undcn 17S kuruş mukabilinde alınır. 
7- Taliplerin resmi müteahhitlik veai

e difcr kanuni vesikalarını ibraz et.-kalariyl 
melcrl şarttır. (3980) 13969 

Nazari dikkate 
D. D. Yolları Umum lllıidiiTlülündıuı: 

ve çıralı odun nakllyauna 1. 8. 1940 
den itibaren odun tarifesine ithal e
suretlyle tenzlllt yapılmı§tır. 

Çıra 

tarihin 
dilmek 

Fazl a tafsil;t fçln istasyonlara m~ 
at edil mlldlr. ( 4072) 140:56 

20 Adet piyakolis alınacaktır 
D.D . Yolları Satın Alma KomiJyo.nue-

dan: 
Muh ammen bedeli 400 lira olan 20 adet 

s (12. 8. 940) pazartesi gUnU saat 
a pazarlık suretiyle Alık.arada ld&
sında saun alınacaktır. 

plyakoll 
15,30 d 
re bina 

Bu i şe girmek lstlyenlerin aynı gUn ,,. 
komlııyon reisllgine mUracaat etme. saatte 

leri lAzı mdır. 
Şa trnameler Ankarada malzeme dalre-

örllleblllr. (399!5) 140i0 ıılnde g 

SIH HAT VE iÇTiMAi M. V. 

Yerli kok kömürü ilanı 
Sıltat ve içtimai Mwnnet Ve1c'1~Hı-

d~n : 
Vekil et kalöriferi i~in 120 ton yedi 

kok kö 
caJı:tır. 

mürü açık eksiltme ile satın alma.
y evıni ihale 12. 8. 940 pazute.i 
at ıs dedir. Vekllct bin.aıında le
satın alma komisyonunda yapıla-

günü sa 
vazım 

caktır. 

Şar 

vekil et 
Mu va 

ihale s 
sandı~ 

tnamcsini gÖrmck istiyenler bor liİll 

levazımma muracaat etmelidirler. 
kkat teminat 2'43 liradır. Teminat 

aatinden evet usulü dairesinde ma~ 
sına yatınlaralc alrnacak makbuz ko

ibru olarıacakur. 
6 A 12845:5 Orta kıııma 

Reüli 

İhale 6. 8. 940 salı gUnU ııaat 1:5 te dal· 
mi encUmende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektupları ihale ta
rihinden 8 g{ln eve! fen işleri mUdllr!Uğll· 
ne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 
940 yılına ait ticaret odası veslkalariyJe 
2490 numaralı kanunun tarlfatı çevreslnd.
ha.ıırlıyacakları tekllf mektuplarını ihale 
günü saat H e kadar daimi encUmene ver· 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 26 
yirmi altı kuruş olan (325,000) Üç yüz yir
mi beş bin metre çamaşırlık bez kal?alı 
zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesı 2. 
8. 940 cuma glinü saat 15 on beştir. İlk te
minatı (547S) beş bin dört ylizyctmiş beı 
liradır. Evsaf ve şartnamenin (423) dört 
yüz yirmi üç kuruş kaf'1ılığında İstanbulda 
jandarma muayene ve Ankara'da ). Sa. Al. 
Kcmisyonundan alınabilir. 1steklier kanu
nun emir ettiği belgelerile ilk teminat vez
n~ makbuzu veya banka mektubunu muh -
tevi tekliflerini ihale günü saat 14 on dör
de kadar Ankarada ). GN. K. binasındaki 
llomiıyona ~oleri. (372~ 137H 

-
6 A 1284$ MıOOl JMlesl (6H6/3&36) 18952 (~ 14811 ~ MOM 
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, M1LLI MUDAFAA VEKALETİ GÜMRÜK VE 1NH1~ARLAR V. 

Ambar insaatı 
J 

Toprak mahsülleri ofisinden : 
1.) Diyarbakır ve Zile istasyonlarında yapılacak anbar

lar, idare binalarile sair işler götürü olarak kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedelleri Diyarbakır 
için 105268,05 ( yüz beş bin iki yüz altmış sekiz lira beş ku
ruş), Zile için 49897,85 (kırk dokuz bin sekiz yüz doksan 
yedi lira seksen beş kuruş) tur. 

