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Anfartalar caddesinde gaze
teçi ve kitapçı dükkinımda ye
ni tertip MİLLİ PİYANGO bi
letlerini satmağa batladığımı sa
yın müıterilerime bildiririm. 

Devlet Demiryollarında 
....... o "' " • o o • 

Yolcu ü<ret.leri tarif esinde 
yeni bazı tenzilat yapıldı 

. •. ~·.-.· ..• -... ·-'r·:. ·· '" ~ -;;.~ •. ~Jııl;~L:Y,fu;.-'.~., ~:.;.·,;ı{ " , ... _.\ .. ·.·. ' .... n·~ 3'~:~~~".'~;..""' ,,.,. ··-;x..~ '-."".r·ı., 

Birçok hatlar üierinde gidiş geliş 
bilet üC::retleri hayli indirildi 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü her yıl biraz daha genifliyen ve 
memleketin hücra köşelerine ıokulan demiryolu ıebekesinden halkın daha 
genit mikyasta iıtifadeıini temin için umumi tarifelerinde değitiklik yal> 
mağa karar vermiştir. Uzun tetkiklerden ıonra yeni bir tarife vücude ge
tirilmiştir. Memlekette, hayatın her ıahaaında meıut inkitaflara yol açan 
demiryollarının bu yeni tarifesi de, Ali Çetinkaya'nın zamanında ba.flıyan 
tarife ıiyasetine uyarak, halkın demiryolundan daha çok ve daha kolay is
tifade etmesi gayesiyle tanzim olunniuttur. Bu mak•tla hazırlanan yeni 
tarife, şebekenin muhtelif hatları üzerinde tenzilleri ihtiva etmektedir. 

Buııün tatbik edilmekte olan prensip, ı-------·--------
muhtelif m.m~akalarda ayrı. tari.~eler tat~i· l • . 9 0 9 9 0 • 9 9 9 9 9 9 9 9 711ı1 
kı esasına ıstınat etmektedır. Boylece, bır-
ı;ok yerlerde, bilha11& kıaa meaafelerde 
bu~e kadar hiç tenzillt :yapılamamııtır. 
Yeni tarife, bu iıtiınailikleri bertaraf et • 
mektedir. 
Aiuıtoıun 16 ıncı (Ününden itibaren tat

bikata konulacak olan yeni yolcu tarifesi 
ile hulbaten ıu iki maksadın teminine ça
Iııdmııtır: 

1 - Halen tenzilitlı tarife tatbik edil • 
miyen mmtakalann da tenzilittan iıtifade 

-------------etmesini temin, kıaa meaafe ve gidiı aeya -
batlerine tenzilli ücretleri tatbik etmek. 

Reisicümhurumuzla 

ispanya devlet 
reisi arasında 

İ•panya milli bayramı münaaebe
tiyle Reiıicümhur lmıet İnönü ile 
l.panya devlet reiıi General Fran
ko araımda karırlrldı tebrik ve te. 
,ekkür telgrafları teati edilmiıtir. 2 - Peyderpey lhdaa ve tatbik edilen 

tenzilli yolcu tarifelerini, milstaıltar bir va- (a.a.) 
ziyet alan yolcu nakliyat faaliyetine uygun , ,.,, ı· · · ....... - .. -alabalık 

mütecanis 
··rkiye 

Falih Rılln ATAY 
•'de üçüncü aüfm sayımı· 
ıyoruz. lıtatiıtik Umum 
" aöylediii üzere "nüfu • 

llttıyor Ye bu artıı, dünyada 
laiç bir millete nasip ôlmıyan 

edir." · 
ll\ifuı sa711Dma adeta endite 
lldıfımız hatırlardadır. Ha-

0 llİn, her biri, Anadolu'yu 
aeferberliii kadar yoran, 

ı. .. l.ir ıürü i.yanlarmdan aoa
""'7'ik harp ıeçirmipı'lc. Ec-

- _:ı NiLLLV %iLZL -
(Sona 4. Uncü say/ada) 

~fyalardan Türkiye nifu· 
ıll 10 milyon old11jwm öi· 

iti...._ kendi mektep kitaplan• 
• naklediyorduk. Bir takan 

Anhra Ganntla bir gİfe öniindelıi lıalabalılı 

... '->icaatlerin hak kazanmuı 
'-ıı -..ıeketin tenhalıiı kadar 

••tinin hutalık n ölüm .U. 
faalabiı yüzünden azalmak. 

iddiası, baılıca miieNir aİ· 
kullanılmakta idi. 927 

""'-il bazı Yiliyetlerin bir kısım 
. ._.eaeye kapılıp kaydolma• 

hznn memurlarının acemi· 
l'llfınen. ecnebi iddia•mm 
• del'bal sabit olmuttur. 935 
... daha büyük bir teJ' İspat 
~ liirkiye'de nüfus, dGnya-

lllemleketinden fazla art
"lti• Şimdi ecnebi coirafyalar 
"'~ & in önüne bir rakalllDU 
,,..._ele, nüfmumuzu 18 milyo-

Prıvdı diyor ki : 
. ' . lngiltere nın 

İstilAsı 

çok zordur 

arclır. Sovyet pzetelİ huna sebep 
•'ilin bilhaN& Anadolu olarak c:la lnrihere'nin çok 
.. ırlarclanberi kendi hili· kuvetli bir deniz f ilOIUD& 

~ ilıniıti. Sıhi ve zirai, iktı· 
~ •! aüratli bir kalabalıklaı· sahip bulundujunu ıöylüyor. 

llıııa.it deiildi. Cümhuriyet Londra, 30 a.a. _ Reuter aJanıı bildi-
"l~ri, mütemadiyen bu ıart· riyor: 

\dit• ile metarul olmuılar, ııt- tn~ltere'nin deniz mavaffakiy.etl~i 
'tı...!'.., liri haıtalıklarla müca- resmi aovyet orıanı olan Pravda'da ~ır bu
~~ler, ikhsadi .,. zirai tetki· yiilc devlet için deniz kuvetine malık ol • 
~ mak lüzumunu göıteren mUllhazalara mev

•lldirmiıler, bu ıuretle zu teıkil eylemektedir. 
-Gfuaun korunmaıı kadar Daily Telegraph gazeteai tarafından. ik· 
ll\ifua ürema.i imkanlarını tibu ı!liilen bir makalede Pravda ,öyle 
9tıniılerdir. demektedir: 

"' "'llun satıh mesahası bir lnriliz deniz zayiatı •imdiye kadar he· 
4{.~1 ıaha katılmıyacak kadar zayıftır. Filhaki
~ ~ ıı mukayeselere aebep o- ka bu zayiat umumi tonajın ancak yüzde 
il..~ topraklar, yalçın sahiller, 3,5 nu teıkil etmektedir. Dunkerque'in tah
l--,ı I', çölümsü vüsatlerle ha- liyesindeki muvaffakiyet, kuvetli bir or

duyu kurtarmı' olan inıtiliz filosunun kud
c:i ve nüfuıu arttıncı retini göst,rmiştir. Bu harekit kezıı 1n

~ ~rak niıpetleri ekseriya ıiltere'nin istilbının çok zor, deniz aşırı 
~ ~· tutulmaz. Orta Anado-l arazisini fethetmenin de aşağı yukan im· 

llile • b l' k h kinıız olduğunu is.bat etmi,tir. Almanya'· 
't' Y• eı ıyen topra • u nm deniz kudreti hiç •ilpheıiz ingiliz kud· 
ı._ lla bazı kıınnlannda bir retinden çok dtındur. Ingiltere'nin deniz 
"''Ilı Reçinclirebilir Karad• tarihi bize bir bahriye için en mühim ıv· 

~ "1ıad ~ L f• ti terin tefkillt ve inzibat olduğunu oğret· 
.... _ a u;r•e .eaa e er Tar- k ed" K 1 d . . k"llt ~İte . • • me t ır. ızı onanmaya en ıyı teı ı ca t ımkanlan bulabilmek ve inzibatı ve mümkün olan en teknik in-

01111 f. üacü aylada) fl.71 temin eclecctia. 

Ziraat Vekilimiz 

B. Muhlis Erkmen'in 

Konya'daki tetkikleri 

Ziraat Vekilimiz B. Muhliı 
Erkmen 

- Salp tarafından -

Konya, 30 a.a. - Şehrimizde bulunmak
ta olan zira.at. vekili Muhliı Erkmen, dün, 
yanında valımız olduğu halde ordu müfet
ti.'li~lni, ltorko!'1ut~lığı, belediyeyi, parti
yı zıyaret etmış, tıcaret odası borsa silo 
ve harayı teftiş eylemiıtir. Muhlis Er'kmen 
bu teftieleri aıruında allka.darlarla görii· 
şerek iıtihıalin arttırılmasına mukabil 
istihaal masrafının azaltılma.aı esaslarını 
tetkik eylemis ve harada hayvncılıtm in
kipfı çareleri üzerinde müteh&Hıılardan İ· 
zabat almıttır. 

Bulgar Baıvekili Füol 

Salıburg' dan sonra 

Tuna' da 
BARIS 

korunacak 
Romanya, Macaristan ve 
Bulgaristan Tunı'yı ait 
meseleleri kendi aralarında 
görüıerek hl l lede<eklerdir 

Bükreı, 30 a.a. - Rador ~Janaı, aıatıdı
ki teblifi neıretmiıtir: 

Bııvelı:il B. Giıurtu ve hariciye nazın 
B. Manoilesko, alınan hükümetinin d1 -
vetliıi olarak Oberıalzberı'e ve İtalyan 
hUkümetinin divetliıi olaralı: da Roma'ya 
yaptıkları seyahatten, 29 temmuz aut 
10,15 de dönmliılerdir. 

Bu seyahat, Romanya'nın mihver ıiyaıe
tlne intibak hususundaki katt beyanatm -
'""" soqra, rumf'n hükümetinin almaıı Füh
NPrl'tal)'Ul J>açe'ıd •• iki b1171k U.let 
hariciye nazırlariyle ilk tahıl temasını tet
kil eylemiştir. Romanya'yı ve cenubu pr
ki Avrupasını alakadar edeıı blitlln aiyaal 
ve ekonomik meseleler üzerindeki görüı

meler samimi bir dostluk havası içinde ce
reyan eylemiştir. Bu görüımelerin heyeti 
umumiyesinden, gerek Almanya'nm gerek 
İtalya'nın Romanya hakkmda ve kıtanın 
bu kısmrnda ıulhun idımesi hakkında all
kası ve anlama zihniyeti tebarüz etmiıtir. 
Romanya'nın iıtikbaldeki endiıeleri hak

kında gerek Oberaalzbercde gerek Roma -
da yalnız umumi prenıipler müzakere edil
miştir. Bu umumi prenıipler mucibince a
lakadar memleketler hükümetleri Tuna 

(Sonu ı. üncü uylıdı) 

Etimesğut kızılay 

depolarını tetkik 
B. M. Meclisi ve Milli Yardım Komltell 

Relıi AbdUlhallk Renda ile Bafvekil Dr. 
Refik Saydam dUn Htleden önce aaat 9.30 
da Etımesğut'a giderek 12 ye kadar kızılay 
depolarındaki malzemeyi tetkik etmı,ıer • 
dlr. RetakaUerlnde C. H, Partiai Genel 
Sekreteri ve Mim Yardım Komitesi Azuı 
Dr. Fikri Tuzer, Kızılay Umumi Merkezi 
Refaf ve Atrı Mebusu Dr. Hlllamettin Ku
ral, ve heyet umumi l.zaaından Çorum me
bUSU Dr. Mustafa da bulunmuıtur. 

30 Dakika içinde 

Almanlar asgari 
onbeı tayyare 

kaybettiler 
Londra, 30 a.a. - Reuter: Dün sa

bahki hava muharebeıine ait sonradan 
alınan tafsilata nazaran alman hava 
kuvetleri 30 dakikada en a§&ğt 15 tay
yare zayi etmişlerdir. 

Yunken 87 tipinde 30 pike boı:ıoar
dıman tayyaresi refakatinde 50 Mes
serachmidt avcı tayyareai olduğn hal
de bir limana baıkın hücumu yapmıya 
tetebbüa etmişlerdir. Kuvetli İngiliz 
Spitfire ve Hurricane avcı tayyare fi
loları derhal havalanmışlardır. İki dal
ga halinde uçmakta olan bombardı • 
man tayyarelerinin bir kaç yüz metre 
üzerinde Meıserachmidt grupları muh 
telif irtifalarda daireler çizmekte idi
ler. İngiliz avcı tayyareleri bombardı
man tayyarelerini o kadar yormuşlar
dır ki bunlar hedeflerine nitan alamı
yacak hale gelmitlerdir. Bombardı • 
man tayyarelerini himaye etmek üze
re alman avcı tayyareleri ininceye ka
dar bombardıman tayyarelerinden ıe
kizi düşürülmüştür. Müteakiben yedi 
avcı tayyaresi de diltilrülmüıtür. 

1Dün geceki zelz~lede 
Yozgat civarında 

12 köy harap oldu 
300 ölü ve 360 yarah vır 

Kızılay derhal felôkete 
uğrıy<!lnlara yardıma koştu 

Dün aabah aaat 3 ile 3.30 araımda 
yurdun muhtelif noktalarında yer 
ıarsmtılan hiaaedilmittir. 

Yer aaramtııı Ankara'da ıaat 3 de 
oldukça tiddetli, Iıtanbul'da da 3.10 

da hafif olarak duyulmuttur. 
. Aynı Jaatlerde Erzincan. Te....., 
Niğde, Merzifon, Çarpmba, Tokat. 
Yozgat ve Kayaeri'de muhtelif fid-

(Sonu 4 üncü sıylıdı) 

MtuıTil Vekilim~ Haaan - Ali Yücel, K.onNnJatuuar'Ja laall 
muiJıi aerleri üaritule ,,..,..,ı olurlıen 

Konservatuvarın güzel bir eseri 

Konya havalisinde halk 
musikisi eserleri toplandı 

Maarif Vekilimizin bu hususta yapdan 

çalıımalara dair gazetemize beyanatı 

Heyet ha R ,,1u•ikisini plalıltlt'a alırken 

'M&al"if Vekiletimizin, memleketin uzak yakın köıelerinde, halkln için
de ve ruhunda yaşıyan, tertemiz halk musikisini toplamak için husuıi bir 
teıkilitla çalııtığı malumdur. Devlet Konservatuvarına bağlı bulunan bu 
derleme heyety her yıl memleketin muhtelif köıelerinde tetkik seyahatleri 
yapar ve halk tarkıları dinliyerek bunları plaklara alır, Ankara'ya getirir, 
böylece, halk muıikiıi Ufivi, her yıl herbiri birer sanat ziyneti olan yeni 
eserler kazanır, zenginletir. 

Milzik folklor arıiv ıefi Muzaffer, 
muallim Mahmut Ragıp Kösemihaloğ
lu, piyaniıt Mithat Fenmen ve arıiv 
tekniıiyeni Rıza'dan mürekkep olan 
bi,; heyet, son aylar içinde Konya'ya 
bir seyahat yapmıı, folklor bakımın -
dan çok zengin olan bu vilayetimizin 
merkezinde ve köylerinde 500 den fu
la halk prkııı pliia aldıktan sonra 
ıehrimize dönmüıtür. 

Bu sahadaki çalıımalarla çok yakın
dan alakadar olan Maarif Vekilimiz 
B. Haaan - Ali Yücel, dün öğleden 
sonra ıaat 16 da Devlet Konıervatu
varı folklor arti" dairesine giderek 
son ıeyahat hakkında kendiıine veri
len izahat ve alınan plaklardan bazı
larını dinlemittir. Halk ve tekke ede
biyatı ve bunlara bağlı olan halk ve 
tekke müziii bakımından ayrı bir ren
gi ve huıusiyeti olan Konya'nın güzel 
tarkıları, vekil Uzerinde çok iyi tesir 

(So11u 4. üacü aylada) Ko11Mr1N11bwta'da #tol.le imlan 
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Harp 1 1 e onomısı Hava 

ULUS 

Kurumu 
.-.................... ' . 111111 111111111111111'-. . Ticaret mubadeleleri 

nasıl yapılacak ? 

Avrupa ekonomisi!.. 
tayyarecilerinin 

Denizli'de 

UYKU ÇOCUKLARIN EN 
BÜYÜK GIDASIDIR ! 
Yavnılarmrn gürbüz büyü -
meleTini arzu eden her a.ıme 
çocuklarını muntazam vakit
lerde uyutmalıdır. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, 
2/ 13055 numaralı kararname hükümle
rine tabi olan memleketler ile yapıla
cak ticaret mübadeleleri hakkında teş
kilfitına yeni bir emir göndermiştir .. , 
Bu emre göre, mukabilinde ihracat 
yapmak şartiyle vaki olacak ithalatın 
muamelesi takas Limitet Şirketince, 
mukabilinde ihracat yapılmıyacak it
halatın muamelesi ise Türkiye Cüm -
huriyet Merkez Bankasınca, ithalat 
mukabili veya serbest döviz mukabili 
yapılacak ihracatın muamelesi takas 
Limitet Şirketince, iki hükümet ara -
sındaki hususi anlaşmalar "ile tesbit e
dilen kontenjanlara mahsuben yapılan 
ihracatın muamelesi Türkiye Cümhu
riyet Merkez Bankasınca intaç edile -
cektir. 

Harp onu Avrupasının yepyeni bir 
haritaya, bambaşka bir ekonomi siste
mine bağlanması dileğinin hedefi mu
ayyendır. Hür bir Avrupa 1.. Müref
feh bir halk ! .. 

Evet, hüri} et ve refah 1 • • Köle 
müta\ aatiyle canını, malını, herşeyini 
feda eden ademoğlu bu ikı muhayyel 
saadetın zinciriyle bağlı esirdir. 

Bugüne kac;lar işlenen hatalardan 
ders alınarak kurulacak, iyi tanzim 
edilmiş, bir dünya iktisadi birliği be
şerin bu tatlı rüyasını, el ile tutulur, 
göz ile görünür, bir hakikat yapabilir. 

Alman iktisat nazırı Funk'a göre 
engeller : Versay muahedesi ve Rus
:> a'nın Avrupa piyasasından çekilme -
sidir. 

Versay muahedesi herçibadabat yır
tıldı. Büsbütün parçalanmak üzere. 
Rusya'da -nutuktan aynen alıyorum :
İstikbalde iptidai madde vericisi, iş -
lenmiş alman eşyası alıcısı sıfatiyle 

daha ziyade inkişaf edecek. Parantez 
içinde ilave edelim : Sanayileşen Sov
yet Rusya'da inkişaf itiraf ediliyor. 
Almanya'nın hükmü altında bulunan 

ekonomik sahadaki diğer Avrupa mem 
1eketlerinin ticaret hacmi de, o muhit 
halkının ya ama seviyesine göre, ba • 
remleştirilecek. 

Bu suretle istihsaller tanzim edile -
cek, Avrupa'da satıştan artakalan mal, 
atok olmıyacak.Rekabet denen iktisat 
kitaplarının bir kaidesi, ticaretin ise 
kargaşalığı da ortadan kalkacak. 

Bittabii bu şartlar içinde yalnız ha
lis cermen ırkını yasatan alman top -
raklarının geniş mikvastaki sanayileş
mesine de son olm,.·~cak. Öyle ya, 590 
milyon Avrup~ "nesinin radyosu
nu, otomobilını P ~·~triğini. kumaşını, 

ilacını. velh ... - uttın mamul e yasını 
Almanva ve ce'k '!talya da bu tanzim 
!rinde yardımcı olarak bir regülatör 
gibi kullanılacak. 

Bu suretle Fransa kırmızı şarabını, 
Hollanda peynirini, Danimarka tere 
ya~ını, yumurtasını, İsveç ham demi
rini, İspanya da madenini, hatt5 İngil
tere de nim mamCıl ipliğini muazzam 
sanayi memleketine kolaylıkla satabi
lirler. Hatta, belki de bir sene evelin -
den ölçülii, biçili siparis alabilirler. 

Eğer Versay'ın zafer sarhoşluğunu 
bu geniş hodbini giderse mesele 'kal
mazdı. Beynelmilel olmasa bile bir 
Avrupa mübadele mikyası olarak da 
her gün geçeceği saha tevessü edecek 
olan Reichmark kabul edilince ... 

Burada bir sual akla geliyor: o hal
de "15.024" milyon dolarlık dünya 
mevcudunun üçte ikisinin - yani 

Mersin'in bir nahiyesinde/ 
Mersin (Hususi) - Kuzucubelen 

nahiyesi dahilinde göze çarpan mil -
him bir imar faaliyeti vardır. Nahiye
nin be§ köyünde önümüzdeki ders 
mevsimine kadar bitecek olan ilk mek
tepler yapılmaktadır. 

Keza, köye gelen iki mühendis ta
rafından Fındıkpınarı köyünün imar 
planının ana hatları bitmiştir. 

Mersin'den otomobille Konya'ya 
gitmek temin olunmuştur. Nahiyenin 
bütün köylerinde Hava Kurumuna 
yardımcı aza kaydi işleri hızla yürü
mektedir. 

Zirai makinalar her 

tarafta memnuniyetle 

karşlfanmakta 
Konya, (Hususi) Ziraat Vekaleti 

tarafından vilayetimize gönderilmiş 

olan makineler her tarrfta büyük bir 
memnuniyet ve rağbetle karşılanmış
tır. 

