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Milli Sefimiz dün 
.j. 

Sivas' a seref verdi 
~ 

Sivaslılar büyük sevinç içinde 
Sivas; l O. a.a. - Reisicümhur Milli Şef İsmet lnönü, bugün 
~t 17 .15 de Sivas'ı teşrif ettiler. istasyonda tümkomutanı, vi

Yct, Parti erkanı ve on öınlerce halk kütlesinin candan sevgi 
~hürleriyle karşılanmış ve doğruca ikametlerine tahsis edilen 

ı konağına inmişlerdir . 
.ı}ivas!." l"'r Milli Şef'e olan bağlılıklarını duyurmak fırsatını bir 
~la bu ... uklarından sevinç ve neşe içinde bayram yapmakta -

r. 
~:::::::::==================================~ 

Gti hareketler 
• 
r11ci derece 

Moskova büyük 

ıebbüsler 

i NÖN Ü 
KAMPINDAN 

FOTO 
RÖPORTAJ 

Yeni Erzincan şehri 

T ürkiyenin en zarif en güzel 
şehirlerinden biri ola<ak 

• - -- -- :' •• , - t - - ...... ~ .. ' • 

Şehrin plônı hazırlandı 

90 evlik yeni 
mahallenin 

temeli atıldı 
Falih Rılkı ATAY 

4ıırı. . d"l"k . d . .
1 

.nya, ıım ı ı , serı evrıye 

trı, denizaltılar ve tayyare • 

1
8ilyük Britanya adalarını taz-

el~imiz mezunen 
ıehrimize geliyor 

Haber aldığımıza göre, kısa bir me
zuniyetle memlekete gelecek olan Mos 
kova büyük elçimiz B. Haydar Oktay • 
dün Moskova'dan hareket etmiştir. A
yın 15 inde İstanbul'da bulunacak olan 
büyük elçimiz hükümetle temas ettik
ten sonra mahalli memuriyetine döne

1 

Erzincan; 7. ( Hususi muhabirimiz
den ) - Bugün EC"zincan'da uç şehir 

dıfarı vardır : 

i tın.da tutuyor. Norveç şimalin
'Pan.ya hudutlarına kadar, bü

'-hilteri itgal eden bir devletin 
. tere'ye kartı yapabileceği aa-
. ltair, bu idi. Fakat aadece bu 
~ altında ne imparatorluğun 
~ olacağı, ve ne de adaların 
~~kılacağı iddia olunabilir. Ha· 
llıgiliz kuveti mütemadiyen 
t .. n baıka, kHa günler, du • 
"e fırtınalı havalar mevaimi 
tlllaktadır. İatila teıebbüıüne 

.'I) İlla, hazırlık haberleri geli -
·a: N. B. 2 Ağuatos tarihli bir 
. ~ilde ise bugünkü muharebe 
• 

11l tabii addedilmesi liızım
f~n.i ileri sürerek, mutlaka as
• ır hücum beklemek dofru ol

~lllı iyma etmekte idi. 
~ ~rı dııında Akdeniz ve Afri
. •rıgiliz • İtalyan mücadeleıine 

0 luyoruz. ltalyanlar Sudan ve 
t 1 cenuptan Habeıiıstan ve 
,~n Libya'deki kuvetleri ile teh· 
~ekte olmalarına rağmen, he· 
tıddi bir harekette bulunma • 
~dır. Yalnız Kızıldeniz yolunu 
~i tazyik edebilmek için ingi
' alisine kartı hücuma baıla· 

d r'b"e son gelen havadislere gö
' u hücum bir iki ıehir alm • 
> tonra durmuıtur. Halbuki 
'~lar'ın vazifesi, lngil tere'yi 
'lli:te çekilmeğe mecbur etmek· 

~l~ll!tlar, kendilerinin bu hare· 
it ti ile, binlerce kilometrelik hu· 
~ l'ın.da. bir çok İngiliz kuvetleri· 

'l etmekte olduklarını söylü • 
d r. Eğer Fransa'da muharebe • 
~lllll etmekte olaaydı, bu ingi

•llerinin metıul edilmeainde 
.. bir fayda tasavvur etmek 

• \in, idi. Şimdiki vaizyet o de
' Sonra lngilizler'in Afrika ve 
~ •rk'taki ıömürge, domin • 
' İttifaklarınm arkasında, iki 
t•rdım kaynaiı vardır: A· 
Ya ve Hindistan 1 Bu kıtalar, 

L. "e Y akrnıarka ıerbe,t deniz· 
.,...ilıdır. Hür lngiltere, zaman 
l ~· bu topraklara bizzat Bü-
~l•nya adalarında bulundur· 

~·1 ... a fazla aakeri kuvet gön • 
~ .. ı ır. 

lil'-• öyle rörünüyor ki İngiliz 
· l'tıta kartı bir istila hareketi, 
't~ ~e. Akdeniz' de İngiliz eniz 
~rını buralardan çekilmeie 
t.i edecek kati bir taarruz ha
-~ ~1.rnadıkça, diğer tazyikler 
d ır netice vennemeğe mah • 

l\illllrJ•r. Kıttan sonra ise lngilte
t, lerek Afrika ve Yakınıark'-
. rek d 1 d k ~i a. a ar a mu avemet kud-

cektir. 