2.) Eksiltme evrakı Diyarbakır için 5. Zile için 3 lira mu
kabilionde Ofis Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

3.) Eksiltme 31. 7. 940 tarihinde saat 15 de Ankara'da 
Ofis binasında yapılacaktır. Teklif mektuplarmı havi zarf
lar makbuz mukabilinde Ofisin Muhaberat Servisine tes
lim edilecektir. 

4.) Muvakkat teminat mikdarı Diyarbakır için 6513,40 
'(altı bin beş yüz on üç lira lork kuruş), Zile için 3742,35 
(üç bin yedi yüz kırk iki lira otuz beş kuruş) tur. 

5.) İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil
mek için ihale tarihinden nihayet iki gün evel Ofisten ala
cakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. 

6.) 1 nci maddede yazılı inşaat ayrı ayrı kimselere ihale 
edilebilir. (3942) 13924 

Bir dokuma posta şefi aranıyor 
İzmir ıark sanayii kumpanyası Türk Anonim ~irkelinden : 

Fabrikamız için boyalı, fantazi ve kaput bezleri imalatını ida
re edecek bilgili bir dokuma po~ta ~efine ihtiyacımız vardır. 

Şeraitimiz. a§ağıya yazılıyor : 
1- Fabrikamızda çalışacak posta şefi Türk olacak ve Türk 

tabiiyetini haiz bulunacaktır. 
2- Yaşı, otuzdan aşağı, kırktan yukarı olmıyacaktır. 
3- Mutlak surette türkçe okuması, yazması olacak ve doku

ma İ§lerile alakadar hesap işlerini bilecektir. 
4- Fabrikamızın imalatını yapan mümas.il bir imalathane 

veya fabrikada muhtelif dokuma işlerini bilgili bir surette ifa 
ettiğine dair bonservis ibraz edecektir. 

5- Hüsnühal varakası ile birlikte ne mikdar ayhk almakta ol
duğuna dair vesika ibraz edecektir. 

6- Tal ip olanlar; 
Şirketimizin lunir'deki merkezine müracaat edebilirler. 2948 

Şehitler - İzmir. Posta kutusu : 55. 

ŞOFÖR VE İŞÇİ ARANIYOR 
Balrkesir Etibank Garp Linyitleri 1'1.etmeşinden : 

İşletmemizin Soma ve Değirmisaz şubelerindeki ihtiyacımız için 
resimden anlar tesviyeci tornacı ve kazmacıya ve kamyon nakliyatın
da çalışmak üzere 3 şoföre ihtiyaç vardır. Taliplerin işletme merke-
zine müracaatları rica olunur. 2930 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

------------
UMUMİ HEYET TOPLANTISI 
Hali tasfiyede bulunan İstanbul ve Trakya Şeker Fabri

kaları Türk Anonim Şirketi Tasfiye Heyetinden : 

---------= Hali tasfiyede bulunan İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları -
= Türk Anonim Şirketi hissedarları umumi heyetinin 16 ağustos 1940 =: 
:= tarihine müsadif cuma günü fevkalade surette akdi içtima etmek =: = üzere daveti kararlaştırılmış olduğundan, Şirket hissedarlarının =: 
:= mezkur günde saat 16 da, İstanbul'da, Bahçekapı'da, 'l'aşhan'da 42 =: = numarada kfıin Şirket Merkezini §ereflendiımeleri ve hisse senet- =: 
- lerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını müsbit evrakı içtima gü- =: = nünden bir hafta evel Türki:fe İş 'eya Ziraat Bankalarına veya Tür- := = kiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Merkezinde veya İstanbul- =: 
§ da Bahçekapı'da, Taşhan'da bulunan tasfiye memurlarına tevdi ede- -
= rek duhuliye varakası almaları rica olunur. 