Sarayönüne beş batöz gelmiş, bun 
lardan bir Kadınhanı, ikisi Sarayö
nü, ikisi de Cihanbeyliye ayrılmıştır. 
Bu batözlerin traktörleri de mevcut
tur. 

Ilgına mürettep makinaların ınotör 
aksamı da yakında gelerek faaliyete 
başlıyacaktır. 

Yarmadan aldığımız haberlere na
zaran makinalar şimdi mükemmelen 
çalışmakta ve çok iyi, temiz mahsul 
vermektedir. 

Ulusal ekonomi ve- arttırma 
Kurumu 

Konya, (Hususi) Ulusal Ekonomi 
ve artırma kurumu kongresi Emni -
yet müdürü B. Hadi Erbayın başkan 
lığında toplanarak yeni idare heyeti
ni seçmiştir. 

Bornova' da kağıt oyunu 

İzmir, 30 a.a. - Bornova belediyesi 
sıhhi mahzurları dolayısiyle bütün 
kahvehanelerde her türlü kağıt oyun
larını menetmiştir. 

gösterileri Çoçuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

"10.590" milyon dolarlığının - Birle - • • 

Yazan: Sadreddin ENVER 

şik Amerikada toplanmış bulunmasın- Denizli; 30. a.a. - Bugün Hava Ku- "'"""""""""""""'"""""'"'"'"""'r 

Çorum Halkevi 
dan ba ka kabahati olmıyan altın mik- rumu filosuna mensup bir tayyareci -
yasının mübadelede tcrkedilmesinin miz saat 7.30 da ve bunu takiben para
sebebi neye?... Aralarında fark biri tütçüleri hamil olan ikinci tayyare de 
muhtelif mıntakalarda bin bir eziyet saat 10.30 da Tavas'ta halkın coşkun 
ve müşküliitla çıkarılıp Amerika' da tezahürleri içinde yere inmişlerdir. Sa- ŞU belerİ nde çahşmO 1 ar 
altın saraylarında toplanmasında, di - hada vali, tuğkomutanı ve Denizli'den 
ğeri de alman matbaalarında kolaylık- gelen bir heyet kaza kaymakamı hazır Çorum, 30 a.a. - Şehrimiz halke-
la basılıp Reichs'in kasalarında hıfze- bulunmakta idiler. ,. · şubelerinde son aylar zarfında bü-
dilme inde kalıyor. Her ikisinin de Bu münasebetle tayyare müfettişi yük bir faaliyet vardır. Genç ihtiyar 
kıymeti mevhum bir mefhum!.. değil Emin Ali Yaşın paraşütçülük ve Türk binlerce yurttaş muhtelif şubelere ve 

• ' d mı ... hava Kurumu'nun şimdiye kadar yap- açılan kurslara evam eylemektedir. 
Eğer mübadelede mikyas bulmak ve tığı ve bundan sonra yapacağı işler Açılan çiçek yapma kursunda 500 e 

ona bir kıymet izafe etmek bir kuvet hakkında heyecanlı bir hitabede bu - yakın genç yetişmiştir. Dikiş ve biçki 
ise bir tarafta toplanması yeni bir mu- )unmuş ve müteakiben misafirlere ve ve şapkacılık kurslarının 120 den faz
vazenesizlik yaratmu mı? ... Müteva- davetlilere Tavas'ın bağlar arası mev- la müdavimi vardır. Hiç okuyup yaz
zin olmıyan taksim tarzı ile altın esa- !dinde bir öğle yemeği verilmiştir. ma bilmiyen 60 gencin devam ettiği 
sı bugünkü alış - veriş alemini tatmin Saat ıs de paraşüt tecrübeleri yapa- kurs bitmi!} imtihanları yapılmıştır. 

Yugoslavla!la ticaret 
müzakerelerine b~landı etmiyorsa bunun çaresi yeni bir denk- rak bu geceyi Tavas'ta ~cçirecek olan Sosyal yardım şubesinin geçen se-

sizliğe gidilmekle değil, bütün alaka- tayyarelerimizin yarın Denizli'ye gel- neki çalışması esnasında okulların . . . 
darların kurabileceği beynelmilel bir meleri beklenmektedir. ders devresinde 5.468 çocuğa sıcak Şe~rımıze gel?'.1§ hulun~n. Yug05 -
merkez ile arzu edilirse ona şümullü yemek verilmiş ve muhtaç vatandaş- 1 la" ~ıca:et heyetı ıle h.:yetımız arasın-
bir banka adı takılarak halledilebilir. tara i98 liralık ilaç ve sair yardım dakı müzakerelere dun başlanmıştır. 

Umumi harpten sonra Rusya'nın Ko"?a kooperatiflerinin yapılmıştır. Dünkü müzakereler her iki memleke-
Avrupa piyasasından çekilmesi bir 1 Son iki ay .içinde iki konser, dört 1 ~in ~ticari mübadelelerini~ ~rttı~.~~k 
aksaklık olarak ileri sürülüyor. doğ- temin ettioi faydalar temsil verilmış ve bunlardan 4.000 ımkanları etrafında umumı hır goruş
rudur. Şimdi de Belçika, İsveç, Fran- ı u den fazla vatandaş istifade etmiştir. me şeklinde olmuştur. Müzakerelere 
sa, Hollanda ... ilfih gibi sanayi mer- Buna (Hususi) - Koza dökümü - Köycülük şubesi mensupları vilaye- bugün de devam olunacaktır. 
kezlerini yıkmak geceleri güncJüzlere nün ~rka5ı alınm.ış bulun~aktadı~. tin muhtelif köylerinde halk ile te· 
ekliyen yılların biriktirdiği. asırların 1 Bursa da bu sene bır buçuk ~~ıly?.n ~1- mas ve görı.işmelere devam etmekte-
kı.ırcl ı umumi muvazeneyi • hem de Jo kadar koza m~amele gormuştur. I dir. 
dib·· ·~".\_sarsmaz m ? Meseli: b h Hatay 300 000, Auapazarı 200.000. E-

1 e er 1 d' 100 000 k' l k . 'h 1 . kilon re murabbaında 274 kişi bes- .ırne . ı o .o~a ıstı. s? e;mış-
liyen Belrika sanayiinden uzaklaşt • tır. Memleket dahılınde ıkı mılyon 

" ırı '-'l k · "h ı· b 

Maa~ bağlanan Dahiliye 
tekai:.~ ve yetimleri 

tırsa bir karış yeri boş kalmıyan o a- "'' oyu geçen ·oza ;,stı ~a atı . u sene 
rızalı relimsı· topraklar k' 1 • _ uınulduf;undan fazla hır netıce ver- İpsala hususi muhasebe memurluğundan 

, :r z ın sa ı n erı . . k - · d M f y ı B 
ni açlığa mahkum etmek demektir. mıştır. ve. alcthe;nrınk! . ~~~anda e ~cnk, . aysr~ -

B 
· 

1 
k 

1 
· h Ik ' Tohum tevziinde birlikçe temin o- mıç ta rırat .. tıp 11.ı en mute aıt u -

u sanayı mem e et erı a ını meş. 11 o k R d' t h · k' ·b· ·· . . . lunan kolaylık ve ucuzluk, tohumun eyman z ·;rn, eşa ıye a rırat atı ı o-
gul Polonya arazısıne mı, yoksa Kar- 1 d 1 • 

1 
f 1 h 

1 
ıu Ati Erzurum nüfus katipligindcn mü -

t] d ı k Uk , açı masını ve o ayısıy e az a ma - · . . 
pa ar a araştırı ara ranya ya mı 

1 1 
. . • tekait Bekir Yavı, Basbırin nahiyer.i müdü-

gönderilecek?.. su ~~ ınmasını ıntaç etmıştır. 1 riI Mehmet Sıtkı Arda, Adnkar tahakkuk 
aşı oş ır e onomının beşer refa- . . . .. .. şubesı tahakkuk memur muavını Nurı Ak-B b b. k . . Dıgcr taraftan Satış Tarım Koope- ı . . . 

hının tanzimincl'= saik olamıyacağı ka- ratıfl~:ını~ mu~ahale mubayaası yap- soy, Biı:ıyan kaymakamlıı;ından mütekait 
naati artık umunıidi y l ı:.d'l b' ması uzerıne fıyatlar 30 kuruştan 65 Mehmet Şukrü Buat, Çeşme kazası kay-r. a nız i1 ı ır k k d .. k 1 . . 
tevzin keyfiyeti tabii kanunlara uya- uruşa a ~r yu s.e ~ı~tır. m:ı.kamlr~ından mıi.tekait. olıi Mustafa Nu-
rak elde edilir. Kooperatıfler Bırlığı namına mem- ri Günşar, Ordu vılliyetı hususi muhasebe 

leketi ı;ezenler müşahedelerini şöyle varidat memuru cilü Kazım Yazıcı, Virnn
anlatmaktaclırlar: şehir nahiyesi müdürü ihsan İnanır, Hay -Bir memleketin istihsal kabiliyetini 

tahdit etmekle iştira imkanı da küçül
tülür. O vakit durmadan çalışacak, 
genişliyecek olan alman sanayii de e
konomi çalışma sahaları takyit edil
miş memleketlere mamul eşya satı§ı 
gün geçtikçe azalma zorunda kalacak
tır. 

Umumi vaziyetin ıslahı, düşünülü
yorsa nispeten daha az zengin muhit
i rdeki halkın istıhHik kabiliyetinin 
arttırılması göz önünde tutulmalıdır. 
Esas bu olabilir. Hükümetlerdeki za
degan ve imtiyazlı sınıf devri kurunu
vustada idi; bu göçmüş nazari,e ku
runuuhrada milletler arasına yayıla -
maz, bunu tarih böyle diyor. 

Bursa' da iki çocuk 

havuzda boğuldu 

Bursa, 30 a.a. - Pazar günü bura

da havuzlu parkta biri 13 diğeri de 14 

yaşlarında iki çocuk yüzme bilmedik 

terinden boğulmuş, diğer üçü de bo

ğulmak Uzere iken kurtarılmııtır. Ka-

dın erkek yüzlerce vatandaşı heye -
cana düşüren bu feci hadiseye zabıta 

el koymuıtur. Tahkikata devam edil-

mektedir. 

Muğla köylerinde konferanılaT 
Muğla, (Hususi) - Merkeze bağlı 

Ula nahiyesinde paraıütçülük, dünya 

siyasi durumu, ve Türkiye mevzulu 
konferansa devam edilmiştir. Çok sa
de bir lisanla anlatılan mevzular, ka
dın, erkek bütün köylüler tarafından 
derin alaka ile takip edilmiştir. 

Birliğin müdahalesi ile Adapaza
rında fiyatlar 20-30 kuruştan 65 kuru-
13 fırlamıştır. Amasya'da ve Uzun
köprüde de öyle olmuştur. Keza Bile
cikte, iptidaları 40-50 kuruşken Koo
peratifin müdahalesi ile 50-75 kuruş 
arasında yükselmiştir. Bilecik'te 
600.000 kilo pamuk ekilmiştir. Kadife
ciliğc yeniden başlanmıştır. 

Bu sene teşkil edilen koza koopera
tifleri halkı memnun ettiği gibi, bu 
teşekkülün kurulması esnasında 100 
kadar aza yazılmış iken, satış başladı
ğı zaman bu adet on misli artmıştır. 

Bu da, halkımızın faydalı kooperatif
çiliğe nasıl kendiliğinden ve hiç bir 
teklife hacet kalmadan girmekte ol
duğunu göstermek bakımından dikka
te şayandır. 

Denizli' de Beden terbiyesi 

istişare heyetinde 
Denizli, 30 a.a. - Beden Terbiyesi 

İstişare heyeti kaza kaymakamları -
nın iştiraki ile dün Valinin riyase -
tinde toplanmış ve bu toplantıda be
den terbiyesi genel direktörlüğü mü
messili de bulunmuştur. Bu içtima -
dan sonra vilayet istişare heyeti aza
ları Halkevine gitmişler orada hazır 
bulunan mükellefiyete tabi gençler 
le r ·buslar, askeri komutanlar, Parti 
halkevi ve belediye reis ve mensup
ları ve vilayet erkanının iştirakile ya
pılan denizli gençlik kulübünün açıl
ma töreninde bulunmuşlardır. Bu tö
rende Vali ve Genel Direktörlük mü
messili gençliğe birer hitabede bu -
lunmuılardır. 

Denizli ve mülhakatında 40 gençlik 
kulüp ve grubu açılacaktır. 

mana hususi muhasebe tahsil memuru ölü 
Zeki Alpsal, dördüncü umumi müfetti&lik 
hususi kalem müdürü Saim Altınok, Çarşı 
mezat idaresi h:tdemeliğindcn mütekait 
Ömer Saydut, Sertaç nahiyesi müdürü İb -
rahim Dinçer, Kiliı hususi muhasebe eski 
memuru Mustafa Akif, eski Siverek valisi 
Mehmet Hilmi Tükyo, Sular idaresi koru
cusu Hasan, Elazığ husuıt muhasebe kiti
bl ölü Mustafa Nuri Yalçın, Tokat huıust 
miıhasebe ba~ katipliğinden mütekait ölü 
Abdullah Erdinç, Anamur kazası eski kay
makamı İhsan Selim Ankay, Saruhan tah -
rirat müdürlüğünden mütekait M~hmet Ne
şet Gökgül, Şamlı nahiyesi mlidürhigündcn 
mütekait ölü Münir Mi.istecaplr, Cizre hu
susi muhasebe memuru ölü Reşit Ergün, 
J{arahisarı şarki eski mutasarrıfı ölü Meh
met Rifat Kalpakçıoğlu, Beıir nüfus me -
nıurluğundan mütekait İbrahim Hıza!, hu
kuk ieleri müdürlüğü dava vekili Şerif İs
mail Feyzi Yüksel, U&tükran nahiyesi eşki 
müdür vekili Reşit oğlu Atı Özer, Baziki 
na.biyesi müdürlüğünden mütekait Hasan 
Bilıen, 'Çırçır nahiyesi müdilrü ölü Hüse
yin, Anadoluhisan eubel idariyesl ikinci 
sınıf zabıtai belediye memurluğundan kad
ro harici Süleyman Ava, Elbistan nüfus 
memurluğundan mütekait ölü Mehmet Ce -
mil Önder, Edirne hususi muhasebe birin
ci daire tahsildarı Mehmet Çetinel, mülıa 
emanet tahrir ve tahmini musakkafat ko -
misyonu azalığından mütekait Ali Riza 
İçel, Hayrabolu husust muhasebe memur
luğundan mütekait ölü Mustafa Işıldar, 

Hozat kazası maliye varidat memurluğun
dan mütekait Ovacık husu.t muhasebe es
ki memuru İbrahim Aykan, mülıa emanet 
müessesatı iktısadiye müdilrlüiünden mü
tekait Mehmet Nurettin. 

İzmir ticaret borsasında 
İzmir, 30 a.a. - Ticaret ve sanayi 

borsasında dün yapılan bir toplantı
da yeni idare heyeti seçilmi~tir. Yeni 
idare heyeti ağustostan itibaren va
zifeye batlıyacaktır. 

Dil - Tarih - Coğrafya Fakültesi 
d's;plin talimatnam~i 

Maarif Vekaleti, Ankara Dil - Tarih 
v<: Coğrafya Fakiiltcsi'nin disiplin ta
limatnamesini kabul etmiştir. Talirnat
nam~de talebenin yapmağa serbest ol
madığı işler, doğrudan doğruya suç 
sayılan işler, cezalar, cezaların tatbi
ki hakkında hükümler vardır. 

Liman memurlarının 
gece mesai ücretleri 

Liman memurlarına verilecek gece 
mesai ücretleri İcra Vekilleri Heyetin
ce kabul olunmuştur. 1940 mali yılı 
içinde şube şefleriyle mıntaka liman 
reislerine ve vekillerine her nöbetçi 
kaldıkları gece için 100, inzibatı temin 
ve kontrola memur olanlarla fen me -
murlarına kontrolörlere ve tali liman 
reislerine ve vekillerine 75, müstakil
len çalışan liman memurlarına ve ma
kinistlere 40, tayfa ve odacılara otu
zar kuruş gece mesai ücreti verilecek· 
tir. 

Bursa dağcılrk kulübünde 
Bursa (Hususi) - Dağcılık kulübil 

idare heyeti C. H. Partisi merkezinde 
toplanarak reis seçimi ve it bölümü 
yapmıştır. Reisliğe Muhittin Dinç-

soy, umumi katipliğe Musa Ataş se
çilmişlerdir. 

B ' • ,. 1" ursa nm ıınar p anı 

Bursa, (Hususi) - Şehrimiz imar 
planını yapmakat olan profesör Prost, 
planı hazırlamıştır. Çekirge civarına 
ait tafsilat planı da hazırlanarak İs
tanbul'dan Bursa'ya gönderilmi§tir. 

Muğla atr, pavyonu 

Muğla (Husust) - Spor bölgesinin 
atış pavyonu perşembe günü törenle 
açılmıştır. İlk atışı valimiz t. Ethem 
Akıncı yapmıştır. Şimdilik mükelle
fiyet dahilindeki gençlerden 30 kişi 
atış yapacaktır. 

Dadça' da boğa güreıi 
Dadça - Muğla (Hususi) - Eski -

denberi kazamız bölgesinde, harman 
mevsimi bitip mahsuller anbara ko -
nulduktan sonra bütün çiftçiler sahil 
kenarında bir gün boğa güreştirirler. 
Bu sene de Burgaz mevkiinde, daha 
birçok köylerin de iştirak ettiği bü
yük bir boğa güreşi yapılmıştır. 
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Bir felaketten ahnan dersler ! 
Bir lsvir;re gazetesi, Fransa'nın 

mağlübiyetini inceliyen bir maka -
lesini şu cümle ile bitiriyor : " Bir 
kere daha görüyoruz kı kuvetli ol
mak istiyen milletler, manevi kuvet
/erini mütemadiyen arttırmak ve 
bilhassa en fena haberlui bile cesu
ıane ve yılgınlık duymadan karşıla
mak mecburiyetindedirler . .. 

Evet, beşinci kol mensubu ve mem
leket i<;indeki bozguncu, bir nevi 
mikroptur ki gelişebilmek için ter
rain f avorable arar. 

Evet, yabancı radyolarda savru -
lan zararlı sözler, yabancı gazeteler
de sürülen faydasız yazılar birer ba
sildir ki porte d'entree bulabilme
leri için gözlerimizde ve kulakları
mızda yara, bere o/malıdır. 
Eğer felAketlerden ders alınmıya· 

caksa. birkaç bin senedenberidir, be
şer tarihini ne diye kaydedip cilt 
cilt raflara diziyoruz ? 

Kuılara merhamet! 

Ku~lara acırız. Nedense merhame
timir, rikkatimiz en ziyade bu kanat 
Jı hayvancıklar hakkında cömertle -
§İr· Bu merhameti §İmdiye kadar şi
ıtden, faziletten ileri gelir bir duy
gu sanırdık. Meğerse kuşlara karşı 
merhamet duyulmasını fen de em -
retmekte imiş : 

Alimlerin ifadesine göre şayet yer 
yüzündeki bütün kuşlar yokedilecek 
olsa, ondan sonra insanlar ancak ye
di sene yaşayabilirlermış. Çünkü o 
zaman ha~ereler, böcekler o kadar 
süratle artarlarmı~ ki yedi sene için
de nebat namına ·neler varsa hepsini 
yer, yutar, bitirirlermiş. 

O halde, bundan sonra, kuşları fea 
namına da merhamet edelim. 

f::ahanadan göz Ytlfll 

Şairin biri, bundan otuz sene ka· 
dar önce insanlara : 

Göz yaıından ıiir yapan bu beter 

mısrağı ile hayret etmişti. 
Göz yaşında Jizosim isminde bir 

madde vardır ki bu gözlerimize gir
mek istiyen mikropları öldürür ve 
en nazik uzvumuzu tehlikeden ko -
rur. 

Rus ilimleri son zamanlarda lah
nadan bu maddeyi çıkarmağa mu -
valf ak olmuşlardır. 
Şimdi yulcarıki şaire " lahnadan 

göz yaşı çıkardıkları için ,, insan -
/ara hayret etmek düşüyor demektir. 

••• 
Rottertlam - Lahey l 

Meşhur hikayedir : Köy kahve -
sinin sahibi akşamları çırağına" fa-

lan ağa, filan efendi geldi mi ? Ne 
kadar kahve içti ? ,, diye sorar, on
ların isimlerinin yanına içtikleri ve 
yahut içmedikleri mikdarda çizgiler 
çekermİj. Bir gün birisini sormuş. 
Ve çıraktan" o hiç gelmedi bugün!,, 
ceı•abını alınca kızmış ve birkaç çiz
gı çekerek " gelseydi, gelseydi ! ., 
diye bağırmış. 

Hollanda elçimiz Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu da lstanbul'a gelin
ce etrafını alan bir iki gazeteciye 
edip diplomatımız, Rotterdam'ın yı
kıldığından bahsetmiş; onlar da ga
zetelerine Lfıhey diye yazmışlar. 

Acaba, köy kahvecisi gibi, istih -
bar işlerinde çalışan bu gazeteciler 
de "yıkılsaydı, yıkılsaydı ! ,. mı de
diler? 