---RUZNAME: --- -Şirketin tasfiye muamelat ve vaziyetine müteallik Tasfiye Hey---
eti Raporunun okunması. 2980 ---- -

'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll[i=' 
Zayi - Avanos Nüfus memurluğundan [ Zayi - Maliye vekaleti merkez knmbi

aldığım nüfus tezkeremi kaybettim. Yeni- yo müdürlüğunden almış olduğum 19.6.940 
ıini alacağımdan eskisinin hükmü olma- tarihli ve 1629 numaralı 60 sterlinlik ser-
dıgı ilan olunur. best döviz müsaadesini zayi ettim. Yenisi-

331 dofumlu Ali oğlu ni alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Behçet Lüleci 2965 Suat Reşat KOREY 2983 

Zayi mühür - Bundan iki ay evci Zayi - Ankara belediyesinden alınan 
(Hamdi Çayırlıoğlu) yazılı miıiıürümü 1612 No.lu bisiklet plikası zayi olmuştur. 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin Yenisi. alınacağından eskisinin hükmü yok 
hiıkmü yoktur. ı tur. 

Beypazarlı Hamdi Çayırlıoğlu 2982 Telefon şeflerinden Kenan Esemenli 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

----
-----
------
-----
----------------

BASKÜL 
Yeni ve tamiratı 

Soğuk demir işleri her nevi bahçe 
parmaklık ve demir kapıları; demir 
dolaplar ve bilumum kalorifer ve su 
tesisatı, ~t ve tamiratı deruhte 
edilir. 

Mühendis M. Aranlı 

Suğukkuyu 

Açık sokak 

No.6 

• 

---
---
-----
----
------
----
----
----

Veteriner ecza alınacak 
M. M . Vt.>kaletı Sııtm alma KO: 
Hepsıne tahmin edilen fiyatı 13500 lira 

olan 17 ka lem veteriner ecza 29 temmuz/ 
940 pazartesi günü saat 11 de Ankarada M. 
M . V. satın alma KO. da kapalı zarf usu
liyle satın alınacağından isteklilerin 1012 
lira 50 kuruşluk ilk teminatları ile birlik
te teklif mektuplarının eksiltme saatından 
behemehal bir saat eveline kadar mezkur 
KO. riyasetine vermeleri. 

Liste ve şartnamesi her gün öğleden son
ra KO. da görülür ve istiyenler tarafından 
kopyası alınabilir. (3557) 13623 

Terlik alınacak 
M. M. V ckDleti satın alma KO: 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (200) 

iki yüz kuruş olan 10.800 çift terlik kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 2/8/ 
940 cuma günü saat on birdedir. İlk temi
nau 1620 liradır. Evsaf ve şartnamesi M. 
M. V. satın alma komisyonundıı görüle
bilir. İsteklilerin kanunun emrettiği bel
gelerle en az ihale saatından bir saat e. 
veline kadar kapalı zarfları komisyona 
vermeleri. (3772) 13808 

Yün çorap alınacak 
M. M. Vekaletı satın alma KO: 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (49) 

ktrk dokuz kuruş olan 30.000 çift yün ÇO· 
rap kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
İhalesi 2/81940 cuma günü saat on beşte
dir. İlk teminntı (1.102,5) liradır, Evsaf 
,ve şartnamesi M. M. V. satın alma ko
misyonunda görülebilir. İsteklilerin kanu
nun emrettiği belgelerle ihale saatmdan en 
az bir saat ebeline kadar komisyona zarf. 
ları vermeleri. (3773) 13809 

Sıhiye arka çantası alrnacak 
M. M. Vckilctı satm alma KO: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı yir

mi altı lira olan 1500 tane sıhiye arka çan
tası 29/temmuıo:/940 pazartesi günü saat 15 
de Ankaradn M. M. V. satın alma KO. da 
pazarlıkla satın alınacaöından isteklilerin 
5850 lirlık kati teminatl.3n ile birlikte pa
zarhlı: gün ve saatında mezkur KO. da bu
'unmaları. Sartname ve nümunesi M. M. 
V. satır almıı KO . dadır. Sdıtname 195 ku
r:ış IJedelle isteklilere veril:• (3846) 

13866 

Matra almacak 
M. M. Vekaletı Satın Alma Komısyo -

nundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı yüz 

elli kuruş olan elli bin tane emaye er mat
rası 30/ temmuz/ 940 salı günü saat 11,30 da 
Ankara'da M. M. V. satın alma Ko. da pa
zarlıkla satın nlınacağındıtn isteklilerin on 
bin liralık kati teminatları ile birlikte pa • 
zarlık gün ve saatinde mezkur Ko. da bu
lunmaları, şartnamesi 375 kuruşa Ko. dan 
alınır. (3908) 13902 