• •• 
Sivil ahali ! 

Zamanımızda küçük çocuklar da 
yüksek sesle okunan gazetelerden, 
ıadyodaki Ajans haberlerinden ken
di kafaları nisbetinde, yarım yama -
!:ık birşeyler anlıyor, öğreniyorlar. 

Dün bir evde babasının gazetede 

sıtma 

Bursa; 30. a.a. - Şehrimizdelıl e 
ma mücadele teşkilitının bu senef 
lışmalarından çok iyi ve müsbet 
celer elde edilmiştir. . 

Mücadele teşkilatımız bu yıl 1 

59.215 vatandaşı sıkı bir muaY' 
tabi tutmuş ı 1.156 kişinin kanlıırt 
ti! edilmiJ ve bunlardan 1971 
sıtma mikrobu bulunarak derhal 
vilerine başlanmıştır. 

Aynca tedavi görmekte olan 1 
sıtmalıya 75 kilo kinin ve 4.224 
kinin dağıtılmıştır. Bunlardan 
mücadele teşkilatımız sivrisine 
üremesine mani olmak için azaıtl 
liyet göstermekte sıtma mücadele 
kilatı bu maksatla birçok bataklı 
su ,birikintilerinin kurutulması 
da icabeden tedbirleri almış bı.ılu 
tadırlar. Bu arada kurutulan ve t 
}ettirilen arık, kanal bataklık ve f 
rikintileri mikdan 123.381 metre 
rabbaıdır. 

Tohum üretme ~iffliklerl 

i~in talimatname 
Memleketimizin muhtaç o 

çeşit yüksek ve kıymetli toh. 
ların daha genit ölçüde yetiştıf 
si maksadiyle halen tohum islaJI 
tasyonları tarafından yapılmalctl 
lan tohum üretme işlerinin rtıU 
vil sermaye ile yürütülmesi ha1' 
bir talimatname hazırlanmıştır· 
sermaye idaresi adını alan teŞ~ 
ması aiları hesap divanının "' 
tabi olmıyacaktır. Müessese p~ 
de satışları için mahalli beledıf. 
ya ticaret odasından rayiç fiyat 
caktır. Üretme çiftlikleri feV r 
ahvali karşılamak maksadiyle ~ 
nelik tohumluk ihtiyacını. yeııı 
sul ambara girinciye kadar mu~ 
edecektir. İşler sermaye idaresı 
çiftlik sahipleriyle anlaşma Y~~ 
yerlerini ekebileceği gibi çiftli 
hiplerine ve köylüye ödünç to~ 
luk verebilecek ayrıca dileyeııt 
riyat, hasat, harman, nakliyat 
işler de yapabilecektir. 

Geri bırakılacO 

inşaat işleri 
Başvekalet, devlete ve hususi i 

lere ait inşaat işleri hakkında . 
lara bir tamim yapın.ıştır. Bu . 
göre, Yapılması takarrür etın1~ 
da henüz ihale olunmıyan veya 1~ 
tekemmül etmiyen inşaatın ihlll 
hir oluncaktır. • 
Kısım kısım yapılmakta olafl 1 

tan bir kısmının yapılmış oırtıll" 
linde diğer kısımlarının ihalesi 
edilecektir. Ancak di,ğer kııurnl• ,ti 
şaatının devam ve ikmaline l< 
zaruret varsa, ihalenin, icrası 
mızın muvafakatine bağlı bulıl 
tır. 

Müteahhitler bir mukaveıeyejll' 
madan yapılmakta bulunan tetY 
hiyetteki bilt1mum inşaatın yol~ 
tanzimi, havuz inşaatı iHi. der• 
til olunacaktır. 

Çukurova pamuklat1 -J 
Adana (Hususf) - Ticaret 

letince alınmasına karar veriJetl 
ve 1940 yılları pamuk mahsulle 

bu ağustos ayı içinde satın aJıl' 
tır. 

Diyarbakrr valisi 

Diyarbakır, 30 ı.a. - Valimiz :f'0o 
rel buraya gelm~' ve istuyoııd• ~ 
miıfettiı Abidin Ozmen, korgene 
Denir ile mlilki ve askeri erkan "eti 
1ı kbir halk kitlesi tarafından ~ 
mııtır. 

Çorumda yol ve 
·111i' 

Çorum, 30 a.a. - Vilayeti ;r 
hitinde yol ve köprülerin tal11 ıl 
liyetlerine devam edilmekte bt 
re vilayetçe büyük bir eheıtıif.e dt 
mektedir. Vilayetimize g0'\ııt' 
harman makineleri muhtelif 111 çı 
larda faaliyete geçirilmişti:· \ ''.a 
miz bundan büyük bir se"ıııÇ ~ ıl 
maktadır. ____,/, ~ 

,!o -. çıı ~tııı 
" Cebelüttarık'tan sivil ahalı jd ıı 
lıyor ,. haberini okuduğııf1ıJ .ti ~ r1ı 
küçük bir çocuk -;ordu : ·se I" ııı~ 

- Peki, babacığım, öyle 1 
• 1 t 

man kimleri öldürecek l 1 ~ti 
~r 



9iltere hava 
~s aretinin tebliği 
!" . 3Q • 

~. a.a. - Hava ve emnıyet nc-
ı;ı J(. • ·il bu sabah teblig cdilmiııtir: 
ue • c. duşrnan tayyareleri lngiltcre-
nv ra~ ~alinde bir ııehir üzerine bom

t ~ ususi bir malikanede bazı ha
?aı.~lır.u,lardır. Bir kadın hafif 

""llllıış tır. 

• cenup bölgelerine de bom
) itur .Hasar cuzidir. Ölen ve 
~ktur. İngiliz hava müdafaa 
aaliyete geçmi$tir. 

~rkcn lngiltere'nin doğu • ce
d;ı c bir düşman bombardıman 
ıurülmüştür. 

frika'daki harp 
1301 a.a. - Royter: 30 temmuz 

t tebliği: 

~ kuvetıcrlmlz, Moyale mın
\•etıı dlışman kıt.aatıyle te -
lerdır. Taze mal~mat beklen-

25 Alman 

bıı3Q a.a. - Dün Douvrcs Uzerin
~tn büyük hava muharebesi es-
1 Cdilcn düşman tayyaresi a -
tcsını mahafilcc 25 kadar tah -
lcdır. 

*** 
3-0 a.a. - Ana vatan müdafaa ne-
ri1or: Bu sabah erkenden bir 
~!'resi, İngiltere'nin şark mın
~ khir üzerine bombalar at -

ta bazı zayiat olmuştur. 

göre hava 
nasll olmuı ! 

lo a a, - Alman orduları başku
;ı:n tebliği: Alman pike bom -

.l'>-arcleri, Douvres limanına 
4lcrdir. Bu limanda demirli o -
~ 32 bin tonilato hacminde bu-

t o derece ciddi hasara ugra
bunıar batmış telakki edilebi-

• llllar esnasında, du~man avcı 
• le ekkullcri ile şiddetli hava 
rı 1 g o muştur. Bu muharebelerde, 
~ıt~lrc tayyaresi, 13 İngiliz Bur 
'1ı ve 3 alman tayyaresi dü15-

~ 
~t lngiltere'nin şark aahillerin-
t tı'.r uçu:;lan esnasında, alman
ti011ılitoluk bir kruvazör ile bin 
~ Carcı 'l.'apuru batırmıya ve di-

1~tt vapurunu ciddi basa uğrat
a1t olmuılardır. 

' ~ 30 a bağhyan gece, İngiliz 
O~ 11ıtıal ve garbi Almanya üze • 

"c yl\lnız gayri asker! hcdef
itmı§tır. 

İtalyan resmi tebliği 
b• 
ır rnah;ı1, 30 a.a. - İtalya or-

bİlıı 1 kararglhının 51 numaralı 
<J bütıın gun bir çok tayxarc fi

Alı:dcnız'de hareket halinde ve 
trİtıin refakatinde bulunan bir 
bardıman etmiştir. 

4!1dc bir de tayyare gemisi bu -
· Birçok cüzütamlara ciddi i

'· tur, Bunlardan birisinde yan-
r, Sornbardmıan tayyareleri • 
~n bir tayyare gemisinden ha
b avcı tayyareleri araı;ında vu
tı r hava muharebesinde duşma
tlc layyart$i dilşürUlmU:;tür. Bi
·~·tıınizden biri hareket üssüne 

~I 11tir. 
lılta·d llta a Kurnuk mıntakasmda -

kası tevsi edilmiş ve düşma-
'11 t, taliha ve erzak ta5ıyan bir 
'lli~crck ellerindeki mevad iiti -

r, 

~ bornbardıman edilmiıı ve bir 
1
'ilbcm endaht yapılmıştır. 

ilıere İspanya'ya 
~ali yardım 
lif inde bulundu 
la 
1.ıa:·~ · - (B. B. C.) Büyük Bri
ı!_~ı tıd büyük elçisi Sir Samuel 
~trn1 Franko'ya Brltanya'nın 

1 teklif ettigi haber alınmıı-

)Q • 
'>ı ;:ıhuer devletlerine 

3oll. Qvemet ediyor 
Ilı , 11 a. - (B. B. C.) Lizbon'da
lc~'~lcrin söylediklerine göre, 

ı t Crınin "tereşşüh te&ebbüsle
I r·'ııanyn'da tezahür eden mu
~ta~ karşı duyulan itimat git 

ll~ ır. 

lıo~:ck nin Lizbon muhııbiri, h
l t~ 12 arasmdaki dostluk mü

~ıı bahsederek. bu münase • 
la'a ile İngiltere arasındaki 

) Ştıracağını söylüyor. 

\~:e 'Portekiz bir ademi 
3o Protokolü imzaladı 
r1~a. - İspanya ile Portekiz, 

a mevcut olan ademi teca
r11 ınunzam bir protokoliln6 

'\ l; :u Yeni protokol mucibin
~~lti ortekiz, yeniden memle

tc tarnamiyetini ihlal veya 
1 "il lıdit edecek surette ahval 
~tlclt~a teldiği takdirde müte
ı,1dtıni rnuhafaza ctmeği karar 

ır, 

l ULUS 

Salzburg' dan sonra 

Tuna' da 
BARIŞ 

korunacak 
(Raşı 1. inci sayfada) 

havzasında kati bır anlaşmaya varılması 

Sovyetler 

Kızıl donanmayı 

f akviye edecekler 

Sovyel bahriye komiserinin 
dikkate değer nutku 

Moskova, 30 a.a. - Tass ajanın bildiri-

Panameril<en 
konferansında 

Avrupahların 

müstemlekele;i 

için lüwmlu şartların tesisi bahsinde bun
dan böyle r;erbestçe çalıpcakJardır. 

yor: La Havana, SO a.a. - Royter: Pana-
"Bahriye ciinil" münasebetiyle Moı;koya- merıke.n konferruıaı tarafından aktedllen 

da yapılan bir toplantı esnasında, bahrıye itilAfın esaı;lı noktaları ve "Havana beyan. 
komiseri amiral Kouznetsov, başlıca şunla- namesi,. neşredllml§tlr. Bir romen gazctesinın verdiği 

malcimat rı ihtiva eden bir nutuk soylemiııtir: Her tUrlli ııtddeti mahkQm ettiklerin! 
Bu son sene zarfında. deniz ve nehir hu- tPylt ettikten sonra Amerika climhurlyet

dutlarınıı7, ııimalcle, Baltık'ta ve Karade- lerl , amerikan olmı~an nıcrnleketlcrln 
niz'de. biulercc nıil tulıinde uzamıstır. As- kendi nısıf klirelcrlndckl mUstemlekelerl -
keri noktainazardnıı bu yeni hududun fev- nln nıuhtemPJ hlı.klnılyetlerlnin devrini a
kalade bir ehemiyeti vardır. Harp doı:ıa~- mı•rtlmn hissiyatına ve emniyetlerini ve al
mamız &tiratlc, kura ve hava kuvctlerımı- yut ıstıklAllt"rınl kendileri temin etmek 
ıin scviycı;ine çıkmalıdır. Do~anmam!z• husuınında Amerika de\ lrllcrinin ıahlp bu 
sosyalist vatanımızın müdnfaası. ıcnp et.ur- hındugı.ı hukulm mu.ı;nylr tellkki cttikle • 
diı;i takdirde. fili ameliyata ı::irııımek uze- rlnı beyan rtmrktedlrler. 

Biıkrcş, 30 a.&. - Stefani ajansından: 
hükümetin naşiri efkfirı olan Romania ga
zetesi, Romanya murahhaslarının Fıihrer 

ve Duçe ile yapmış oldukları ıorüşmcleri 
şu suretle hutasn etmektedir: 

1 - Bu görüşmeler, Romanya siyasetinin 
iki büyiık mihver devletinin siyasetine dog. 
ru istikamet almasının tabii bir neticesidir. re hazır bulunmalıdır. lliıtcakıben ltıJMnamedc ~lar yazılı-

Sovyct donanmasının 1939 senesine na - dır: 2 - Göruşmeler s,arkı cenubi Avrupa h kkınd• 
zarım ı 940 senesindeki artması 8 ~ Bu çeşit her dPvlr, kullanılan usul ne o-

devlctlerinin siyasi ve iktısadi meseleleri- i7..ahnt verdikten scmra. amiral Kouznctsov, hırım olsun, Amerika cUmhurlyetıerl tara-
ne genit mikyasta bir nazar atfı mahiye· büyük siırat ve itina ile deniz kumanı!ar~la- tından tanınınıyacıık ve kabul edllmiyeoek· 
tinde olmuı;tur. rı yetiştirilmesi lüzu;nunn isaret etmıştı;. tir. Hu nısıf kliredekl Avrupa nılı.ştemleke· 

3 - Yapılan ziyaretler çok samimi bir Amiral sözlerine ııöyle nih1yet vcrmııı- lrrlnln lsttklllllne halrl .ı;etlrmlye matuf 
tir: . herhangi hır de\•lr veye dPvlr t"lJC'bbllııU lı-

dostluk havası içinde cereyan etmiş ve B. Stıılin. sovyet hlikümcti ş,.fı B. Mo- ı nında cllmh•ırtyetırr hllklımlerınl vermek 
Romanya'nın menafii hakkında iyi bir an • lotov, eskeri bl!hrive l\li l<onseyi azıısından hrıklarını nıuh11.fanz ederler. Asıl mlllrtler 
!ayış gösterilmiştir. B. Ydıınov ve mareşal Vorosilov, ahsen, tnraflndan k"ndllerlnln srı best tntlhably • 

harp donanma~• hakkında h•ısu-si bir yardım le katı bır h lkUmt>t trşekkUl cdlnclye ka -4 
- Romanya, alman ve italynn ı;efleri ve dikkat s:ırfetmektedirler. Hükiimet ta- dar Amerıl<a cUmhuriyetleri bu mıntakala

ile umumi prensipleri tesbit ettikten sonra rafından kızıl don:ı.nmaya verilecek ~l~n ra mııvakkat bir sistem teşkil edecekler -
alAkadar hükümetlerlc mutabık kalarak VJ\7.İfenin hiisnü ifa cclilcceğine en büyilk dir. 
Tuna havzasında kati bir anlaşmaya gö • delil de budur. l ti!Hnamc, idare tarafından mahfuz bu-
turecek olan şeraiti vücude getirmiye ça • lundurulacak ferdi hakları saymakta ve iti-
lışacaktır. • • • lafı tasdik edecek her memleketin mümes-

Al l d' l . d I · tere ıçın sillerinden mürekkep ve bahis mevzuu o _ man arın en l§e erı ne enmi§? ng lan mustemleke toprakların idaresini dcr
Bükreı, 30 a.a. - Royter muhabirinin 

uhde edecek beynelmilel bir komisyonun ögrendigine göre, B. Hitler, BB. Gigurtu 

A . k 'd a pı lan teşkilini bildirmektedir. ve Manoilesko ile yaptıfı göriışmedc, et • m er 1 a a Y 
Ciımhuriyetçiler, itiUHnamenin arala • nografik haritalar göstermiş ve nımenle-

1 rındıın üçte ikisi tarafrndan tasdikını miltc-rin Sof ya ve Budapeıtc ile dogrudan doı;. tayyare er ' 
akip meriyetc rireceı;ini beyan etmcktedırnıya mümkün oldugu kadar çabuk müzake-

relere ba5laması bahsinde ısrar eylemiştir. Seattle, 30 a.a. Waşington Boeing A- ler. 
Görüşmelerin zahiri neticesi hakkında ı;ös- ircraft Company, lngiltcre'n!n 3,00 Doı!g: Be§inci kola karsı Havana'da 

las bombardıman tayyaresi sıparış ~ttığı.nı al db' / 
terilen memnuniyete rağmen, Romanya'nın bildirmiştir. Bu sipariş fabrikanın u~ .~ıl- ı man le ı~ er. . . 
hakikatte ancak muvakkat bir zaman ka - yon dolar urh suretiyle biıyüt?lmesını ın- Havana, 30 a.a. - Amerıka bırlığı k~n: 
zanmış olmasından korkulur Zira, mih - taı; etmiştir ve bu i& yakında ıkrnal edıle- feransı, beşinci kol azasının faaliyetını 
ver devletlerinin, rekoltenin kaldırılmasın- cektir. .. •. .. d ki : kontrola matuf tedbirleri kabul etmi5tir. 

Kumpanyn ilk sevkiyatın onumuz e f k ı 
dan cvcl bir harple netice verecek, Sov • k. "d ap laca"ını ümit eylemek- Bu tedbirler yabancı sc aret ve onso oı· 

. . • . . . . . d b' ı anunuı;.anr e y ı .. 1 1 . . h k k talı yctlcr bırlıı;ının endı&elerını uyan ıra ı- ı tedir. uk memur arının ımtıyaz ve u u unu • 
lecek ve Sovyetleri harekete scvkedcbile- Saatte 800 kilometre ıüratle dit etmektedir. 
cck her hangi bir harekete geçmeden evci 'k § yapan bombardıman 
vakit kazıınmak istedil:leri sanılmaktadır. i pı e UfU l . 
Gerek alınanların gerek italyanlnrın İncil- tayyare erı k J 

1 
and 

• • Sei!ttle 30 a ıı - "N cvyor ourna tere ye karvı taarru:ı:un pek yakın oldugu A • '., • t. 
5

• e "o" re "Grumman A-. . . merıcan ga.ze e ın ., • . 
hakkında rumen heyetine temınat vermıo ircraft Enginccrlng Corporation" 1nı:ıltere 
oldukları da muhtemel görülmektedir. hesabına saatte 800 kilometre siiratle pike 

• • • ıu;uş yapan bombardıman tayyarelerinden 
Bulgar ba§Vekrlının beyanatı her giin bir tane imal etmekte olduiiunu 

So!ya, 80 a.a. - Bulgar ajansı blldl· bilılirmİ6tir. Bu tayyareler altı mitralyözle 
rtyor: mücehhezdir. 

Salzburgdan dönen baıwekll Filov mat- İlk imal edilen tayyare muvaffakiyctle 
buat milmesslllcrine yaptı~ı beyanatta ge- tecrübe edilmi5 ve sevke amade bulunmuş
rek kendıslnln gerekse hariciye nazın Po- tur. 
pot"un Hltıer ve Von Ribbentrop'la yap - İlk sipariıı seksen tayyare için veril -
tıkları görllşmelerden memnun olduktan mlşti. 

ve bu görü§melerln samımı ve karşılıklı Jngilterenin tayyare ıipariıleri 
bir anlayış havası içinde cereyan ettiğini 
btldlrnılıtır. T.ondra, -30 a,a. - (B. B. C.) Britanya. 

Haşveldl, I<~llhrerln bu görU.,meler ca. hUkiimeti, birleelk Amc-rika'ya yeni model 
nasında gösterdiği dC'rin ndalet ve realh:m 100 nvcı tayyaresi 11ipari1 etmietir. 
hissiyatını biUınsım kayıt ve görüşmelerin Bu tayyarelerin ilk partisi hazır olup 
Tuna bolgeslnde huzurlu bir nizamın te- yakında Ingilterc'ye gönderilecektir. 
sisine pek ziyade Mdlm olacağını ll!ve ey
leml§tlr. 

Dobrice meselesi 
So!ya, 30 a.a. - Royter muhabirinin 

öğrendiğine gore Salzburg'takl görüome -
!erde cenubi Dobrice meselesi derhal tat
bik mevkilne konacak miisbct bir hRl ını -
retlne raptedllmcml§tlr. HIMlyat, Bulga -
rletanın, bu meselenin harpten ııonra katı 
surette halledileceği hakkında vait almıD 
bulundutu merkezindedir. 

Macarların istedikleri 
Budapeote, 80 a.a. - Macar ajansı bildi

riyor: 
Macarlstanın Romanyadan Macar - Ru

men hududu meseleelnln halli hakkında 
derhal milzakereler aı.;ıJmasını beklediği 
macar gazetelC'rl tarafından nıtltleflkan 
tebartiz ettlrtlınektcdlr. Gazeteler, yeni 
hudutlann. istikbalde devamlı bir sulhun 
teminatını te~kll edebilmesi için makul 
olması lfızım geldiğini de bilhas~a kay
deylemektcdlr. :Mihver devletleri gıbl Ma
caristan da, yeni hudutları, ııulhçu anili§· 
malarla tesis etmek istemektedir.,, 

Romanya'ya 15 eylüle kadar 
mühlet mi verildi ? 