Harp paketi torbası alıncak 
M. M. Vekfiletı Satın Alma Komısyo -

nundan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 160 

kunışa olan :5000 tane harp paketi torbaııı 
29 temmuz 940 pazartesi giinU saat 16 da 
Ankarada M. M . V. satın nlmıı Ko. da pa
zarlıkla satın alınacağından iııteklilerln 
1200 liralık katl temtnatlarlyle birltkte 
rıazarlık glin ve ıınatinde Ankarada M. M. 
V. Satın Alma Ko. da bıılunmaları. 

(3844) 13943 

Tüfekçi sandığı alınacak 
M . M. Vekaleti Satın Alma Komısyo -

nundan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı: 200 

lira olan 100 çift tüfekçi sandığı (kom
ple > pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlı
ğı: 30. 7. 940 salı günQ saat 14 tedir. Kati 
teminatı: 3000 lira olup şartname ve nO
munesı komisyonda görillUr. Taliplerin 
muayyen \•akitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (3!)39) 13953 

Arap sabunu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma KomİtiyO

nundan: 
Beheı· kilosuna tahmin edilen fiyatı 65 

kuruş olun 3000 kilo arap sabunu 13 ağus
tos 940 salı glinU saat 10 dıı Ankarada M. 
M. V. satın alma ko. da ac;ık eksiltme su
retiyle satın nlınacağındıın isteklilerin 292 
lira 50 kuruşluk kati teminatları ile bir -
ilkte pazarlık glin ve saatinde mezkfır ko. 
da bulunmaları. (4.028) 14065 

Hayvan velensesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Beher adedine tahmin edilen !iyatı: 10,5 

lira olan 6000:7000 adet hayvan velensesl 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı : 
3. 8. 940 cumartesi gUnU saat 11 dedir. Kati 
teminatı: 8800 lira olup §artnamesl 315 
kunışa komisyondan alınır. Taliplerin mu
ayyen vakitte .M. :M. V. satın alma Ko. da 
bulunmaları. (402!)) 14066 

Balık yağı alrnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı: 60 

kuruş olan 16600:17600 kilo bahkyağı pa
zarlıkla satın alınııcaktır. Pazarlığı: 3. 8. 
940 çarşamba glinU s:ıat 11,30 dadır. Kıtti 
teminatı: 1500 lira olup şartnnmesl komis
yonda görUIUr. Taliplerin muayyen vakitte 
)!. M . V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(4035) 14067 

Mobiloil BB. yağı alınacak 
M . M . Vekl\letl Satın Alma Komisyo-

nundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı: 82 

kunış olan 18200:19.000 kilo moblloll BB 
yağı pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlı
ğı 3. 8. 940 çarşamba gUnii saat 11 dedir. 
Kati teminatı 2200 lira olup şartnamesi 
komisyonda göriiliir. Taliplerin muayyen 
vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunma-
ları. (4036) 14068 

Gres yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo • 

nundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı : 50 

kuruş olan 20.000:25.000 kilo gres yağı pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı: 3. S. 
940 çar§nınba gUnU saat 14. tedir. Katı te
minatı 1500 lira olup §nrtnamesi komis
yonda görUIUr. Taliplerin muayyen vakitte 
M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(4037) 14069 ________ , 
' Kirahk kat 

Anafartalar caddesinde kain 
Kooperatif binasının, geniş ve 
kullanışlı sekiz odayı muhtevi 
ikinci katı kiralıktır. 

D~ire ve müesseselere çok el
verişlidir. Memurlar koopera
tif şirketi merkezine müracaat 
olunması. Telefon: 1428 

- 2929 

~111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ \.111111111111111111111111111111111111111111~.tl' 

Satılık eşya 
Ankara Gumruk Müdür/uğünden 
Müfredatı belediye mezat salonu ile güm

rük müdürlüğü binasında asılı listede gös
terilmiş olan muhtelif cins eşya 2/ağustos/ 
940 tarihine müsadif cuma günü saat 10 da 
açılı: arttırma ile satılacaktır. 