L d 30 a a _ (B B. C.) Romanya on ra, . . · i . 
başvekili Bay Gigurtu ile ha~. cıye ~z!rı 
B M .1 ku'nun Biıkreş'c donmclerı ıle 
aİakad:~ıo~:rak diın romcn hükümet. ~cr
kczindc aşagıdaki haber dola&tna

1 
kta. ı~ı., 

Bay Hitler Romanya'ya. Bu garıs anın 
ve Macarlstaiıın taleplerini tetkik. c~mek 
uı:ere ıs eylüle kadar mühl.et ı..:erm~ft.'1~· • 

Sanıldıgına göre romen sıyası ma ı erı 
Kıra! Kıırol'ıi bu alman diktasını .. ka~ul ct
memeğe te$vik eylemektedir. Çunku, bay 
Hitler'in Balkanlarda bir harbm çıkmasını 
istemediği malilm bulunmaktadır. B 

Amerika' da sıcaklardan ölenler 
Nevyork, 30 a.a. - Muhtelif mıntaka

lardan etlen haberlere göre 12 gün devam 
etmı' olan siddetli sıcaklar esnasında A
merika'da 600 den fazla insan güneı çarp
mıısı yü,.ümlen telef olmuştur. 

mıntakasına, Bulgaristan ise Makedonya -
ya gözler.ini dikmiı bulunuyorlar. 

Hitler'in Bulgaristıın'm bucünkü sabrı -
nı, yunan Trakyasını vadctmekle eatın al
mak istemesi de ihtimal dahilindedir. Fa
kat Bulgaristan ve Macaristan, acaba av -
larınr gölgesi i~in bırakmıya razı olacak -
lar mı? 

Almanya isin en mühim meseleyi, Rus
ya ile olan münasebatı teşkil etmektedir. 
Bu memlekete karısı gayet uysal davran -
maktadır. Hattl eski Avusturya eyaleti o
lan Bukovina'nın lstiltlsında proteıto bile 
etmemi~tir. Almanya vaziyeti şöyle telak
ki etmektedir: İngiltcre'nin mukavemetin
den maada Almanya'nın dünyaya hakim ol
masına mani olabilecek bir ıe~ varsa o da 
Rusya ile bir harptir. Almanya daim&, en 
büyük tehlikenin aynı zamanda iki cephe· 
de muharebe etmekte olduğunu kabul et -
miıtir. Almanya'nın Rusya'ya ikarıı olan 
muvakkat dostlu~nun esası da budur. • 

Elan mesele teekil etmekte olan ıey, 1n
giltcre'nin istillisı işi ademi muvaffakiyet
le kar:şılaıtıfı takdirde, Almanya'nın ingi
liı: mukavemetıni ne ıuretle kırmayı dü -
şündüğüdür. 

Transilvanya'dan donen sabık na.zır ay 
Maniu. Romanya'nın bu kı mında Maca • Balkanlar'da politik manevralar 
ristan'a karşı infial hisleri mevcut .oldu
gunu bildirmiştir. Bay Maniu, Trans~lvan
ya'dan bir kısmın Macaristan'a verıl.m.ek 
iızere Romanya'dan kopartılması takdırın
tle olup bitecekler hakkındaki korkularını 
izh

1
arda tereddüt etmemiştir. 

Bu esnada Sovyetlerin, cenubu şarkt A":'
rupa'ıındaki faaliyeti devam ctmektedır. 
Sovyet hukümetinin. Basarabya'nın Sov
yctlere ilhakı esnasında bu eyaletten R~
manya'ya götiirülen dcmiryolu malzcmesı
ni geri istedigi söylenmektedir. Sovyet 
hükümeti romen hükümetinin, bu hattıha
rekctinin Moskova ile Bükrcı arasında Bc
sarabya'nın Sovyetlere terki hakkında ak
dedilen anlaşmaııın ruhiyle telifi kabil ol
madığını bildirmiştir. 

Romen harbiye nezareti Tuna aju:larına 
maynlar dökülmesini emretmiştir. 

Yugoslavya ve Yunanistan 
Londra, 30 a.a. - Manchestcr Guardian 

gazetesi, Salzburg görüşmelerinin neticele
ri hakkında ma!Umat mevcut olmaması do
layısiyle pek karı§ık görünmekte olan Bal
kan i&lcri hakkında bir parça vüzuh husu· 
le getimıiye salı;ımakta ve ezcümle şunla
rı yazmaktadır: 
Şimdiye kadar Yuıoılavya ve Yunanis

tan Hitler tarafından görüşmelere davet 
cdilmemiılerdir. 

Mihver devletlerinin ümitleri tahakkuk 
ettiği takdirde Yugoslavya'yı bekliycn a
kıbet pay cılilmekteılir. İtalya Dalrnac;ya 
sahillerine ıöz koymuştur. Almanya, Hır
vat ve Sloven eyaletlerinin Avusturya'ya 
iadesini iıtemektedir. Macaristan Banal 

Londra, 30 a.a. - Reuter: Variyeti ay
dınlatacak malQmatın eksikliği dolayısiyle, 
ingiliz matbuatı Balkan meselesi hakkın -
daki ihtiyatlı hattı hareketini muhafaza ve 
fakat Hitlcrin Balkanlarda.ki manevrasının 
hodbinliğe dayandığı mütaleaaında israr 
eylemektedir. 

Times yazıyor: 
Hitler'in ba11lıc11 hedefinin Almanya'nm 

doğu • cenup hududu ile Ege deniı:i ve 
Karadcniı: arasında bulunan memleketler 
grupunu yah$tırma usulli ile istismar ol
duğu hak1qndaki intibaı iı:Ale edecek hiç 
bir emare mevcut değildir. 

llitler eu iki •ıktan birini uçmck mec
buriyetindedir: 

1. - Evvel emirde batıda düıımanı ile 
meegul olmak ve sonra doğu - cenup Av
rupası üzerindeki tahakkümünü istediği ri
bi genişlemek, 

2. - Evci emirde "Kavgam" iamindeki 
kitabında tasavvur ettiği gibi doğu - cenup 
ve doğu Avrupası kaynaklarına hikim ol
ma.ğ& çalışmak ve sonra pek ziyade kuvct 
bulmuı olarak İngiliz imparatorluğuna 
meydan okumak. 

Hitlcr'in bu husustaki vereceği karar 
ne oluna olsun. İngiltere onun müstakbel 
teşebbüsünü azimle ve bütün projelerini 
mahvedeceğinden emin olarak beklemekte
dir. 

Ncws Chroniclc yazıyor: 
Hitler'in görüşmeleri sıkı bir surette 

gizli tutulmuştur. Balkanların istikbali te
ferruat itibariyle karanlık olmakla beraber 
umumi hatları ol<lukc;a vazihtir. Almanya, 
1 ngiltcre'ye karşı olan mücadelesine ılevam 
icin lü:rnm11 kadar kaynak ele gcc;ircbilmck 
ü:ı:erc Balkanları "hayat sah&&ı" olarak in
kipf ettirmek istiyor. 

İtalya' da 

Fransız rejimine 
itimat yok 

Roma, 30 a.a. - D. N. B. ajansı bil-

diriyor: . 
İtalyan siyasi mahafili, Fransadakı 

(eiim değişikliğini pek kolaylıkla an
laşılabilecek bir emniyetsizlik ve te
reddüt ile karşılamaktadır. 

Giornale d'İtalia gazetesi, Fransa
nın bir yenilik ve tasfiye yapmak ar
zusunu ilk defa olarak izhar etmemiş 
olduğuna işaret ediyor. Bu gazet~ bu 
hareketin fransı~ rejiminin bariz me
suliyetini gizlemek için bir manevra
dan ibaret olduğunu ilive etmekte
dir. 
Diğer taraftan, Fransa da mazi ile 

alakayı kasmemeğe ve bu mazinin 
menfaat ve imtiyazlarını alt üst et
memeğe çalışmaktadır. Vakayi her 
gün fikirlerde ve müesseselerde bir 
inkılap husule geldiğini tekzip et
mektedir. Yapılan iş istikbalde mü
tareke ve sulh i§leri yüzünden husu· 
le gelebilecek krize karıı koymak 
için hilelerden ibarettir. 

Bir tesadüf eseri imiş gibi, Blum 
hükümetinin halk cephesinin naıiri 
efkarı olan Marianne gazetesi yeni
den inti§ar etmeğe başlamııtır. 
Franıa maziye doğru dönmek is. 

terse, yapacağı en iyi şey 1789 un öl· 
mez prenıiplerine avdet etmektir. 

Fransa' da 
harpten mesul 

tutulanlar 
Bern, 30 a.a. - Stefani ajansın· 

dan: 
Vichy'den gelen haberlerde 1939 

harbinin ilanından ve askeri hareka
tın sevk ve idaresinden meıul olan
ları muhakeme etmek üzere dün ak
şam nazırlar tarafından vücuda geti
rilmiş olan adalet divanı pek yakında 
faaliyete baJlıyacaktır. 

Başlıca müttehimlcr, Daladier, Ga
melin, Reynaud, Blum, Mandel ve 
Guy La Chambre'dir. 

Fransız hükumeti 

Vaşington elçisini 

geri çağırdı 
Nevyork, SO a.a. - DNB. ajansı bildi

riyor: 
Nevyork Herald Tribunc gazet~inin Va

ılngton dlploma.ııi mahfillerinden öğrendi· 
ğine göre, fransı:ı; hükümeti ; Vaşington'da
ki büyük elçisi kont Saint - Quentin'i ge
ri ı;ağırmı$tır. Sefir, pek yakında hareket 
c<lecektir. 

Verilen ma!Qmata göre sefirin halefi ta· 
yin edilmiıce de henüz ismi verilmemek
tedir. 
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TAN 
Hitler Balkanları memnun 
edememi~tir : 

M . ZEKERİYA SERTEL, bu b!l§hk 
altında, Balkan memleketıerlnin devlet 
adamlarının Salzburg a bi..ıyük Um!Uerle 
gittiklenni, fakat ellen boş dondt.ıkleri
ni izah ctmektC'dlr. 

Macar - Romen devlet adamlarının da
vet edilerek Bulgarların çağrılmamasın
dan bidayette çok milteesslr olan Bul
garların bilftlıare vuku bulan davetle çok 
ümide düştüklerini tebarüz ettiren mu
harrir B rchstcsgaden teltlkllerinln Bul
garları tatm n edecek bir nC'ticeye bağ· 
lanmadığ'ın:ı l~aretıc diyor ki: 
"Romanya'nın da hayal sükOtu bun

dan az değildir. Filvaki Romanya Tran
silvanya ve Dobrlca meselelerinin der
hal halledilmemiş olma.'!ından dolayı 
memnundurlar. Fakat Berchsgadcn'de 
Romanya'nın Funk plAnı dah11lnde lktı
saden Almanyayı ve İtalya'yı tamamla
ması takarrür clmı§Ur. Ve bu kararın 
ilk tatbikatı olmak iızere derhal bir Ro
men • 1tnlya şirketi kurulmuotur. Bu 
şirket Roınan\•n'nın bfitUn yollarını ya
pacaktır. Rornanya'nın butun petrolle· 
r!ni Almanya !oletecekttr.,, 

Almanlnrın Ballmnlarda halliyle 
me§gul olduğu tl'k meselenin lktısııd! 
olup olmadığını araştıran muharrir dl· 
yor ki: 

"Şimdi)'" kadar ifşa edilen malQma
ta göre, Almıınya'nın ilk bedeli budur. 

İkinci hcd,.fl Tuna ve Balkanlarda 
kargaş3lık çıkmasına mani olmaktır ... 

Muharrir bir U~UncU meaclf!llln de 
mevcut olduğu \cnnaatindedlr: 

"Dikkat ederseniz, \'on Ribbentrop
un Salzburg'a çağırdığı devlet adamla
rı hep Sovyet Rusya hududu Uzerlnde 
b~lıınan memleketler ricalldir. Slovak, 
Rumen ve bulgar hudutlan Sovyet Rus
yruıın cenubu oarkl Avrupa ;)'Olu üze
rindedir. Bu mcml ketlcrdekl arazi ih· 
tllAflıınnın halli esna.c:ında So\·yet Rus
ynnın yeni metallbatıa ortaya çıkmıuıı 
muhtemeldir. Ve yahut Sovyet Rusya. 
bu devletleri l§gal etmek istemese bi
le. nUfuzu allına almııs.ta teşebbüs ede
bilir. Almanya son harekAtlyle, bunu da 
önlemek ve bu Uç memleketle yaptığı 
anla§ma ile §lmdtlik aovyetlrrln ilPrle
me hareketlerine bir set çekmek iste
miştir ... 

Yeni Sabah 
Tereddüt iç.inde : 

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, bu b8§· 
lık altında diyor ki: 

".Muharebe ııahasında hüküm sUren 
durgunluk ve yeknasaklığı bozmak ve 
ortada bir ~eyler oluyormu§ gibi bir hlıs 
vermek için mihver devletleri epeyce 
c;alıvıyorlar ve zahmet çekiyorlar. Fil· 
haklka harp bir ölU noktaya gelmiştir 
denilebilir. Almanlar bUtün ellerinden 
geleni yaptılar ve takatlerinin son had
dine vııaıl oıauıar . ., 

:tn,c;ııızıerln hazırlanmakta devam et
tiklerini ıı!Syllyen muhanir diyor ki: 

"Bütün yapabileceği şeyleri yapıp 
neticede sıfıra varmıo olan alman ham
leainin kendiıılnl kırılmış telAkki edece
ğine ve bir mnğ!Obiyet itirafında bulu
nacağına hükmetmek m~asız ve gUIUnç 
olur. Almanlar inglllz kudretini n me· 
tanetını yıkmak iiı;:n ellerinden 1telcn 
her ııe)1 yapacaklardır. Bugtin iı;:in mu-

Avam kamarasında 

hafi bir celse 
Londra, 30 a.a. - Royter: Aavam ka

marası bugün hariciye mt>ıelelerlnl müz.a
kere etmek Uzere hafi bir celııe akdetmlı· 
tir. Meclis bu hususta bir karar almadan 
tiddeUi bir mtınakqa olmuetur. Nihayet, 
celsenin akdedildiği salonda halkm bulun
dug-u hakkında nazarı dikkat celbedllerek 
109 muhalif reye karşı 200 reyle halkın çe
kilmesi emrinin verilmesi karar altına alın 
mıııtır. Bu karar hafi celsenin kabultinil I· 
fade etmekte idi. 

B. Çörı;:tı daha evtılee meclisin hafi cel· 
se akdetmeslnl teklif etmi§ fakat ounları 
llAve etml§tlr: 

HükUmet hnfl veya alcnt cel!le akdi me· 
selesinde meclise tesir yapmak istemlye • 
eektlr. Nazırlar bu meselenin mUnakacı&· 
sına letlrtık etmlyeeeklcr ve mPcllı de ser
bestçe fikrin! beyan edebilecektir. 

B. Çörçtl, hariciye mlliıteşarı B. Butle
rln harict l§ler hakkında beyanatta bulu
naeaıtını JIAve etrniııtır. 

Alman radyosunun 

Suriye hakkındaki 

neşriyatı 

Londra, SO a.ı. - (B. B. C.) Bu aaba.h 
ingiliı: B. B. C radyosu 111 haberleri nee
retmi~tir: 

Son günlerde alman radyosu inciliı: tay
yarelerinin Suriye'deki fransız hava mey
danlumı bombaladıklannr muhtelif dil
lerle ncşrctmistir. 
Londrı salfi.hiyetli mahfilleri, alman rad

yo postalarının bu haberleri ,imdiye kadar 
arap dilivlc ncııretmcdıklerini. zira Suriye 
ve Filistin halkı bu isnadlarrn yanlış oldu
ğunu miiuhıdc etmekte rüçllik çekmiye -
ccklerin: kayıt ve hıaret etmektedirler. 

Fransız - Alman 

maçları hazırlığı 

Clermont - ferrand, 30 a.a. - Ha
vas : Paris Soir gazetesine göre, Al
ınan spor şefi B. Tschammer Von 
Osten, Fransız sporunun bugünkü 
vaziyetini ve imkanlarını tetkik et
mek ve istikbalde Fransız - Alman 
müsabakalarının temellerini atmak 
üzere yakında Paria'e ,eıecektir. • 

11.. a. Matbuat Servısı 

vakkaten belki Aciz knlıru§lardır, denl
leblllr. Fakat henüz ihtimallerin ve im
kblıı.rın arılı kesil~ değildir .. 

Muharrir almanlann Mruııjı geçm"k 
için mütereddit olduklarına işaretle di
yor Jd: 

"Almanya l§te bu mti§kUI vazlyPtt 
gözden saklamak, hem Alınıuıva içlnd"
kl efkOrı umumlvt'yf, hem dUnyayı al
man mu\•affnktyetJ rlne delAJet eder gi
bi gorunen faali yetlerle oyelamak 1 in 
gözlerini politika aah'lSına veçlnnlotır .. 

Hüseyin Cahit Yalçın, tantanalı zaf r 
fenllklerlne rağmen alm.ınlıınn h ntiz 
kati netıceden uzak olduklarını tebıırllz 
ettirerek diyor ki : 

"Almanya durmamağn mahJ,Qmdur. 
Alman zaferleri tt' madl etmcğ!J mnh
kGmdur. Alman kuvetkr1 ac7e delA.let 
eder bir tercdd itle il n h9.rcketlcrc nl
ha.yet verdikleri gün bütün prerıtljleri 
snrınlaeak ve alman devinden korku hir 
tılsım gibi uçacaktır. O zs.."'llan Alman
ya için blltUn Avrupnd':l çolt zor ve buh
ranlı dakikalar ba§lıyacaktır.,. 

VAKİT 

Harbin siyasi ıafhası : 
ASIM US, bu başlık altında, harp 

faali)·etınin durgunluğuna mukabil si
yasi harekPtlerın mtitdtlı.sif § kllne dik
kati ç<.'kmckted ır. 

Muharrir, mlhvercllcrln İspanyayı 
celp için Cebellittarık ve Afrlkada bir 
imparatorluk lmktı.nını vAdetttklcrinl 
tebaruz ettirerek cllyor ki: 

"Almanya ile İtalyanın taarruz v~ 
sıtalarınd3D blrl ispanya idi. İspany~ 
yı kendi cephelerine kaz.anmak için mlh· 
ver devletleri kendisine Cebehittarıkı 
va.dettiler. Ondan sonra Afnkada grnlş 
bir imparatorluk hayali gösteriyorlardı. 
Londra haberlerine göre İ.ngllterc el nl· 
tından çalıe3rak icap eden mukabil ted
birleri almııı. İspan~ a'ya malt yardımda 
bulunmak, deniz ablukıunnın ta:ıylkını 
hafıflr.tmek mukabllınd" İspanyanın bl
taraflıkta kalmruıını temın rtmtıtir. 
Her lınlda Almanya ile İtalyanın vA
dettiklerl Afnka lmparatorlutu Faıı ve 
Cezalr llzerlnden fcdnkArhk n:ahiyetln
de bir tertip olneağın:ı göre İspanva i
çin bu emel mihver devletleri hesabına 
bir macerayıı atılmadan ziyade İngilte
re ile da.ah kolay elde edlleblllr . 

İngilizlerin ovyetlerle anlll§mak içlıı 
aar!ettıkleri gayret üzerinde duran A· 
sım Us makalesini §Öyle bitirmektedir: 

Acaba Alm:ınya tarafından İngiltere 
üzerine yapılacak taarruz hareketinin 
gecikmesinde yukarıda lznh ctU imiz 
vaziveUerln bir tesiri var mıdır? Me. 
aelA ·Bcrlln hUkUmeti BUyük Brltanya ü
zerine taarnıza b!lilaraa Sovyetler Bir· 
liğlnden şimdiye kadar gelmekte olan 
BakQ petrollerinin kesilmesini bir ihti
mal olarak dU§llnmekte midir? Bu ııu
ale hiç bir kimse mUsbet veya menfi bir 
cevap \'eremezae de harbin bundan aon· 
rakı safhalarında petrol meselesinin 
Almanya için birinci derecede ehemlyet-
11 bir mevki aldığı Dilpheslzdlr.,, 

İKDAM 
yeni mza.mın i!ktisl'ldi cephesi r 

ABİDİN DA VER, bu b~lık altında 
diyor ki: 

"Alman lktısat nazınnın verdiği fza.
hata nazarım yeni nizamın iktıııadl oart,. 
!arından bir Berlln - Roma mihveri sul
htintin nasıl olablleceğini istldltü etmek 
kabildir . ., 

İngiltere Romanya 

hükümetini 

protesto elli 
Londra. 80 a.a. - Royter: Londra aa

Jtuılyettnr mah!lllerlnde öğrenildiğine g6-
re, dün BUkreşe tevdi edilen protesto, Tu
na Uzerfnde fngillz gemilerinin tevklCI Ro
manyadaki lnglllz petrol §irketıerl tızl\lıı
rından inglllz millıendlslerinln hudut ha
rici edilmeleri, İn$l'lltere'nln bUyUk mcnta.
atleri bulunan Astra Romanla petrol kum
panyasına haksız mUdahalelerln yapılma -
11 meselelerine aittir. 