Müzayede iştirak arzusunda bulunanla
rın muayyen saatte Akköprüde gümrük bi
nasında müteşekkil satış komisyonuna mü-
racaaltarı. (3649) 13657 

Muşamba i~leri 
A nkars ! nhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Ankara'da İnhisarlar Vekaletinin tahtı 

işgalinde bulunan umum müdürlük bina -
sında kabaran müşambaların yapıştırılma
sı keşif, proje ve fenni şartnamesine göre 
açtk eksiltmeye konulmuştur. 
Yapılacak işin muhammen bedeli 2250 

liradır. Açık eksiltme ve ihale muamelesi 
1218/ 940 tarihinde saat 16 da başmüdür -
lüğümüzde toplanacak komisyonda icra 
edileceğinden taliplerin 168 lira 75 kuruş 
ilk teminat paralariyle birlikte müracaat -
tarı. (3950) 13956 

M. M. V. Hava Müsteşarhğı 

Sıhiye arka çantası alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1 - 20 adet sıhiye arka çantası pazar

lıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 

KOK KÖMÜRÜ SATIŞI 
Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Buğday Silosu ·yanındaki Kok depomuzdan, müıterinin 

saitine teslim, tonu 24 liradan istenilen miktarda kok kölll 
satıldığını bildiririz. 

Müracaat yeri: Bankalar caddesi, Eti Bank Ticaret 
Telefon No: 2012. 2717 

İ LA N 
27 ve 28 Temmuz cumartesi ve pazar günleri 

KARADENİZ H VUZUNDA 
Türkiye yüzme birinciliği müsabakaları yapılacağı 

müsabakalar esnasında. havuzu terketmeleri sayın mü 
lerimizden rica olunur. 

ORMAN Çi FTLİGİ 

D. HAVA YOLLARI Piyano 
• 

Pist inşaatı 

490 lira olup teminat miktarı (37) lira- Devlet Hava Yolları Umum Müdürlü-
dır. Pazarlığı 27/ 71940 cumartesi günü sa- ğünden: 

Piyano konser akorderi ve 
mütehassısı Mina İstanbuldaJl 
di. Gar gazinosu Telefon 1417 

at (10,30) da hava satın alma komisyonun- 1 Elazığ ta)·yare meydanı pllı.nkote -
da yapılacaktır. İsteklilerin fazla izahat 

1 
!eriyle pist lıışaatı iki sistem üzerinden ve 

almak ve pazarlığa iştirak etmek üzere te- ı kapalı zar! usullyle eksiltmeye çıkanlmış
minatlariyle birlikte muayyen saat komis- tır. 
yona gelmeleri. (3971) 13985 2 - aı sisteminin muhammen bedeli Odun ahnac 

M.. k t h" · 312.81'3 lira 17 kuruş olup muvakkat te-
una asa e ırı mlnatı 16.26fi liradır. Cocuk Esirgeme Kurwnll 

Merlc.c.zinden : M. M. Vekaleti /lava SatJn Alma Ko.: bl Sisteminin muhammen bedeli 264.244 
ı - Görülen lüıum üzerine 5. 8. 940 ta- lira olup muvakl<at teminatı 14.:320 lir•• - 8. 7. 940 tarihinde yapıları 

mede 175 bin kilo o<.lun ıçin ve 
ya:; fazla görüldüğünden yenid 
si1tmeye çıkarılmıştır. 

rihinde kapalı zarfla yapılacak olan Pist 
genişletilmesi ve dranaj işlerine ait inşa
attan vaz geçilıni~tir. 