Notada dikkat nazarı cclbedildiği eibl 
bütün bu mt$elelerden Romanya, ingills 
menfaatlerine karıı kasten hareket etmiş ve 
ingiliz hükümetiyle buna ait konufjmalan 
muvafık bir urzda yapmayı ar1.u etmemi1-
tir, Bu noktalar hakkında Romanya hukU
meti tarafından tatmin edilmedikçe nor -
mal ingiliz Romanya münasebatına avde • 
tin bahis mevzuu olamıyacağı meydanda • 
dır. 

Amerika'da 

İngillere'ye yardim 

Nevyork, 30 a.a. - Reuter: ''Mütte
fiklere yardım suretiyle Amerika Bir
leşik devletlerinin müdafaası komite
si" bugün büyük Amerikan gazetele
rinde altı sütun üzerinde bir beyan -
name neşretmiştir. 

Bu beyannamenin başlığı şudur: 
"Hitler ile bizim aramızda ingili.z do
nanması vardır." 

Beyannamede, komite, Amerika bir
leşik devletlerinin kadrodan çıkarıl
mış 162 torpido muhribinden asgeri 
60 tanesinin İngiltere'ye satılmasını 
i!ltemekte ve seçicilerden, "Amerika 
Birle§İk devletlerinin ebediyen ge~ 
olmadan fngiltereye mali yardımda 
bulunmasını arzu ettikleri" hakkında 
mebuslara mektuplar yazmalarını ta
lep eylemektedir. 
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Jambonlu ve ıaraplı yemekler ve mütecanis 
Türkiye Meydanda radyo dinliyen A. B. 

lsimlı okuyucumuz da, geçengün bu
rada yazdığım goy goy canım batlıklı 
kronikten biraz öfkelenmiı gibi: 

"Koro size goy goyu hatırlatdıyaa, 
llstüne kütük düşmüş ihtiyar çakalla 
kuyruğu kapana kısılmış tavus ciyak
lamaıını andıran caz - cuz da bizlere 
(gökte melek, yerde hercan ağlaıır) ı 
tekrarlatıyor." 

Diye yazıyor. Sayın zatın mektu -
bunda yazdığı bu kadarla kalmış ol
uydı, ihtiyar çakalla tavus kuıunun 
teıleriyle caz - cuz arasında gösterdi
li münasebet pek zarif olmakla bera
ber, mektubu burada tekrara cesaret 
edemezdim. Çünkü goy goyla caz -
cuzdan birini ötekine tercih etmek ni· 
bayet bir zevk meselesidir. Zevk me-
1elelerini tetkik etmenin yeri bu sü
tunlar olmadığı gibi, zaten zevk ve 
renk itleri münakapya gelmez, der· 
ler ... 

Fakat, sayın okuyucumuz, bizim 
radyonun alaturka ve alafranga musi· 
kisinden baıka. sabahları anlattığı ye
mek tertiplerine de telmih ederek, 
mektubunda: 

laraplı, cambon/u yemekler, tür· 
Jıd1n midesini cevizli aıureden fazla 
boaacaiına binaen" 

Diye bir de hüküm veriyor. Mek
tubun bu fıkrası sağlık bahsine alaka 
nıdiğinden, radyonun sabah faslını 

da kaçırmıyan okuyucularımıza jam
bonlu ve praplı yemeklerin mideyle 
mUnaubctlerini anlatmıya çalıpca· 

tun. 
Jambo~ da o hayvanın etinden ya

JllWip için insan onun adından bile 
bilir. Bu da çocukluktan
! olan terbiye meselesi. 
dan dolayı jambonlu ye

meklerin mideyi bozacağını düıün
mek (okuyucumuzun sözü maddi ise) 
babıS' olur. Jambonu çokça yiyen 
.._..ketlerde bu et hazmı kolay ye
me;den olmakla töhret almııtır. 
Tür rin midesi daha zayıf olması
na llç bir sebep yoktur. Biz ya&h
ca yemekleri daha çok sevdiğimiz için 
midelerimiz - aksine - onlarınkin
den daha kuvetli olaa gerektir. Çünkü 
,at midede bütün yemeklerin bazmı
aa ıeciktirir ve ıüçleıtirir. 

lonra da jambonun mühim bir hu
auaiyetini hatırlamak lbımcbr. Jam
bonun ocakta haftalarca dumanla ku
rutularak yapıldığını, belki, duymuı
aunudur. Onun hususiyeti de bun· 
dan ileri gelir. Onu dumanla kurut
mak için ocakta mete. çam ve daha 
tilrHl türlü kokulu ağaçlar yakarlar. 

;Alaçlardan çıkan kokular yavaı ya
ftf ete sinerler. Bu kokuların hepsi 
antiseptik yani mikropları telef eden 
feylerdir. Bundan dolayı jambon se
nelerce hem çiy et olarak, hem de bo
zulmadan, tefessüh etmeden kalır .. 
laanın midesine girince de ~Y et 
cibi çabuk hazmedilir ve midede gu 
buıl etmes. Onun için jambonu bil
baua mideleri bozuk olanlara yedirir
ler. 

Daha mühimmi, cambona sinen ko
kular arasında kreozat kokusu bulun
masıdır. Bu koku gökteki mikropları 
temizlediği için göğüı hastalıklarına 
bilbaua verem hastalığına bir deva -
dır. Onu illçlarla içmek pek güç ot
duiu halde cambonla pek kolay ve 
lezzetle geçer. Jambon kara ozun ko
kulu çil et demektir: ikisi de vereme 
deva. .. Bu dünyada herkes veremli de
lilse de veremliler pek çok olduğu i
çin jambonun bu hususiyetinden do
layı. batka kabahatleri olsa da onları 
bafıılamak llzımdır. Geçen gün o 
hayvanın iç yağındaki zararlı hassayı 
yumııtım. Fakat jambonun yağlı ta
rafları iç yağı değildir. Sonra da jam
bondan istifade edecekler için ilk me-
1ele nesil bırakmak defil nefsini kur
tarmaktır. 

Şaraba gelince. o da keyif için •e 
gokça içilirse elbette zararlıdır. Fa
kat mlkul surette içildiği vakit iyi 
bir kuvet ilAcı olduğunu. tabii bilir-

ıiniz. Yemeklere katılması da onlara 
lezzet vermek, ittahsızların ittahını 
açmak, dermansızlara kuvet vermek 
içindir. G. A. 

D. D. yollarında yolcu 
ücretlerinde tenzilif 

(B•ıı 1. rncı u7l•d•) 

bir tekilde tenıik etmek ve birleıtinnek, 
Yeni tarifelerin, makutlarindan birin -

ciıini ne dereceye kadar temin etmekte ol
duiu hakkında bir firik vermiı olmak için 
bazı ıeyahatlerin eaki ve 7eni tarifelere ıö
re kaç kurup yapılabildiiini kaydediyo • 
ruz: 1 726 kilometre ıüren Haydarpaşa • 
Erzurum yolculuiu için ıimdiki tarifeye 
ıöre üçüncü mevki için 1809 kurut öden -
mektedir. Yeni tarife bu mikdarı 15.20 ku
rup indiriyor. Gene aynı hat üzerinde ai
dit ıeliı ücreti olarak eski tarifeye ıöre 
ödenmesi icabeden 2815 kuruı, yeni tarife 
ile 2295 kuru11 indirilmiıtir. 

Ankara lhydarpap araaında üçiincii 
mevki yolcusu burün ıidiı üçreti olarak 
1205 kuruı verirken yeni tarife bu mikda
rı 728 kurup indiriyor. Bu misaller bütün 
hatlar üzerinde çoialtılabilir. 

Tarifelerin birleıtirilmesi ve tenaik o -
lunma11 ise, yanhı tarife tatbikı, fazla ve
ya noksan ücret tahıili ıibi çok kere dü.tü
len hatlları asıarl hadde indirmekte ve 
böylece, hem demiryolları idaresi ve hem 
de halk için külfet ve ııkıntı olan bir va -
ziyet ortadan kaldırılmıı olmaktadır. Bu -
ıün memurlarm elinde, huauıl vaziyetle
re ıöre tatbik etmek mecburiyetinde ol • 
dukları yirmi tarife vardır ve süçlükler bu 
tarife adedinin çokluiundan ileri ıelmek· 
tedir. Tevhit iıiyle bu tarife adedi 7 7e in
dirilmit bulunuyor. 

Halk Ticaret Biletleri 
Yeni tarifeler halk ticaret biletlerine de 

paıil bulunmakta ve diier sahalardaki ıe
nit tenzilita mukabil bu biletlerde bazı 
zamlar yapmaktadır. Fakat halk ticaret bi· 
Jetlerine yapılan bu cüzl zamlarla - bazı 
mıntaka seyahatleri hariç olmak iiaere -
nakil ücretleri ucuzlatılmakta, çocukların 
meccani ve nıııf ücretten iıtifadeleri, 701-
cuların ara istasyonlarda tevakkuf edebil
meleri ıibi nakil prtları halk lehine de -
iiıtirilmit bulunmaktadır. 

Yapılan bu cüat zamları, halk da makul 
ve mutedil bulacaktır. Çünkü bu tiirlil bi • 
Jetlerin ücretleri, ıebeke 4000 kilometreden 
ibaretken kabııJ edilmit, halbuki buciin de
miryollarunıa 7000 kilometr97f bııJımat • 
tar. Dlter taraftaa Mllr ticaret biletleri • 
nfn Mudanya - Bursa - Samaun - Çaf1&m· 
ba, Avrupa hattı, Erzurum - Sarıkamıı 
hatlarında da muteber olması kalMıl edil -
mi.ıir. 

Esiri ve yeni tarifelere söre baJlc tica
ret biletlerinin Ucretleri töyledir: Onbet 
aünlük halk ticaret biletleri eskiden (11 -
raaiyle birinci, ikinci Ye üçüncü mevkiler) 
3G67, 3566, 1774 kurutken timdi 4008, 3008, 
2008 kurut olmuıtur. Bir aylık biletler, 
~·1. 4102, 3017 ik• 6508, 4509, J30I ku -
rup çdrarılmııtır. İki aylık halk ticaret bi
letleri de, 7326, 5U5, 3541 kurutun IOOI, 
5IOI. Ye 400I brqa Jlkaeltilmiıtir. 

Görülüyor ki umumi ıurette yolcular i
çin yapılan tenıillt yanmda, halk ticaret 
biletlerine yapılaa nmlar mühim bir ye -
ldln tetkil etınemelıtedir. 

Hullsa olarak IQllU aöyliyebiliriı ki, 
deYlet demiryollan, 1enl yolcu tarifelerini 
ihdu etmekle, memleket menfaatlerini te
min 10landa ceaaretli bir adım daha atmıı 
buhım17or. Bu tarifelerin tatbi1nndan aon
ra halkm demiryollari7le aeyahat etmek 
ar.ıu .,. imklnlan daha ıi7ade artacak. bu 
artıttan lnaaule ıelecek mu.bet neticel•, 
d .. ıet demlryollan idaresine hallr ve mem
ıfıket menfaatleri için yeni 7eni tedbirler 
almak fırsatım kuandıraeaktır. 

Polonya milli 
meclisi Londra'da 

Londra. 30 a.a. - Milli Polonya 
meclisinin bütiin lı:bı, Londra•ya 
gelmiıtir. Meclise, yeni bazı hl ilti
hak etmiıtlr. 

Meclisin son celsesinde, Polonya 
ordusu batkumandanı ıeneral Sikon
ki, Franaa'daki Polonya kıtaatının 
lngiltere'ye nakli hususunun bir ıO
na zayiata meydan verilmeksbin te-

- iki liralık TAM bilet alırsanıı TAM 
tkramıye, BIA llralık YAfUM blle1 sıır. 
eanıı YARIM ı1ıram1ye kazanacaksınıı 
.. ,,"' 1 

- Keııdere o,ı ıün kaldı .•• 

- 8ır "' aftlamadım amma un ""• 

llCU.NINl•fl "'· •!""" u •• .,.,. '·· 

(Bııı 1. inei u7f•d•) 

için mütemadi ıöç halindedirler. Bu 
memleketin banndırabileceii nüfus 
miktan ilmi hesaplara istinat etti -
rilmek lbnngelir. Kolay bir toprak 
üstünde yaıamıyoruz: bu vatan, re
fah ve umrana kavutmak için, an
cak ona candan bailanan bir mil
letin kahramanca azmini ister. 

Türkiye yalnız dünyanm en faz
la veHit memleketi deiildir: nüfuıu 
en fazla mütecanis memleketi de o· 
dur. Türkiye, türklerle meskUndur. 
Bir milyondan çok fazla bir türk 
kütleai de Balkan memleketlerinde 
hicret nöbeti beklemektedirler. Av
rupa kıtaaının milliyetler istatistiği
ne bakınız: bir tek milliyetin bu de
rece tekiıüfünü ancak, Balkanlar 
ve Orta Avrupa dıtında, üç dört 
Avrupa memleketlerinde ıörebilir
ıiniz. 

Kemiyetçe çoialdıiı kadar, key
fiyetçe ilerliyen, kan, kültür ve ter
biye vahdeti içinde mütemadiyen 
kaynatan, üstünde yatadığı topra
im verimini mütemadiyen ıaliha 
doğnı kötüren halkımız, yirmi mil
yonu bulmak üzeredir. Şimdiye ka
dar umumi tarihin hiç bir deVl'inde 
bugünkü türk topraklan bu kadar 
mütecanis ve kalabalık nüfuslu bir 
vatan manzarasmı pek uzaktan bile 
ıöstermemittir. 

Yeni sayım, bu ileriye doiru aey
rin yeni ve parlak veıikalannı vere
cektir. 

Falih Rılln ATAY 

Dün ge<eki zelzelede 
Yozgalfa 12 köy 

harap oldu 
(Baıı ı. inci a71•d•) 

dette yer Ml'Smblan vuk11 bulmuf• 
tur. Buralarda imanca zayiat :rok • 
tur. 

Kayaeri'de bazı binalarda hafif 
çatlaklıklar YUkua ıelmiıtir. 

Aldıiımıa telıraflar bu yer sar
sıntısının aynı saatlerde Çankırı, A
masya. Sinop, Fatsa, Zara, Çorum ve 
Zilede de vuku bulduğunu bildirmek
tedir. 

Y.,..at'ıa 
Jozpt, 30 a.a. - Bu ıece merkezi 

Akdafmadeni kazasına bağlı P&yik 
nahiyesi ve Karamağara köyü olmak 
üzere Sorıun kaı:aaı civarındaki ban 
köylerde tiddetli bir zelzele olmuıtur. 

Tahminen 300 ölü, 60 ağır ve 300 
haif yaralı vardır. 12 köy harap ol
muıtıu. Hayvan nyiatı henüz teıpit 
edilememittir. 

FeWret mıntakaana villyetin her 
tarafından aıhbl yardım, cıda ınad
deleri ve İfç.İ ekipleri gönderilmittir. 

Kaılay'm yartlunlan 
Ankara. 30 a.a. - Kınlay umumi 

merkezinden : 
Bu sabah wku bulan Yorgat sel.se

lesi fellk:etı:edelerl için ilk yardım 
olmak ilzere 350 çadır, 100 sandık 
hurma yola çıkanlmıt ve 150 denk 
elbise ve çamqır tevdi için buırlık· 
lar yapılmakta bulunmuıtur. 

Ruatlaaneye göre 
İstanbul, 30 a.a. - Kandilli rasat

hanesinden: 
Bu gece saat - yar saati - 3;: il 13 

dakika 23 saniye geçe merkes Uuü 
lstanbuldan 620 kilometre mesafede 
bulunan fiddetli bir sebele kaydedil
mlttlr. 

min tdilmit oldufunu aöylemiıtir. 
Polonya devletinin bütün vesaiki 

ile evrakı ve Polonya milletine ait 
altın hazineleri de İnıiltereye nakle
dilmiıtir. 

Konservatuvarın güzel bir • 
eserı 

Konya havalisinde halk 
musikisi eserleri toplandı 

(B•ıı 1. inci sa7lada) 

bırakmıı. maham ahengini kaybetme_-! Deniz harp okulunu 
den zaptedilebilmiı olması da çalıı 
maların muvaffakiyetini ispat etmiş-
tir. 

bitiren subaylar1mıı Türk ruhunun zarafetine, türk sa
natının derinliğine ve tarihine güzel 
birer bürhan teıkil eden bu halk pr-
kıları, ar,iv dairesinde hususi bir ko- İstanbul, 30 (Telefonla) - Deniz 
leksiyonu yapılmıı olan muhtelif halk harp okulunu bitiren 35 deniz subayı
sazlariyle çalınmaktadır. Zaptedenle- na bugün merasimle diplomaları ve
rin anlattıklarına göre bunları çalan- rildi. Subayların 17 si güverte, diğer
lar ve söyliyenler daha ziyade geçkin leri makine subayıdır. Bu subaylar 
kimselerdir ve o muhitte §Öhretlerini ayın birinde donanmaya iltihak ede
daima muhafaza etmektedirler. ceklerdir. Merasimde, istiklil mar-

Hulisa olarak denilebilir ki, Konya §ından sonra mektep kumandanı yar
halk müziği derleme seyahati ile bir bay Zeki bir nutukla deniz subayları
kere daha sabit olmuıtur ki Türkiye na muvaffakiyet temenni etti. Tale
halk musikisi bakımından dilnyanı~ beden Adnan Aktar cevap verdi. Son
en zengin hazinelerine maliktir. Ha_ ra deniz subayları andiçtiler ve kılıç 
kiki bir tarama yapıldığı takdirde kutandılar. ----
6000 halk melodisinin zaptedileceğine 
muhakkak nazariyle bakılabilir ve ba
zı tesirlerle bünyeleri değiıiklik arze
den melodiler ayrı parçalar olarak ka
bul ve tesbit edilirse bu miktarın göz 
karartıcı bir hadde çıkacağı kendili
ğinden anlaşılır. 

M aaril Vekilimizin gazetemize 
beyanatı 

Eroin kaçakçılan 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Zabı -
ta arasında kadınlar da buluann 11 
kitilik bir eroin kaçakçı ıebekesi ya· 
kaladı. Ve kaçakçılar mahkemeye tes
lim edildiler. Üzerlerinde bulunan 
kaçak eroinler de müsadere edildi. 

Etki afyon inhisarında bazı 
yolsuzluklarm tahkiki Diinkü tetkiklerinden sonra, kendi

sinden derleme faaliyeti hakkında ma
lumat rica eden bir muharririmize İstanbul, 30 (Telefonla) - Eski 
Maarif Vekilimiz B. Hasan_ Ali Yü~ afyon inhisarı idaresinde bazı yolsuz-
cel ıu değerli izahatı vermiıtir: luklara ait tahkikat evrakı, bugün be-

•• B' t lediyeye verildi. Ve müddeiumumi-
- ız sanatın her §ubesınde bu - lik evrakı tetkik ettikten sonra ilk 

ı!_inü hangi ehemiyet c"•recesinde gö- tahkikat açılması talebiyle sorgu bl
r~yoraak, yakın uzak dünleri de aynı kimliğine tevdi etti. 
dıkkatle bulmak ve tanımak istiyoruz. ---
Müzik sahasında bugünün medeni ih
tiyaçlarını karıılıyacak mü'ziğin doğ
~sı için bu müeaaese içerisinde hiç 
bır fedakirlıktan çekinmeden kendi
mizin ve beynelmilel kıymetteki in -
sanların emeğini ve ihtimamını kulla
nıyoruz. Fakat bununla iktifa etmiyo
ruz. Dört aenedenberi ackadqlarımuı: 
Tilrkiye'nin Diyarbakır, Malatya, Ur~ 
fa, Gaziantep, Marat. Adana gibi ce

Atıcılıkta birinciliii kazanan 
bir kadın polis 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Polis 
poligonunda yapılan tabanca ile atıt 
müsabaka birinciliğini İlhan adında 
bir kadın polis kazandı. Bayan İlhan 
bu seneki polis kursunda da birincili-
ği kuanmııtı. • 

nup mıntakasiyle, Trabzon, Erzurum, Akdeniz'e çdmn tileplerimiz 
~ümütane, Erzincan, Elazıf, Sivaı 
vıllyetlerinden mürekkep ikinci bir 
mıntakayı, İzmir, Aydın, Kütahya. 
Balıkesir, Manisa, Aydın. Denizli vi
llyetlerlnden mürekkep iiçüncfl mm
talruını ve aynca ~·u, bu sene 
de Konya vilayetini halk musiki eser
lerini toplama bakımından taradılar, 
Burada gördilfilnüz arıiv, kendi vaaı
talarımızla toplanmıı olan bu eserle
rin hazinesidir. 
Bunları yarının büyük kompozitör

lerine birer duyıu unıuru olmak üze
re toplamıı buluyoruz. Netekim bun
dan bir buçuk iki ay kadar evci Os
manlı aristokrat müziğinin ve di~! 11-
hinlerin, prototiplerini çalarak kon • 
ae;vatuvarın talebelerine dinlettik. 
Bır arbdaıımız bu hiııuıta güzel bir 
konferans da verdi, 

Görülüyor ki konservatuvarın me
saisi asla inhisarcı bir zihniyet taıı
mabızın müzik aaha11ndaki bütün 
":rlıfımıı:a teveccüh etmektedir. Bü
yük ~e modem türk müsiğinin. bey
nelmılel usullerin içinde inkitaf et
mesi için bütün lrudretitnble çalıt
malcta bulunuyorus. .. 