(4073) 14057 

Zayi - Akşehir 10. cu alaydan aldığım 
askerlikten terhis tezkeremi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Çumra kazası Apak köyünden 325 
doğumlu Abdurrahman oğlu Mus-
tafa BURUN. 2981 

Bir daktilo aranıyor 
Geniş teşkilatlı ticari bir 

müessesede 

LİSAN BİLEN 
Ve seri yazan bir daktiloya 

ihtiyaç vardır. 
Posta kutusu : 

498-Ankara 
Adresine mUracaat olunması • 

2900 , _______ _, 
Makinist alınacak 

Radyodifüzyon Müdürlüğünden : 
Sanat mektepleri elektrik kısmın

dan mezun veya bu derece tahsil 
görmüş elektrik ve radyo işlerine va
kıf makinistler ve makinist namzetleri 
alınacaktır. Talip olanların 1 ağustos 
1940 tarihine kadar Radyodifüzyon 
müdürlüğüne müracatları. 13960 

~, ...... Aranıyor ......... 
-

Eylıil içinde taşınmak üzere Yeni- : 
: şehir, Çankaya, Kavaklı semtlerinde : 
: kalorifer ve sıcak sulu geniş beş oda, : 
: bir hol, bir hizmetçi odası apartman : 
: veya bahçeli bir ev aranıyor. Tele - : 
: fon No. 6921 Salihattin'e müracaat. : -, ı 111111111111111111111111111111111111 ır 

KAZALAR 

Sf::yyar etüv makinası alınacak 
Salihli Belediyesinden : 
1 - Belediyemiz dispanseri ıçın 

iki tekerlekli tek beygirle çekilir bir 
seyyar ütü makinası mübayaa edile
cektir. 

2 - {1200) lira bedeli muhammeni 
üzerinden açık eksiltmeğe çıkarılmış
tır. 

3 - İhalesi 5 ağustos 940 tarihine 
müsadif pazartesi günü Salihli bele· 
diye encümeninde yapılacaktır. 

4 - Evsaf, ebat şerait vesairesi hak 
kında malUmat istiyenler Salihli Be
lediyesine müracaat edecektir. 

5 - Muvakkat teminat muhammen 
bedelin % 7,5 ğu nisbetindedir. 

\. 

13927 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6817 
lmtiyaı sahibi 
lskender Artuo 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Müessese MUdllrU: Naşit lJLUU 

ULUS Basrmevi ANKARA 

dır. • 
3 - Eksiltme 5. 8. 1940 pazartesi gtinü 

saat 11 de hıı.va yolları meydanınıh kilin 
umum ınlldilrlrık binasında toplanacak kcı 
misyon tıırnfından krn edilecektir. 

4 - Bu işe alt Ccnnl ve hıısuHt şartna -
melerle mukavele proje ve resimler 16 lı
ra mukabilinde devlet hava yolları tavya · 
r 1.; meydanında kt\ln umum mUdUrlük bina· 
sında bulunan alım, satım komisyonund:ııı 
temin edilir. 

İhalesi 5 ağustos 940 paza 
1(' da yapılacaktır. Şartnamesi 
mek istiyenlerin Kurum hesd 
direktörlüğüne müracaat etrne 

~•111111111111111111111111111111• 5 - Eksiltmeye gireceklerin Münakal~t 
Vcktl.letine ihale tarihlndC'n en geç <ıeki:r. 
giln evel istida ile mUracant ederek ehli · : 
yet vesikası almnları şarttır. : 

Cebeci'de istasyon yanıtı 

YEHİDOGAH istldalnra buna benzer işleri yaptıkları -
na dair, işi yaptıranlardan aldıkları vesi · 
kaları raptedeceklerdlr. Zamanında m •lrn· 
caat etmlyenler ve ehliyet vesikası alını 
yanlar giremezler. 

6 - Taliplerin teklif mektuplarını en 
geç ihale tarihinden bir saat eve! eksiltme 
komlııyonunn nıakbıııo: mukabilinde verme -
leri ve hangi slııtemi ne kadar tenzillı.tla 
kabul ettiklerini sarahaten göstermeleri 
IAzımdır. 13928) 1391-1 

ANKARA V ALlLICİ 

inşaat münakasası 
Ankara Vilayetinden: 

ı - Vllliyctlm17.ln Reypazar kaazsında 
inşa edllcıı koza boğum evinin ikinci kunm 
inşaatına t alip zuhur etmediğinden 2~90 
sayılı kanunun 43 Uncll madde.şine tevf'i -
öan bir ay müddetle pazarlığa konulmuş
tur. 

2 - İnşaatın muhammen bedeli 740 1i -
radır. 

3 - Şartnamesi Ankara vllAyeti ziraat 
mUdUrJUğUnde ve Beypaz.ar kaazsı zira
at dairesinde göı'üleblllr. 

4 - Pazarlık her pazartesi ve perşembe 
gilnlerl saat 15,5 da vllı\yet daimt encllme
ninde yapılacaktır. 

5 - Pazarlığa lştiı-fı.k edecek taliplerin 
inşaatın muhammen bedeli olan ~~ 7,5 de
pozito nkçesi tutan olan (55) ljra (50) ku
ruşa aft banka mektubu veya hususi mu -
hBBebe mUdUrlUğU veznesine yatırılmış te
minat akç~I makbuzu ile birlikte pazarlık 
gUnlcrl gösterilen saatte viU\yet daimi en
cUmenlne gelemeleri llfln olunur. ( 4041) 

14.051 

: Kibar ve temiz halkımızın Y 
: oturabileceği bir bahçedi' 
: Her akşam : Çalgı ve 

Elektrikli KUKL-4 
: Temiz •takım, mükemmel 

iyi şarap, taze bira ve e 
: mezeler ve meşrubat - , 
.,,111111111111111111111111111111 

Kalörifer tesisatı 
Türk Hava Kurumu Havacı/ıl 

Genel Direktorlilğunden : 
1 - Keşif bedeli 9863 lira 10 

lan Etimesgut pliinör atölyesi111 

ve pansiyon binaları için yaptı 
lörifer tesisatı, kapalı zarf usulİ 
meye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 740 ı" 
3 - Keşif ve şartnamesi le 

sinde her gün göriılebilir. 
4 - İhalesi 12 ağustos 940 t 

lıyan pazartesi günü saat 15 te 
va kurumu genel merkez bina 
zım şubesinde yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin kanuni vesi!<• 
natlarını havi muhürlıi teklıf 
nı, ihale saatindm bir saat 

UMUMİ HEYET TOPLANTI 
Hali tasfiyede bulunan T ürk Endüstri ve Tecim Arı 

Şirketi Tasfiye Memurluğundan : 

Hali tasfiyede bulunan Türk Endüstri ve Tecim Anonirıı Ş 
hissedarları umumi heyetinin 14 cığustos 1940 tarihine mi.isadİ 
şamba günü fevkalade surette a:Cd~ içtima etmek üzere daveti 
laştırılmış olduğundan, Şirket hissedarlarının mezkur günd 
11 de Ankara0da, Yenişehir"de, Karanfil sokağında, 59 nurnar 
nada bulunan Şirket Merkezini şereflendirmeleri ve hisse serı 
ni veya bunlara mutasarrıf olduklarını müsbit evrakı içtima g 
den bir hafta evel Ankara'da ŞirLet Mer kezine, İş, Ziraat 13a. 
larına veya Sümer Banka'a tevdi ederek duhuliye varakası al 
rica olunur. ' 

RUZNAME 

1- Tasfiye heyeti ve mürakihin tasfiye muamelatı 
hakkındaki raporlarının okunması ve tasdiki; 
2- Tasfiye bilançosunun tasdiki ve tasfiye heyeti ile rrıii' 

ibrası; 

3- Tasfiye bilançosuna nazaran tahakkuk eden Şirket sa!i 
cudunun hissedarlara tevzii hakkında karar ittihazı . 

YENi SiNEMA HALK SiNEMA~ı Sus SiNE 
Bugün hu gece 

Saat: 16,30 • 21 
seıınsıarı 

ÇILG!N cı-;NÇLİK 
Saat: 14,30 • 18,30 

seansları 

AŞK TERZİHANESİ 

Bug'\ln bu gece 
24 kısımlık bUyUk ma
cera filmi lC'kmili birden 

İZCİLERE İMDAT 

Bu filme mahsus seans 
~ııatlerl : 14.30-17.30·21 

Saat: 12.rn te ucuz 
matine 

YENİŞEHİR PALAS OTELİ Ankara Atatürk 
bulvarı Ti : 3949. İstanbul Şubesi Açılmışt1r T epebaşı Şehir f ıY~. 

karıısında Tl : 413 