Dempsey galip 
Charlotte-timall Karolin, 30 a.a. -

Sabık ağır siklet dünya pmpiyonu 
Jacque Dempıey, Oklahomalı Ellis 
Balbara'yı mağl6p etmiıtir. Rinıe 
avdet ettiğindenberi Dempaey'in ü
çüncü boks müsabakasıdır. 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Sigorta 
meselesi halledildiii için bugün İk
bal ve Refah tilepleri ilk olarak Ak
denize çıktılar. İkbal, Mersine kö
mür ıötürecek döniifte butday ceti
recektir. Refah lmıir'den Hatay'a 
tuz ıötürecektir. 

Muıifaturacılann toplantısı 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Manifa
turacıların bugün yaptıkları toplan
tıda evelce tespit edilen kar nisbetle
rinin kısmen tadili esası kabul edil
di. Bu toplantıda iç ticaret umum 
müdürü ile mıntaka ticaret müdürü 
bulundular. 

Buıün 

ULUS Sinemasında 
1 - ŞUBEIT'İll 1$11 

14.30 - 17.30 da 

2 - ÖLÜM YOLU 
16 ve 19 da 

3 - İKİ MİKİ BİRDEN 
Gece 21 de 

Şubert'in aşkı ve Miki 
1 Ağustos pertembe gününden 

itibaren: 

TAŞ PARÇASI 

DAKTİLO KURSU 
73. ünc.i devresini de % 50 tenzilitla açtı. Bir ayda diploma ve
rilir. Tahsil aranmaz. Belediye aıra sı Hanef apartmanı No: 4 
Tl: 3714 3034 

(Radyo Di!Uzyon Pos 

TÜRKİYE Radyosu ANKA 
<Dalga Uzunıugul 

1648 m. 182 Kcs/120 K1" 
31. 7 m. 9465 Kes./ 20 JC"' 
19.74 m. l:S1915 Kes./ 20 K 

ÇARŞAMBA: 31.7.1 

7.30 Proıram, ve memleket 
7.35 Müzik: potpuriler (Pi.)· 
8.00 Ajans haberleri. 
.S.10 Ev kadını • yemek listesi 
8.20/8.30 Muzik: hafif ıarkılaf 

12.30 Proıram, ve memleket 
12.35 Müzik: Fasıl heyeti. 
12.SO Ajans haberleri. 
13.05 Müzik : fasıl heyeti pro 

va mı. 
13.20/14.0tl Müzik: radyo plo11 

(violonist Necip A$kın 
1 - Pepi Mülleı-: lriiçiik 
2 Helmburgh Holmet= 
kız. 
3 - Frederic Curzon: 
4 - Jose Armandola: 
mehtap. 
5 - Amold Meiıter: B 
ıodisi. 
6 - Willi Lautemchl 
ve keder. 

18.00 Program. ve memleket 
18.05 Müzik: dans müziği (P 
18.40 Müzik. Çalanlar: Cevdet 

un Gür, Fahri Kopuz. 
1 Nihavent peırevi. 
2 - Artllk:i Can - ni 
(Koklasam uçlarını). 
3 - Yesııri Asım - ni 
(Bir kıı ıecesi Şi,lide 
4 - Muhliı Sabahatt' 
ıarkı: (Eminemin 01l 
yqı). 
5 Hicaz türkü: (Su 
bir yetil c;adır). 
lI - Okuyan: Melek 
1 - Arif bey - hicaz .. 
mecliı &$ıkın). 
2 - Arif bey - hicaz 
edeyim). 
3 - Dede - raet şarkı: ( 
doyunca). 
4 - Faize - nihavent 
sen geldin Çerkeş'den) .• 

19.15 Konuşma (dış politika 
19.30 Müzik: ııaz eserleri. 

ıen Kam, Vecihe. Cev 
19.45 Memleket saat ayllrı ve 

teri. 
20.00 Müzik: eski İstanbul 

kuyanlar: Celil Toks 
Karakuı. Calanlllr: H 
Şerif İc;li. Hasan Gür. 
kay. 

20.15 KonU$mı. 
20.30 Müzik: hafif sololar (J'I. 
20.SO Müzik: geçit konseri. 
21.15 Müzik: romantik c;eyrek 
21.30 Konuşma (radyo ıuet 
21.50 Müzik: Riyaseticümb°' 

( ıef: İhsan Künc;er). 
1 -- G. Amers: "Mac 
koç fantezisi). 
p - Paul Lincke: Aık 
3 - A. Borodine: Preat 
ımm uvertürü. 
4 - W. Thurban: Af 
Mırı: b) ıerenad; c) 

22.30 Memleket saat ayarı, 
leri; ziraat, esham -
biya • nukut borsası ( 

22.45 Müzik: cazband (PJ.). 
23.25/23.30 Yarmki procraın. 

İ R AN 
Tahran R&dyOIO 

Tahran l'&dy08U, kıaa dal ... 
nat 11.30 dan 14 e kadar, lf 
uzunluğu üzerinden, 17.13 deJI 
30 m. 99 dalga uzunıutu 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 
uzunlutu Uzertaden n•tredil 

(Yukarıdaki Saatler tR.UI' 

k 

ç 

. 
Tmk Hava K 

için lltanbul' da 

Türk 
G~n~l Dir~lctörlütüml~ : 

1 - Ketif bedeli 9863 1~ 
lan Etimeaıut plinör atö 
ve panıiyon binalan için 
lörifer tesisatı, kapalı .ıarf 
meye konulmuıtur. 

2 - Muvakkat teminatı f 
S - Ketif ve tartnam-1 

sinde her ıün ıörülebilir. 
4 - İhalesi 12 a&uıtoı 94' 

lıyan pazartesi aünü saat ıs 
va kunımu ıenel metkes 
zım ıubesinde yapılacaktır. 

5 .- lıteklilerin kanuni __ .,, 
natlarmı havi mühürlü t_..... 
nı, ihale saatinden bir ..-e 
komiıyona 'f'ermeleri. 

- Buyurun 20,000 llra •. Eter 
blletlnız iki ltralık T A M bıtet olsaydt 
• 0,000 Ura aıacaıı.tınıı ı. Sızı• 
btletlnlz YARIM ı 

- Erwaaa"· beftu dyMım u oıacü .......... 



~ l erlik alınacak 
'u{~iletı satın alma KO: 
b....:tıne tahmin edilen fiyatı (200) 
~ olan 10.800 ç ift terlik kapalı 

liirı ya konmuıtur. İhalesi 2/8/ 
lı u ıaat on birdedir. llk temi

~•dır. Evsaf ve şartnamesi M . 

11 
•1.ma komisyonunda ıörüle· 

tıı 1 e~ın kanunun emrettigi bel
~ az ıhale &aatından bir saat e· 

[
3 

kapalı zarfları komisyona 
y .. 772) 13808 . :rı çorap alınacak 
çjt~iletı satın alma K O: 
~e tahmin edilen fiyatı (49) 

lı ruş olan 30.000 c;ift yün c;o-
2/a~fla mtinakasaya konmuıtur. 
teııı · cuma gunu saat on beşte

e!~atı (1.102,S) liradır, Evsaf 
ı M. M. V. satın alma ko· 

. ~Örülebilir. İsteklilerin kanu
t eb h~lgelerle ihale saatmdan en 
e . elınc kadar komisyona zarf. 
rı. (3773) 13809 . v: ve~ensesi alınacak 
iiletı Satın Alma Komisyo-

~lne tahmin edilen fiyatı: 10,5 
""'VIJ:7000 adet hayvan vcleruıest 

C1ırn latın alınacaktır. Pazarlığı : 
: aaooıesl gUnU ıaat 11 dedir. Kati 
~I lira olup ıartnamesl 315 
~tt8Yondan alınır. Taliplerin mu-

e M. M. V. satın alma Ko. da a.· ( 4029) 14066 

- Irk yagı" alrnacak . v 1..< · e- •leti Satın Alma Komis70-
lı11,_, 
ı66una talımln edrıen fiyatı: 60 

~ 00 :17600 kilo balıkyağı pa
~ alınacaktır. Pazarlığı : 3. 8. 

· ı~ gtlnU saat 11,30 dadır. Katt 
tltı\~ lira olup ıartnamesl komls.-.__llr. Taliplerin muayyen vakitte 

) .U. Ko. da bulunmaları. • 
• 14067 

'I il BB. yağı alınacak 
ektıetı Satın Alma Komisyo-

~~na tahmin edilen fiyatı: 82 

1 8200:19.000 kilo moblloll BB 
9t01kla satın alınacaktır. Pazarlı· 
~ l:al'§Amba glınli 81U\t 11 dedir. 

Datı 2250 lira olup ıartnamesl 
lı(törtUUr. Taliplerin muayyen 

l · V. Sa. Al. Ko. da bulunma-
r._ 14068 

• ~ yağı alınacak 
· •itletı Satın Alma Komisyo -

~Oeuna tahmin edilen fiyatı: 50 
"V.000:25.000 kilo gres yağı pa
h n alınacaktır. Pazarlığı : 3. 8. 
~11 glinU saat l4 tedlr. Katt te

Mtı;1 lira olup eartnamesl komls
t.-;_U:r. Taliplerin muayyen vakitte 
"' Al. Ko. da bulunmalnn. 

1'069 

l' , kürek alınacak 
•&:ileti Satın Alma Komisyo-

..:tt 1nuhtelif boyda lı:azma ile 
't. idi kürek pazarlıkla aatın ah
~rnaların beher kilosuna ve 

'«İl . er adedine 50 kuruı fiyat 
"-ıt llıtıtir. Pazarlığı: 5/ 8/ 940 pı -
Olıa •aat 14 dedir. Kati teminatı: 
~p lartnamesi 2,S liraya komis
~ . .:.· Taliplerin muayyen vakitte 

~. Ko. da bulunmaları, 
it 14071 

.~ıniye mikdarlan 
tt,.'l:iletıinden : 

lı L •• k ti ) "'anuna ııore sava& sa a arı 

ttlınıerine isabet eden ikramiye 
'lliıda rösterilmiıtir. 
. tevzi komisyonlarınca datrtr

dört ay olduğuna ııöre sakat 
11 (rapor, resmi senet ve ikra -

~I karı ile birlikte) derhal llcra -
Ornisyonlarına miiracaatlan. 

' 111 

• 
' 

.. .. .. 

.. 
• 
• .. 
.. .. 

Lira K 
239 00 
215 10 
167 30 
143 40 
119 50 

9S 60 
119 50 
95 60 
71 70 

.. 47 80 
.. .. 23 90 

"1 . .. . 23 go 
t atlesıne de (25 lira S2 lı:uruı· 

(4101) 14109 

RIF VEKALETi 

~ •esaire yaptmlaca.k 
,.•1t:.•~:tind~rı : 
~turk lisesi iı;in yaptınlacak 

~1 ra 60 kuruı lı:eılf bedelli 416 
~ tahtası, 16 kürsü ve 16 podyum 

'•uıu ile eksiltmeye konulmuı· 
· ~· lartnamelerl bedelsiz olarak 

dairesinden alınacaktır. İha • 
lıi~940 pazartesi günü saat 11 de 

r 1tıda mUteıekkil komisyonca 
; t.fuvakkat teminat 1144 lira 

'-~ı l'cklif mektuplarının ihaleden 
. (~ kokimsoyna verilmiş olmaaı 

94) 1408S 

'1. v-------
. Hava Müıteşarlığı 

-· l' '1azot alınacak 
•&:aı ~. etıi Hava Satın Alma Ko • 

leo ıı : 

\ -~ ıııazot pazar1ıkla utın alı -
11 t .nııııen bedeli ( 1'2.000) lira 

3 ~111atı miktarı (1800) liradır. 
'ltı 94o cumartesi ciınil saat 10 
~rı ıı •ima komisyonunda yapıla -
~t- k•e r.enni şartname her ııün öi

i 0ınısyonda ıörülebilir. 
te ~ ınuayyeıı ıün ve saatte kati 

1't. llUni belıeleriyle komisyonda 
(4196) 14176 

"~. · ı-,l ~n alınacak 
ileti Hava Satın Alma Ko • 

il : 

)f ~ benzin pazarlıkla aatın alı • 
ttııı~ıtımen bedeli (33SOO) lira o

""•ıa;'-t miktarı (S025) liradır. 
•""' ~40 sah günü uat 11 de hava 
~ iıyonunda 7aprlacaktır. 1 -

, .. rtııame her rüıı öileden 
1 ırıukabilinde komisyondan 

alınabilir. İsteklilerin nman-en ıtın ve N· 

atte kati teminat ve kanuni belceleriyle ko-
misyonda bulunmaları. (4197) 14177 

Karpit alınacak 
JI. JI. Velcileti Hava Satın Alma Ko. : 
1 - 20 ton karpit pazarlıkla utın alına

caktır. Muhammen bedeli (6000) Ura olup 
katı teminat mıktan (900) liradır. Pazar
lığı 5. 8. 940 pazartesi gUnU aaat 11 de ha
va utın alma komlayonunda yapılacaktır. 
İdar1 ve fenni ıartname her gün komisyon
da görtileblllr. İateklllerln muayyen gUn ve 
saatte kaU teminat ve kanuni belgeleriyle 
komisyonda bulunmaları. ( 4198) 14178 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. --
yerli kok kömürü ilanı 

Sıbat ve lçtimal Muavenet Vekiletin
den : 

Vekalet lralöriferi için 120 ton yerli 
kok kömürü açık eniltme ile aatm alına
caktır. Yevmi ihale 12. 8. 940 pazartesi 
ıünü saat ıs dedir. Vekllet bin11mda le
vazım satrn alma komisyonunda yapıla-
caktır. • 
Şartnamesini ıörmek istlye!ıler her gün 

vekilet levazımını müracaat etmelidirler. 
Muvakkat teminat 243 liradır. Teminat 

ihale saatinden evci usulü dairesinde mat. 
sandığına yatırılarak alınacak makbuz ko
misyona ibraz olunacaktır. 

(4064) 14054 

Serüm ampulü alınacak 
Sıhat ve içtimai Muaunet Velcileti 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Al
ma Komisyonundan: 

1 - 9000 2cc 
111000 5 .. 

3t5000 10 ~ 
37000 15 " 

192000 
MUeaaeaemlz için ctna ve mlkdarı yazılı 
192000 adet eerom ampulU açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 5. 8. 940 pazarteıi gUnU 
aaat 11 de Aııkarada merkez hıfzıuıhha 
mUesaeseal aatın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Ampullerin cam evsafı turk kodek-
sine uygun olacaktır. .. 

4 - Tahmin bedell 8360 lira ilk temina
tı 627 llradır. 

5 - Şartname ve nUmuneıılnl ırörm!:'k tı
tıyenler komlııyona mllraeııııt ederler. 

6 - Muvakkat teminat bedeli nakit ve 
nakit mahiyetindeki evrakı Maliye Vf'M· 
letl merkez veznealne yatırılmaaı için ta. 
llplerln bir giln evel ve kanuni veslkalarfy. 
le beraber belli gUn ve saatte komlevona 
R'elme!e_rf, ( 4050) 14076 

DEVLET DEMiR YOLLARI 

20 Adet piyakoli. alınacaktır 
D. D. Yolları Satırı Alma Komisyonun

dan: 
Muhammen bedeli fOO lira olan 20 adet 

plyakolis (12. 8. 940) puarteıl gilnti saat 
15,30 da pazarlık suretiyle Ankarada lda· 
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek letlyenlerln aynı ,.un ve 
saatte komlııyon relıllllne müracaat etme· 
leri l!zımdır. 

Şatrnameler Ankarada malzeme dalre-
alnde görtileblllr. (3995) H070 

Tazyiki hava aletleri alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun· 

dan: 
Kamım- 'Mdelt aoeoo Ura oı-12 ~ 

lem tazyllu hava ltetlert 13. 9. 1940 cuma 
gtinU aaat 15,SO da kapalı urf uaullyle AD 
karada idare binaaında satın alınacaktır. 

Bu l§e girmek ,lstlyenlerln 2310 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin etti
ği vesikalrı ve tekli!lerlni aynı gün aaat 
14,30 a kadar komisyon relıllğine verme • 
teri IAzımdır. 

Şartnameler 150 kuruıa Ankara ve Hay 
dı.rpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(4095) 14130 

Kerette alrnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 
Metre mikAbı muhammen bedeli (50) el

li lira olan takriben 2M.700 KB çam kalu 
ve dilme ile metre mlkAbı muhammen be· 
deli (30) otuz lira olan takriben 56.024 
metre mikAbı çam azman 15. 8. 940 per
ıembe günU aaat 16.30 da kapalı zarf uau
llyle Aııkara'da idare binasında utın alı
nacaktır. Bu tıe girmek ıattyenlertn 1081 
(bin seksen bir) lira 18 kurutluk muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vealkalan 
ve tekll!lerlnl aynı gün aaat 14.30 za ka
dar komisyon retıllttne vermeleri llzım
dır. 
Şartnameler paruız olarak Aııkarada 

malzeme dairesinden. Haydarpqa'da teael
lUm ve sevk ıeflllinden. bmlr ve Eıktıe
hlrde İdare mağazalarından verilmektedir. 

(4138) ı•ı68 

Elbiıae diktirilecek 
D. D. Y. 4. iincil lılnme Jlüdlrlülüa • 

d~n : 
!halesi tehir edilen : kumaı, astar ve te

lası idarece verilmek ü.1ere tahminen 1373 
takım elbise ve 1371 adet palto ile 7SS adet 
resmi k11ketin diktirilmesi kapalı zarf USU· 

liyle yeniden eksiltmeye konulmuıtur. 
Eksiltme 15/8/ 940 perıcmbe rUnil uat 

ıs de Kayseri'de 4 iıletme miidilrliltü bina
sında yapılacaktır. 

Bir takım elbisenin muhammen bedeli 5 
ve bir adet paltoaun 15 bir pantalonun 2 li
ra ve bir adet resmi ka&ketin 150 kuruıtur. 

Bu i'e cirmek istiyenleri.n "1218" lirıhtc 
teminat vermeleri ve prtnamenin 4 üncii 
maddesinin G fıkraaında yazılı vesikala -
riyle birlikte teklif mektuplarını ekliltme 
rünü uat 14 de komisyon reiıliiine ver -
meleri lazımdır. Postada olacak recikme
ler kabul edilmez. Bu i .. ait prtname ve 
mukavele projeleri Ankara ve Haydarpa-
18 garlarından ve Kayseri'de 4 iıletme mü· 
dürlüğünden parasız olarak dalıtılmak -
tadır. (5640-4206) J.4182 

Ankara Lv. Amirliii Sa. Al· 

Ko. na gönderilen hariç askeri 

kıtaat illnlan 

Yulaf almaca.k 
Kayseri Ad.eri Satın Alma Komisyo

nundan: 
1 - Garnizon birlik hayvanatı için 8l52 

bin kilo yulaf kapalı zarf U8UllYle alına· 
caktlr. 

2 - Muhammen bedeli 18795 Ura olup 
ilk teminatı 1409 lira 62 kunııtur. 

3 - thaleal 2. 8. 940 cuma afuıU 1&at 16 
da Kayseri aakert satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

' - Şartnamesi tatanbul, Ankara ı.v. l· 
mlrlllderl ye ~ ukerl utın alma 
komlayonunda sörllleblllr. 

6 - iateklllerln kanunun 2, 3 OııcU mad
delerindeki veaalk Ue blrll.kte teklif mek· 

uı:us 

tuplarını ihale gUıı ve saatinden bir saat 
eve! komisyona vermeleti llzımdır. 

(3789) 1378:5 

Kunı ot alınacak 
1 - Sivas garnizonu hayvanatı için ka

palı zarfla 660 ton kuru ot eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 29700 ve muvak
kat teminatta 2227 lira SO kuruıtur. 

3 - İhale 2/ağustoıı/940 cuma rünii aaat 
ıs de tüm komutanlık binasındaki komis· 
yonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her ııUn komiıyonda CÖ· 
rülebilir. 

S - İsteklilerin belli gün ve saatte zarf
larını kanunun tarifatı dairesinde hazırla
yıp ihaleden bir saat evet komisyona ver
miı bulunacaklardır. Postada gecikmeler 
mazeret kabul etmez. (3788) 12812 

Sığır eti alınacak 
lzmit tümen satın alma KO: 
1 - Tümenin İzmit garnizonu ihtiyacı 

için 1011000 kilo ıığır eti kapalı zarf sk
siltmesiyle alınacaktır. 

2 - Kapalı zarf elrailtmesi S aiustos 
940 pazartesi günü saat ıs de tümen satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sığır etinin beher kilosu için tahmin 
edilen fiyatı 31 kuruş 66 santim olup tu
tarı 32195 lira muvakkat teminatı 230S li
ra.dır. 

. 4 - İsteklilerin belli glin ve saatın.dan 
bır saat evci kapalr ~.adlarını ihtiva eden 
teklif mektuplarını tümen ıatın alma ko-
misyonuna vermeleri. (3790) 138ı3 

Kundura' alınacak 
Erzurum Levazım Amırlıtı Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - Kolordu birlikleri tçn 40.000 çift 

kunduranın kapalı zarfla l . 8. 940 perııem
be gUnti saat 16 da ihalesi yapılacaktır. 

2 - Toplu tutarı 260.000 lira ve ilk le -
mlnatı 14150 liradır. 

3 - Kunduralara a lt şartnameleri Er. 
zurum levazım Amirliği satın alma komls· 
yonundadır. Müracaatla her vakit görüle
bilir. 

4 - İateklllerin ihale gün ve saatten 
bir saat evellne kadar zarClarını satın alma 
komisyonuna teslim etmeleri. (3829) 

13826 

Sığır eti alrnacak 
Bitlis Askeri Satın Alma Komısyonun

dan: 
l - Bitllı garnizonu ihtiyacı için 150 

bin kilo sıgır eti ihalesi 2. 8. 940 cuma gU. 
nü saat ll de Bitlis Tq malıallesindekl 
ıatın alma komisyonunda yapılmak ilzere 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuııtur. 

2 - Muhammen bedeli 30.000 lira mu
vakkat teminatı 2250 liradır . 

3 - Şartnamesini görmek ıatıyenler her 
gün komls:. ona ili saUnde müracaat edebi-
lirler. ' 

4 - Teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat önce komlıyona vereceklerdir. Sa
at ayarı Bitlis postanesinin saat ayarıdır. 

(3831) 13828 

6 - İstekliler ticaret oduında byrt]ı 
olduklarına dair vesika cöatermek mecbu
riyetindedirler. 

7 - Pazarlığa ittirlık edecekler 3490 aa
yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde 71 
zıh vesikalariyle ve teminatı muvak.Jcate • 
teriyle birlikte ihale saatinden evel komis-
yona müracaatları. (42ıO) 14118 

Eger takmu alınacak 
lst. K. Sa. Al. Ko. dan : 
M. M. vekAletı namına 2. 8. 940 &iinü aa

at 11 de 300 adet er eter takımı pazarlıkla 
satın alınacaktır. Muhammen bedell 22440 
liradır. NUmune ve ıııartnameıl her gün ko
misyonda görtilebillr. isteklilerin belli gün 
ve saatte Fındıklı'da komutanlık utın al· 
ma komisyonuna yüzde on beı teminatla. 
rlyle birlikte gelmeleri. (4188) 14171 

Tevhit semeri alınacak 
lstanbul Komutanlık Satın Alma Ko. : 
Komutanlık anban lçill 6. 8. 940 sUnU sa

at 11 de pazarlıkla 1500 tane tevhit ıeme
?i satın alınacaktır. lluharnmen bedeli 
48.000 liradır. Şartnamal her rün komi• 
yonda görtlleblllr. İsteklilerin belli gUıı ve 
saatte yilzde on be§ teminatları ile birlik· 
te Fındıklıda komutaDlık aatın alma ko
misyonuna gelmeleri. 

(4208) 1'183 

Sığır eti alınacak 
Aydın J7. P. A. Satırı Alma Ko. Rs. dn: 
Kapalı zarf usuliyle miinaıkaaa1a çıka • 

rılan Aydın birliiinin ihtiyacı için 90.000 
kilo ve Kuşadası birliğinin ihtiyacı için 
36.000 kilo sığır etine teklif edilen fiyat 
pahalı görüldüğünden eksiltmeleri tekrar 
16. Ağs. 940 cuma günU saat ıs de Aydın 
askeri satın alma komiıyonunda yapıla -
caktır. 

Aydın birliii etinin muhammen bedeli 
22500 lira ve ilk teminatı 1687 lira 50 lru· 

ASKERi F ABRIKALAR 

41 Kalem muhtelif ebatda demir 

malzemesi alınacak 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü mer

l:ez satın alma komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (7S932) lira (50) 

kunıı olan 41 kalem muhtelif ebatda demir 
malzeme aıtlceri fabrikalar umum müdürlü· 
ğü merkez satın alma komisyonunca 9/8/ 
940 cuma günü saat ıs te kapalı zarfla i
hale edilecektir. Şartname (3) lira (80) 
kuruş mukabilinde komlsyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (S046) 
lira (63) lrunıfQ havi teklif mektuplarını 
mezklir günde 5aat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralt 
lranunun 2 ve 3: maddelerindeki veuikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu iıle all
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesik11iyle mezkQr cün ve saatte ko· 
misycn müracaatları. (392S) 13980 

Mukavele tarihinden 31. 5. 1940 
tarihine kadar Kayaf istasyonun

dan Fabrikalara ve Fabrikalar -

dan Kayq istasyonuna gelecek 

ve gidecek takriben 4000 ton 

malzeme ve saire nakliyatı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 

Merkez Satın Alma Konıis7onundan : 
Tahmin edilen bedeli (5200) lira olan 

711karda yazılı nakli71t askeri fabrikalar 
umum müdürlüiü merkez satın alma ko • 
misyonunu 9/8/ 940 cuma günü saat 15,30 
da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
paruız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (390) lirayı 

havi teklif mektuplarını mezkür günde sa
at 14.30 a !radar komisyona vermeleri ve 
lrendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 

ruştur. ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
Kuşadası birliii etinin muhammen bede- olmadılrlarma ve bu işle alikadar tUccar -

li 9360 lira ve ilk teminatı 702 liradır. dan olduklarına dair ticaret odası vesika _ 
Şartnameleri Aydın ve Kuıadaıı satm al· ıiyle mezlrtir gün ve saatte komisyona mü-

ma komisyonlariyle Ankara ve İstanbul racaatları. (4047) 14015 

müddetle ve kapalı zarf usuliyle eks.ilım. 
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel (29000) liradır. 
3 - Teminatı 217S liradır. 
4 - !halesi 13-8-1940 salı günü nat 11 

de yapılacağından ıartnamesini sörmek 
istiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de ihale ıünü olan 13.S-1940 
sair günü saat 10 a kadar teklif mektup. 
larını usulen belediye cncumenine ver • 
meleri. (4086) 14104 

Numara levhaları yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Ankara, meydan, sokak, cadde 

ve bulvarları için 5036 emaya levha 
ile 30.000 adet kapı numara levhası 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (22967) li
radır. 

3 - Teminat (3445) lira 01 kurut
tur. 

4 - Şartname ve niimunelerini gör
mek istiyenlerin encümen kalemine 
ve isteklilerin de 2. 8. 940 cuma gü
nü saat 10.30 da belediye encümenine 
müracaatları. 

(4177) 14157 

Asfalt trotuvar yaptınlacak 
Ani.ara Belediyesinderı : 
l - Kurumlar 8okatından BUyük Erkl

nıharbiye önUne kadar yaptırılacak asfalt 
trotuvar işi on beş gtin mUddetle ve kapalı 
zarf usullylc eksiltmeye çıkanlmııtır. 

2 - Muhammen bedeli 15019 lira 20 ku
ruştur. 

3 - _Teminat 1126 lira 44 lruruıtur. 
4 - !halesi 16. 8. 940 cuma ~U saat 11 

de yapılacağından ııartnameslnl ~rmek 
lstlyenlerin her gUn encümen kalertıtne ve 
tst~klllerin de ihale gUnU olan 16. 8. 940 
cuma gtlnU saat ona kadar usulü daire.in
de teklif mektuplarını belediye encümeni· 
ne vermeleri. (4203) 14181 

ViLAYETLER 

Lv. amirlikleri satın alma komisyonların • 
da ıörülcbilir. Bet kalem ve ceman 2360 adet Muhtelif iliç alımcak 

Taliplerin teklif mektuplarını kanuni ve- ispit ile 2000 adet batlık lzmir Eşrelpap hutamesi bq btt 
sikalariyle birlikte ihaleden bir ııaat eve - alınacak kimliğinden : 
line kadar makbuz mukabilinde komisyo - Askeri Fabrikalar Umum MQdürlülü İzmir Eşrefpap hutaneal için muk· 
na vermeleri. (4211) 14187 Meri.ez Satın Alma Komisyonundan : tazi 6520 lira 90 kuru§ muhammen be· 

Un almacak Tahmin edilen bedeli (91SO) lira olan delli ve 140 kalem ilaç 19/7/940 tari• 
Kayseri Askeri Satın Alma Ko. : muhtelif ebatta bet kalem ve ceman 2360 hinden 2/ 8/ 940 tarihine kadar 15 güıı 
1 - .Aakerlye için ukerl eV1aft& 1000000 adet ispit ile 2000 adet ba:ihk askeri fahri- müddetle ve kapalı zarf uıuliyle ek· 

kilo UD pazarlıkla alınacaktır. kılar umuın müdürlüğü merkez aatm alma 
2 - Muhammen bedell 135.000 lira olup komisyonunca 9/8/IMO cuma (iinil saat 11 ıiltmeye çıkarılmıttır. Talip olanla-

katl teminatı 20250 liradır. • de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname nn ıeraiti mlinakasayı anlamak ve 1-
3 - Şartnamesi her gün satın alma ko· laçların cins ve miktarlarını öğren. • 

misyonunda görilleblllr. paratız o~rak komisyondan verilir. Ta 
4 - İhale 2. 8. 940 cuma A'ÜDÜ aaat 16 da liplerin muvakkat teminat olan (616) lira mek üzere İzmir'de E§refpqa huta

Kayseri askeri satın alma komisyonunda (25) kuruıu havi teklif mektuplarını mez· nesi baş tebabetine Ankara ve İıtaa-
Bitlis Askeri Satın Alma Komisyonun - yapılacaktır. k<lr elinde saat 10 na kadar komisyona ver- bul'da da mahalli sıhat müdürlükleri-

5 - 1ateklllerin belll ailJı ve aaatte kaU teminatlarlyle birlikte komisyonda bulun· meJeri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka. ne müracaat eylemeleri ve ihale ıünl 

Odun alınacak 

dan : 
1 - Bitlis pmizonu ihtiyacı için 

1.700.000 kilo odunun ihalesi 218/940 cuma 
günü ıaat ıs de Bitlis taı mahallesindeki 
satın alma komisyonunda yapılmak üzere 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen tutarı 2SSOO lira muvalı:. 
kat teminatı 1912 lira SO kuruıtur. 

3 - Şartnamesini &örmek istiyenler her 
gün komisyona iı saatinde müracaat edebi
lirler. 

4 - Teklif mektuplarmı ihale aaatinden 
bir saat önce komisyona vereceklerdir. Sa
at ayan Bitlia po&t&Deainiıı saaat Qarıdır. 

(SiSi) 13829 

Telefon direği alınacak 
Çorlu Kor Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Kor mıntakasındaki telefon !iCbe -

kesi için 6 metre boyunda 5350 ve sekiz 
metre boyunda 330 adet iliı;ik evsaf dahi -
tinde telefon direği alınacaktır. 

2 - İhalesi 12/8/ 940 pazartesi ıünü aa
at 16 da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

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

4 - Şartnamesini ıörmek iıtiyenler An
kara, İstanbul Lv. -&mirlikleri satm alma 
komisyonlarında ve Kırklareli Vize tümen 
satın alma komisyonunda ve Çorlu'da lror 
satın alma komisyonuna müracaatla rörü· 
lebilir. 

5 - İsteklilerin kanunun ikinci ve üçün • 
en maddelerindeki belgeleriyle birlikte 
belli gün ve saatte bir aaat evet teklif mek
tuplarını Çorlu'da lror ıatm alma komisyo-
nuna vermeleri llzımdır. (4108) 14098 

TaY\lk eti alınacak 
lstanbul Levazım Amirlili Satırı Al

ma Komisyonundan: 
lstanbul levazım imirlili birlikleri i -

çi_n 7J7S kilo piliç tti 2J,600 tavuk ni, ıs 
bın 900 hindi eti 2. 8. 940 cuma günü H· 
•t 15 te Tophanede lst. Lv. i.mirlili satın 
•im• .komisyonunda pazarlıkla satın alı. 
n•c.alctır. Hepsinin tahmin bedeli 24,JBJ li
r• ılk !~minatı 1821 lira 72 kuruştur. Sart
namesı komisyonda görülür. lsteklilerirı 
k•nuni vesikalariyle belli saatte komisyo-
n• ıelmel~ri. (4116) 14133 

Bakır karavana almacak 
lstanbul Levazım Amirlili Satın Alm• 

Ko. R.ı. d~rı: 
1 - 9000 adtt bakır i.aravana alınacak

tJ.r. ~a~arlılcla ebiltmesi J. 8. 940 pazarte
sı ~u?u. saat 15,10 da Tophanede levazım 
imırlılı satın alma komisyonunda 7apıla
calı.t.ır. Tahmin bedeli J2400 liradır. llk 
tem.ınatı 2440 liradır. $artname ve nümu
nesı kom_isyonda görülür. lstelclilerin k•· 
nun1 .vesıkalariyle belli saatte komisyon• 
gelmeleri. (4122) 14144 

Alemiyom kapsül alınacak 
lstanbul Lv. amirliği Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Adet 900,000 erkekli diıili büyük 

alümin)'UID kapıul 4,000,000 erkekli diıili 
küı;ük alünıin:rum lı:apeul iki kalem bpau
liin ıı.zarhkla eksiltmesi 7/S/940 çarpm
ba günü saat ıs de Tophanede İstanbul Lv. 
Amirliği satm alma komiıyomaıda yapıla
cü:tır. 

2 - Hepsin.in tahmin bedeli 50,000 lira 
ilk teminatı 3750 liradır. Nüanme ve prt -
namesi komisyonda ıörülür. İsteklilerin ka· 

maıarı. (4212) 1'186 nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko- elan 2. 8. 940 tarihine mUsadif perJelD-
Pirinç aılmacak miıyoncu olmadıklanna ve bu iıle allka be günü kapalı zarfların saat ıı de ı.. 

t 
. L A . ı·ıı S A K .1 dar tüccardan olduklarına dair ticaret o - mı·r vı"laAyet encum·· enı"ne tevdı' evl·-

zmır v. mırı •· 1. o. aa: " -ı - Ordu birlikleri için pa.1arldrla dHr vesikasiyle mezk!1r rün ve uatte ko • leri lüzumu ilan olunur. (2739/3883) 
lOO.OOO yüz bin kilo pirinç aatm aluıacak· miıyona mUracaatlan. (4020) 14026 13878 
tır. 5000 Adet çalı ve 2000 adet S .., • l acak 

2 - Paiartık Z/.AiU1tol/940 cuma günil hasır süpürge alınacak ıgır etı a ID 
saat on altıda lmıir'de lnılada tnnlr Lv. Aderi FabriJıalar Umum Müdürlüğü Kütahya tayyare bit/ili satıa .ı-
lmirlili aatm alma komisyonunda .,apıla • Merltez Satın Alma Komisyonundan : komisyonu ba§kanlığından : 
caktrr. Tahmin edilen bedeli (1150) Ura olan 1- Kütahya tayyare birlikleri içla 

3 - Tahmin edilen tutan 30500 otuz bin SOOO adet çalı ve 2000 adet hasır süpürge mayıs 941 sonuna kadar (70.000) kilo 
bet yüz liradır. askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez sığır eti eksiltmeğe konulmuttur. 

,. •-~ wwwnLkate ~"211 iki satın alma komiıyonunca 13/ 8/ 940 aalı rü- 2- Eksiltme kapalı zarf uaulile oJa. 
bin iki 70• selneft eeld• llredır. ntl .. t 14 t• aı;ık ebiltme ile ihale edile- cak 

5 - ŞartnamMi her riiıı lromis;roada l'Ö· cektfr. Şartname parauır olarak komisyca tır. 
rülebilir. dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat ;. 3- Eksiltme 5· 8• 940 puarteti gtlnl 

6 - lstelı:lilere ticaret odasmda kayıtlı lan (86) lira (2S) kuruı ve 2490 numaralı ıaa~ 11 de Kütahya merkez komutaa
olduklarına dair vesika ıöstermek mecbu - kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesailcle lığındaki komisyonumuzda yapılacaJG. 
riyetindedirler. komisyoncu olmadıklarına ve bu iıle ali tır. 

7 - Pu..ırlığa iıtirlk edecekler 2490 18· !radar tüccardan olduklarına dair ticaret 4- Sığır etinin muhammen bedeU 
yılı kanunun iıki ve ~üncü maddelerinde odıı veaikasiyle mezktlr gün ve saatte ko- (17.500) lira ve muvakkat teınimıtı 
ve tartııameainde yazılı vesikaları ve temi· misyona müracaatları. (4098) 14095 (1313) liradır. 
natr muvakkateleriyle birl~te ihale uatin- S- Şartnamesini görmek iıtiyenla 
den evel komi•Y'OD& müracaatları. (4189) her gün komisyona müracaat edebiliı-

14172 P. T. TELEFON Md. 1 er. 

Odun alınacak 50 A..1~ ~---lato"'r alı----ı- 6- Eksiltmeğe ittirik edecek olan-
Krzincan Tiim. Sa. Al. ICo. Rı. ,,.,. ·: aa. u-a:&l9 JHKa& lar kanunun icap ettird.iği vesaik ile 
l - Erzincan pnılzonu ihtiyacı için • P. T. T. Umum llüdürlülündea : birlikte verecekleri teklif mektup~ • 

lınac&k bir milyon kilo odunun kapalı zarf· 1) İdare ihtiyacı için 50 elti adet trana 
la ekailtmeet 15. 8. 940 peraembe sUJıQ aaat latör açık eniltmeye çıkarılmııtır. rında sığır eti11den maada ayrıca ( ke
OD birde Erzlncarıda yapılacaktır. 2) Muhammen bedeli (JSOO) muvakkat te ç~ ve koyun eti içinde ) fiyat yazacak· 

2 - Muhammen bedeli 20.000 lira olup ilk teminatı 150 lfradır. eaıtaamelll komY- minat (112,S) lira olup eksiltmesi, 5 eyl(U lat ve teklif mektuplarını 5. 8. 940 pa-
yonda görUleblllr. 940 Perıembe rünil ıaat (16) da Ankarada zartesi günü saat 10 da makbuz muka-

3 - Taliplerin tayfa e411ea R&ttfD bir evkaf apartmanı 5 üncü kapı birinci katın- bilinde komisyon başkanlığına vermit 
aaat evellne kadar teklif mektuplarım ko- da P. T. T. umu mmildürlUk utıa alma lr bulunacaktlardır. 13921 
misyona vermeleri J.ıbımdır. o-

( 4209) H189 misyonunda yapılacaktır. 
3) İltekliler, muvakkat teminat makbuz Etüv makinuı almacak 

veya banka teminat mektubiyle Umuıt ve- Antakya Belediyesinden : 
sikalannr hlmilen mezkdr gün ve aaatte 0 Antakya belediyesi için 90 • 120 • 
komisyona müracaat edeceklerdir. badında bir etüv makinesi mübayaa .. 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Bufday öğüttürülec:ek 4) Şartnameler, Ankara'da P. T. T. le - dilecektir. 
:Ani.ara Levazım Amir/ili Satın Alma vanm, İstanbul'da Valide hanmm 2 ine· EtüvUn İskenderunda Antalya naJıı. 

Ko. : btmda P. T. T . levazım ayniyat ıubesi liye anbarında teslim edilmek şartiJ'-
1 - 5800 ton bufclay ötutmeat pazarlı· müdürlüklerinden bedelsia olarak verile • tuıda talip çıkmadığından tekrar pazarlık- ekt' ( ) le bedelini bildirir teklif mektuplariy. 

ta ekalltmeal l. 8. 940 tarih ve aut 15 de c ır. 3877 13896 le isteklilerin Antakya belediyesine 
Ankara Lv. Amirliği utuı alma komiaYO- Makinist alınacak müracatları ilan olunur. 13959 
nunda yapılacakbr. 

2 - Muhammen bedeli 87000 Ura llk te- Radyodifüzyon Müdürlüğünden : Tuz naklettirilecek 
mınatı 5600 liradır. lartn&meal '36 kurUI Sanat mektepleri elektrik lnamın-
mukablllnde komlayondan alınır. ı.teldlle- dan muun veya bu derece tahsil 
rln belU gün ve saatte komisyonda bUIUD· 
malan. (4190) Hl73 g<Srmüı elektrik ve radyo itlerine va-

Kuru f uulya atıımcak kıf makinistler ve makinist namzetleri 
alınacaktır. Talip olanların 1 ağustos 

K:.~ltar• Levazım Amir/ili Satın "Alma 1940 tarihine kadar Radyodifüzyon 

l - 45 ton K. fuulya puarlı&ı 2. 8. 940 mUdUrlUğUne müracatları. 13960 
ıııaat 14 de Ankara Lv. Amlrlllt ıatuı alma 
komiayonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli lOSSO lira Jr.atl 
teminatı 1M2 Ura 60 kuruftur. 9artaame 
ve nümune komtayonda sörlllUr. 

(421') 1'18' 

Şehriye almacak 
Ani.ara Lnazım Amirlili Satıa 'Al•• 

ICo.: 
l - 10 ton fehrlyenlıı pazarlıkla elrallt· 

meıl l. 8. 940 saat 14 de Ankara Lv. lmir
Uği Sa. .Al. komlayonunda yapılacakbr. 

2 - Muhammen bedeli 2700 Ura Jr.aU te
minat 405 liradır. ŞarUıame ve nUmuneal 
komisyonda sörillür. ('213) 14185 

ANKARA BELEDiYESi 

Yol infaatı 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Şehrin muhtelif mmtüaların

da yol yaptırılmaaı iti on bet gün 
müddetle ve kapalı zarf uıuliyle ek
siltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (120.000) li
radır. 

Konya inhisarlar Baımlidiirliilifndea : 
1 - Yavl&Jl tuzlasından Sarayönü inhi • 

urlar idaresine (dört bin) ton tuzuıı çu • 
vallara doldurma ve nıkli (IS) gün müd • 
detle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Nakledilecek tuzun muhammmnak
liye ücreti lnrk bin lira olup m1lVakkat te
minat akçesi üç bin liradır. 

3 - thale 5 afustos 940 puartesl dnil 
saat ıs de Konya inhisarlar baımüdürlü • 
ğündeki komisyonca umum müdürlüiiia 
kabuliine talikin muvakkaten yapılır. 

4 - Nalrliyat şartnamesi Konya, Anka· 
ra, Cihanbe>11i ve Koçhisar idarelerinde 
her gün görillebilir. (4032) 14035 

Yağ almacak 
lstanbul B~lediyesinden : 

nuni vesikalariyle belli ıünde ve saatte ko- HARTA G. DIREKTÖRLO""'O misyona gelmeleri. (4150) 14169 _____________ '--__ 

3 - Muvakkat teminat 7250 liradır. 
4 - İhalesi 9. 8. 940 cuma pnU sa

at on birde yapılacağından p.rtname
ıinl g8rmek istiyenlerin her gün en
cümen kalemine ve isteklilerin de iha
le günU olan 9. 8. 940 cuma gün'il aa
at ona kadar teklif mektuplariyle ve
uikini uıulen belediye encümenine 
vermeleri ilin olunur. 

Eski Cerrahpap, Beyolla ve sUhr< 
hastalıklar hastaneleriyle Zeynep Kin 
doiumevinin yıllık ihtiyacı için lüzum 
olan 13.200 kilo sade ve 1970 kilo tereyı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye lroautmu 
tur. Sadeyağmm beher kilosunDD tahm 
bedeli 110 ve tereyaiınrn 120 kurut •e il 
teminat miktarı 1266 lira SO lruruıtur. Şart 
nameler zabıt ve muamellt müdürlüğü ka 
leminde göıülecektir. İhale 12/8/ 940 pa 
zartesi ıünü ııaat ıs de dalmt encUmendc 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak . 
buz veya mektuplan ve 940 yılına ait tica
ret odası vesikalariyle 2490 numaralı kann
nun tarifatr çevresinde huı. lıya \elan 
teklif mektuplannı ihale cüııil aaa 14 de 
kadar daimi encümene ~nı ıcrı \6440 • 

Sabun alınacak 
lzmir Lv. Amirliği Sa. Al. Ko, dan : 
1 - Ordu birlikleri iı;in pazarlıkta 

150.000 kilo sabun satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 2. Ais. 940 cuma ıünü u· 

at lS,30 da lzmir'de kıılada bmir Lv. i . 
mirliğinde yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 50250 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akı;esi 3769 li

radır. 
5 - Şartnamesi komiqonc!a her IÜll IÖ· 

rülebilic. 

Ekmek torbuı yaptmlacak 

Harta G~nel Direi.törliilünden : 
l - Harta Gn. Drk. lüttl lutuı lhtlyacı 

için &çık ekalltmeal yapılan 200 adet ek· 
mek torbaaı için teklif edilen yUa aeklen 
sekiz kurut fiyat Gn. Drk. cepli görllldtl· 
ğUnden ekalltme on gün uzatılarak 12.8.940 
pazartesi glliıU saat 10 da yapılacaktır. 

2 - Tutar bedelt 878 Hra, muvakkat ı.. 
mlnatı 28 lira 20 lruruttur. 

3 - Taliplerin temlnatlarlyle beraber ya 
zıh glliı ve saatte Cebecide Harta Gn. Drk. 
lUk Sa. Al. Ko. DUD& plmeleri. 

.('199) H179 

(3884) 13946 

200 Ton bitüm alınacak 
Anltar• Belediyeaindea : 
1 - Yol iııpsmda lnıll1mlmalıc ilaere a· 

lınacak olan 200 ton bitiim on bet ıün 4039" 14073 
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ANKARA V ALILICI 

• • 
lnıaat münaka5aaı 

Ani:ara Vilayetinden: 
ı - ViIA.yetlmh:ln Beypazar kıı.azsında 

ÇEKiNiZ 
inoa edilen koza boğum evinin ikinci kıınm 

1 
inoaatına talip zuhur etmediğinden 2490 1 
sayılı kanunun 43 Uncu maddesine tevfi -
öan bir ay mliddeUe pazarlığa konulmuıı
tur. 

:!illltııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııl!:. -= . . . . 
§ YENi MEVSiM iÇiN 

--------- -- -- -
~ KOK KÖMÜRÜ ~ - -§ Siıtqlanna bqladığmuzı aaym müıterilerimize arzederiz. § - -5 :ırtYAT : Vagonda teslim tonu 23.30 lira (asgari bir vagon). =: 
5 Depoda teslim tonu 24 .• lira. = 
5 Vehbi Koç ve ortağı; Ulus meydanı. Ankara. Telefon : =: = 3450, 3451, 3452. = 
5 Amcan. Memurlar Kooperatifi; Anafaıtalar caddesi, An- =: 
5 kara. Telefon: 1428- =: 
5 BilOmum evlere ve kaloriferliklere teslimat yaparız. Satıılarımız := 
5 peılndlr. 2446 =: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Odun kömür ahnacak 
lstanbulda: LiHler, Alım, Slıtım Komisyonu Reiılijinden : 

Cinai Tahmin fiyatı Mikdan İlk temi- Eksiltmenin Eksiltmenin 
Kr. natı Lr. ıün ve saati ıekli 

&ok kömürü .U7S tonu 7.U ton 1345 15/8/940 perıenıbe kapalı 
ıünü saat 11,3() da 

Kriple M. Kö. 1725 tonu 220 ton 285 G. saat 10.45 de açık 
Odun kesllmif 360 çekisi 391 çeki 106 G. saat 11 de açık 
llanral kömürü 5,5 kilosu 3S450 kilo 147 G. ıaat 11.15 de açık 

Komisyonumuza baih Gündüzlü lise veorta okulların 1940 mali yılı ihtiyaçları 

olan )'Wtarda yazılı mahrukatları eksiltmeye konmuıtur. Bu hususa ait ıcrckli du -
l'WD yukarıya çıkarılmııtır. 

Eksiltme İlt. Beyoğlu İstiklil caddesi No .349 da liseler satın alma komisyonunu 
,apılıealctır. 

İstekliler kok kömürü için 2490 uyılı arttırma, eksiltme kanununun tarifatı daire -
•inde hazırlıyacılı:ları kapalı zarflarını yukarda hizasında ıosterilen saatten bir saat 
..,eline kadar sözü ıeçen komisyon reisliğine vermeleri muktezi olup postada olacak 
secikmeler kabul edilmez. 
Açık eksiltmeler için 1940 yılı ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuzlan ile 

birlikte hizalarında ıösterilen ıün ve saatte komisyonda bulunmaları. 
Teminat yatırmak ve ıartnameyi ıörmek istiy~nlerin Gal&tıuray liıeıinde komis-

:ron sekreterlifine müracaatl&rı. (6607 -4157) 14170 

:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:, 

- -§ YENİŞEHİR PAZARI § - -- -§ Belediye Reisliğinden : E 
- -- -5 Y enifebirde pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haf- : 
5 tade iki defa kurulmakta olaıı açık pazarm çarıanba ve cu- : 
: martesi günleri kurulması hem halkm hem de esnafın men.- : 
5 faatma daha uygun olduğu görülmüt ve bunun 3. 8. 1940 : 
5 tarihinden itibaren tatbiki kararlattınlmıttD". (4096) 14093 : - -.... 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

Resmi dairevemüesseselerin 

nazan dikkatine 
Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Kok aabtı icra Vekilleri Heyeti kararile Eti Bank'a veril

mit olduiundan resmi daire ve müeaıeHler kok ihtiyaçla
rım dojrudan dojruya Eti Bank'tan maktu fiyat üzerinden 
ve münakeaaıız temin edebilirler. Biwnaleyh, depodan 
veya vagondan alaceklan koklan nakil için var ise kendi 
vuıtalarmı kullanarak ve yok ise nakil huauıunda müteah
hit bularak ihtiyaçlarını halka ait talep tehacümü vaki ol -
madan ve bir an evel temin etmeleri lazımdır. 3011 

1 ;!1111111111111111111111111111111 il lll l I !:. 
I § Cebeci'de istasyon yanında : 

§ YENİDOGAN BAH(ESİ ~ - -------
Kibar ve temiz halkımızın ye- : 
gane oturabileceği bir bahçedir : 

E Her aktam : 
: 1- ÇALGI, 2- Çalgılı ve E 
E asri Elektrikli KUKLA E 
: Temiz takım; mükemmel servis, : 
: iyi şarap, taze soğuk bira, nefis E -: mezeler ve meşrubat. _ 

Bahçemizde duhuliye yoktur: ---~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
Saym Mütterilerimizin 

Nazarı dikkatine 
Bilumum radyo, hesap, yazı ve diğer e

lektrik makineleri tamiratı lle meıısnıl ol
duğum Vehbi Koç ticaret T. A. ıtrketln -
den &)Tıldım. Yakında kendim açacağım 
tamir atelyemde müşterilerimin •mirleri
ni bekllyecekfml arzederim. 
İıımaJl Demin§lk 30315 

2 - İnşaatın muhammen bedeli 740 11 • 
ra.dır. 

a - Şartnamesi Ankara v!Uıyetı ziraat 
mUdtirlüğünde ve Beypazıı.r kaazsı zira
at dlllreslnde göriilebillr. 

• - Pazarlık her pazartesi ve pe!'şembe 
günleri saat 15,5 da vilt'ıyet daimi enclinıe
ninde yapılacaktır. 

5 - Paznrhğa fştlrAk edecek taliplerin 
inşaatın muhammen bedeli olan ',(. 7,5 de
pozito akçesi tutarı olan (!'>5) lira (50) ku
ruşa alt bstnka mektubu veya hıısusl mu· 
hasebe müdilrlUğU veznesine yatırılmı§ te
minat akçeıd makbuzu ile birlikte pazarlık 
günleri gösterilen 83.atte vllAyet daimt en
cümenine gele mel eri llfln olunur. ( 4041) 

l4051 

Tamirat yaptırılacak 
Anlı:ara Valiliğinden : 

Etimesgut yatı, Onuncuyıl ilk okulları -
nm tamirleri 731 lira 50 kuruş keşif bedeli 
üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 
İıteklilerip ke,if ve şartnameleri görmek 
üzere her (Ün maarif müdürlügüne ve ihale 
ıünü olan 12/Vlll /940 pazartesi ıünü sa
at 15.30 da ve % 7.5 teminat akçesini hu -
susi muhasebe müdürlüğü veznesine yatı • 
rarak vilayet daimi encümenine müracaat
ları ilin olunur. {404.S) 14074 

Tamirat yaptırılacak 
Aakara Valiliğinden : 
Ankara merkez Çankaya, Kocatepe okul

larının tamirleri 650 lira 20 kuruş keşif be
deli üzerinden açık eksiltmeye konulmuş • 
tur. İsteklilerin k~if ve 3artnameleri gör
mek üzere her ıün Maarif müdürlüğüne ve 
ihale günü olan 12/VIIl/940 pazartesi gü
nü saat 15.30 da ve % 7.5 teminllt akçesini 
hususi muhasebe miidürlüğü veznesine ya • 
ttrarak vilayet daimi encümenine müracaat-
ları ilin olunur. (40'4{;) 14075 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valilitinden : 
Kurtuluş'ta birinci orta okulun tamın 

1118 lira 24 kuruş keşif bedeli üzerinden 
açık eksiltmeye konulmuştur. İateklilerin 

keşif ve şartnameyi görmek üzere her ıUn 
maarif müdürlüğüne ve ihale ıünü olan 
12/ VIII/ 94-0 pazartesi ıünü saat 15.30 da 
ve % 7.5 teminat akçesini husuıi muhaae • 
be müdürlüğü veznesine yatırarak vilayet 
daimi encümenine müracaatları ilin olunur. 
(4063) 14077 

Kereste alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
Kızılcahamam yolundaki köprülerin ta

miri için muktaz.i kereste mübayaası 

1/8/ 940 perıembe günü saat 15.30 da vila -
yet daimi enclimeninde ihalesi yapılmak 

üzere pazarlığa konulmuştur. 
Keşif bedeli "362" lira "50" kuruş, kati 

teminatı "38" lira "54" kuruştan ibarettir. 
ı.teklilerin ticaret od111 vmkaaiyle te

minat mektup veya makbuziylc birlikte sö
zü ıeçcn gün ve saatte daimi encümene gel
meleri. Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa Md. de görebilecekleri. (4146) 

14124 

Şosa inpatı 
Anl:ara Valiliğind~n : 
l - Ankara - HayJllana yolunun 19 + 

600 - 48 + 800 inci kilometreleri &rllBın· 
;!11111111111111111111111111111111111111!:, da yapılacak (262488) lira (82) kuruş ke-: K • 1 k h : 11ıt bedelli şose ve mentez inşaatı 19.8.940 : 1 ra 1 an e : pazartesi gllnli saat 15 buçukta vllAyet dal-
: _ mt encümeninde ihalesi yapılmak li7.ere ka-= Kavaklıdere'de Güven evlerinde 17 : palı zarf uııullyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (14249) lira 
: numaralı 7 odalı, ıarajlı hane, mobil- : (56) kuruştur. 
: yılı ve mobilyasız derhal kiralıktır. : 3 - isteklllerfn teklif mektuplariyle 
- İstenirse Friıi.der de verilir. ~faret- : birlikte ticaret odası vesikaları, muvakkat 
: hane erkanına elverişlidir. Görmek : teminat makbuz veya mektuplannı, Yük-

sek Mühendis veya müht>ndis olduğuna ve 
: ve ıörüımek istiyenlerin her ıün 5987 : yahutta işin hitamına kadar bunlardan bi-= numaraya telefon etmeleri. 3014 E rlslyle teşrikimesai edeceğine dair nott>ı-llk-

, 1111111111111111111111111111111111111 ı r ~~\~11~~~~:kk ,::~~:ıı:t~~a~m~!r o~~~~~ 

MALiYE VEKALETi 

Tamirat yaptmlacak 
Maliye Vekiletinden : 
Yapılacak 11: Hariciye vekAleU bfnaııımn 

tamiri. 
Keııt bedeli: 4340 lira 79 kuruıtur. 
İhalenin ne suretle yapılacatı: .Açık •k· 

ııiltme. 
İhalenin yapılacatı mahal ve tarihi: 

15. 8. 940 Maliye vekA.letl mlllt emllk mil· 
dUrlliğilnde saat 16 da. 

İhaleye girmek lstıyen kimselerden ara
nılan vesaik: Bu ııı için nafıa mildllrliltun· 
den alınacak ehliyet veıllkMı. 

Muvakkat teminat miktarı: 3215 lira M 
kuruştur. 

İhale evrakını görmek lstiyenler: Mali
ye vekA.letı milli emlA.k mUdUrlilğUnde is
tenllen evrakı göreblllrler. 

(4066) 

Satılık makina 
Kınlbep Maliye Şubesinden: 

HOf9 

19. 7. 940 tarihinde ihale edileceği ilAn 
edllmlıken talip zuhur etmediğinden satı· 
lamıyan (60) santimlik tomrukları biçme
ğe mah8U.8 yerli maınulAtı elektrikle mil -
teharrlk ve 20 beygir kuvetınde A. E. G. 
markalı dinamo rnotörlü 1200 lira müba· 
yaa bedeli olan bir adet mahcuz katarak 
makinesi 2. 8. 940 gUnUne ra.'ftlıyan cuma 
gilııU saat 16 da .Akköprildekl Ziya Kıral 
marangoz fabrikasında açık arttırma ile 
satılacağından taltplerln .ııatıı gfbıU ma • 
hallinde bulunacak memura mllracaatıan 
llln olunur. { 404') 14062 

Satılık koyun deriei 
Knılbey Maliye Şubesinden : 
Jılahcus 1500 adet menimlik ko • 

yun deriıi 8. 8. 940 tarihine müudif 
pertembe günü saat (16) da açık art· 
tırma suretiyle satılacağından talip
lerin yevmi mezk\irda müneccim yo
kuıunda 13 L kıpı No. lu ardiyede 
huır bulu~arı ilin olunur. (4195) 

14175 

nu gösterir veslkalariyle birlikte ihalt>den 
8 gün evci lııtlda ile vllAyet makamına mü
rac.'lat ederek bu ıı için alacakları fenni 
ehliyet veslkalarlyle birlikte yukarıda sö
zll geçen giinde saat 14.30 kadar enciimt>n 
reisliğine vermeleri buna alt ke,ıt ve ,art
nameyi her gtin nafıa mUdllrlllğtlnde göre-
bilecekleri. (4193) 14174. 

lıtabuldan yeni gelen 

AR CAZ 
Klaaik ve aigan orkeatrası 

Her akf&Dl 
ORMAN ÇIFTLICI BiRA 

PARKINDA 
En ucuz aile bahçesidir 

Zayi - Rize Pazar kazası ukerlik tU • 
besinden aldığım askerlikten terhis tez • 
keremi kaybettim. Yenisini alacaiımdan 
eskisinin hükmü yoktur. - Pazar kazası 
Molla Veis köyünden İlyas oilu 316 do -
iumlu Zekeriya Kutlu 3047 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6822 
İmtiyaz sahibi 

Lkender Artun 
Umumi Neıriyatı idare Eden 

Yazı İtleri Müdüril 
Mümtaz Faik FENiK 

M!leııııeııe MUdUrU: Na,ıt ULUÔ 
ULUS Baıımm ANKARA 

T. İS BANKASI 
1940 Küçük 
Cari Hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 

MAHKEMELER 

Ankara birinci sulh hukuk ha-
kimliğinden : 

Ecskişchirde Hacı Ali bey mahal

lesi Sakarya caddesi 100 No. evde 

Mevlüt oğlu Mustafa Yurdayar'a: 

Sümerbank müdürlüğü vekili avu

kat Cemal Hazım Görkmen tarafın -

dan aleyhinize açılan ,210 lira alacak 

1 adet 2000 liralık -
3 1000 

8 .. 600 
12 .. 
40 .. 
7!'> .. 

210 

250 
100 

50 

25 

• 
• .. .. .. 

Keıideler: 1 §ubat, 1 
1 ağustos, t ikincite§rİ.11 
lerinde yapılır. 

davasından dolayı ikamet 

mcçhuliyetine binaen ilanen 

ve gıyap kararı tebliğ suretiY 

bında yapılan duruşma son 
liranın % 10 avukatlık ücreti 

aarifi mahkeme ile birlikte 

20. 6. 940 günü karar verilrısit 
ğundan işbu hüküm hülasası 
Jiğ tarihinden itibaren sekil 
fında temyiz etmediğiniz 

hüküm katileşcccği tebliğ ol 
(4201) f4 
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Ambar inşaatl ---------- Toprak ofisinden : mahsülleri 
=: 1) Yıldızeli istasyonunda yapılacak anbar ve idare 
=: sile sair itler götürü olarak kapalı zarf usulile ekıil . 
=: konulmuıtur. Ketif bedeli 35858.15 (otuz beı hm selci' 
=: elli sekiz lira on bet kunıttur.) = 2) Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofis UımuD 
=: dürlüğünden alınabilir. 
=: 3) Eksiltme 5. 8. 940 tarihinde ıaat 15 de Ankara'd• = binasında yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi 
=: makbuz mukabilinde Ofisin Muhaberat Serviıine 
=: edilecektir. = 4) Muvakkat temiınat mikdan 1792.90 ( bin yedi yii' 
=: san iki lira doksan kuruttur.) 
=: 5) istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye 
=: mek için ihale tarihinden nihayet iki gün evel Ofiıte~11 =: cakları ehliyet vesikaımı koyacaklardır. ( 4048) 14V 
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~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -
§ Tahmil ve tahliye işleri -= ANKARA HUBUBAT SILOSUNDAN --=: 2. 9. 1~0 tarihinde ve saat 14 de silomuzun vagon tahm\l .,e. = ye işleri açık eksiltme ile müteahhide verilecektir. ŞartnamefS 
=: mek istiyenler her gün siloya miiracaat edebilirler. 30%1 
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YENi SiNEMA HALI SiNEMASI Sus Sil! 
Bugün ve sece 

Saat: 1uo - 1s,30 
aeanalan 
SEKİZİNCİ 

Saat: 18,30 - 21 
H&n8lan 

100 erkete bir kıs 

Cebeci TenldotaD 

CEMİLE 

Türkçe ııö&IU ve p.rkılı 

Bugün aaat 21 de 
MALEK İŞ ARIYOR 

Kahkaha filmi 
Saat: H .30 - 18.30 • 

18.30 da 
1 - İntikam 
2 - Batakhane çocuıu 

Saat: 12,lS te ucua 
matine 

Metropal bar 
Pek yakına 

SEHm IURBAll 
1. RENKLİ 
2. SPOR ve G 
3. ŞEYHİN 

Türkçe aöalil "8 

YENİŞEHİR PALAS OTELİ lstanbul Şubesi Açdmışhr Tepeba,ı Şehir fi 
1mrpamc1a n : 41 