İki ayhk devlet 
lahsilill 49.276.269 

lirayı buldu 
Temmuz aonu itibariyle devletin 

1940 malt yılı iki aylık tahsilatı 49 
milyon 2i6.269 lirayı bulmuıtur. Bu 
rakam. ceeın ,malt yılın iki aylılı: tah
silatına nazaran 682.998 lira bir fazla
Jık arzetmektedir. 

İngiliz gazetelerine göre 

İngilizlerin 
hava 

üstünlüğü 
60 

Alman tayyaresinin 
düımesiyle sabittir 
Londra. 10 a.a. - İngiliz hava kuvetle: 

rinin evelki (Ün altmış alman tayyaresinı 
düşürmek ıuretiy~e elde . et~ikleri pıulak 
muvaffakiyetle dlin Afrıka da 15 italyan 
tayyaresinin dıi~ürütmesiyle kaı_anı~~n mu
vaHakiyet gueteler t.a~afıı:ıdan ınıı:ılı.~ t~y
ya.relerinin keyfiyet ıtı\'iarıyle olan ustun
lüiüne yeni bir delil olarak tebarüz etti -
rilmektedir. . . 

Matbuat almanların tayare ıtıbari:vle o-
lan ıeııiş kaynaklarını te~lim '~!'"ekle be· 
raber yuıde onu geçen ıayıaı_ın du~man m~
:ıeviyatına içtinap edilmez bır şekılde tesır 
edeceğini kaydeylemektedir. 

Daity Teleııraph diyor ki: 
Almanlar büyük bir hezimete uğramış -

!ardır. Yüzde onu geçen zayiııt man.ev~y":t 1 
icin fenadır ve hasar muharebeye ıştıriK 
eden tayyarenin çokluğu nisbetinde art -
maktadır .Bununla beraber bize karşı bü
vilk hava taarruzunun tecrübe edilmesine 
intizar etml'liyiz. Kütle halinde yapılan 
son taarru-.un eski tecrübeleri teyit eden 
akameti, kafileleri!' karsı alman hava har. 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

"./° kaç misli artacak ve franaız 
~· kuvetlerinden mahrum ol- ve İngiliz ablukasının tesiri hakkın· 
it doğan boıluk doldurulmut da bir fikir vermektedir. 
tır Ö ·· ·· d k" b" b" b D w d d w • ·ı · adala , l · numuz e ı ır, ır u- ogru an ogruya ıngı ız -
{b~ zaman lngiltere'ye kartı rma ve lngiltere'nin Akdeniz haki

"'-1' ır zaferin aon mühleti ıibi miyetini terketmesine müeaair olmı· 'ti .ta devam ediyor. yan ikinci derece bir takım hare • 
lıa:Ier'in aık aık deniz kayıp· ketler yapılabilir; fakat bu hare · 't "'iradıklarına fÜphe yoktur. ketler lngilizler'den ba§kalarının 

~lia: ~eni inıaatı bertaraf edelim, yorulmasına, lüzumsuz kan dökül· 
~~ oayra~ı altına iltihak eden mesine, yeni harabeler meydan/\ 
~ • Danımarka ve aair devlet- gelmesine aebep olmaktan ba§ka 
~'il\ "'"'•zzam tonajı bu kayıpları bir ite yaramıyacak, bilakiıı Avru • j 

İr t~elden fazlasıyla telafi et • , pa kıtaarnın buhranlarını artıra- 1 

~
. • caktır. 

· ter - ----- Para§Ülçü yerdedir. Ve emindir. 
d taraftan Belçika'daki Bir· DttZELT:ME: - DlınkU ban•azımızın "'I t ...,., - } oto Işıksel -I"'. et erin elçisinin İngiliz Jta- eerlevhuı föyle olacaktı · Buhranlar kar -

• 
1

11le beyanatı, kıtadaki kıtlık ~ısında biz. Beşinci paragrafın son etimle- İnönü kampına dair bir 
~ derec'"'•ı"nı" 00 •• ıtermekte ı! de ıöyle olacaktı : "Türk canından verir, k f d 

- • yurdundan vermez., ildi röportaj i inci say amız adır. 

1- Yıkılan es.ki şehir, 
2- Halihazırda yapılan muvakkat 

şehir, 

3- Yeni şehir yani müstakbel Er -
zincan . 

Er.ıincanın kıymetli Vali ve Belediye reisi Dr. Sükuti Tükel elinde 
mala olduğu halde 90 evlik yeni mahallenin temelini atmken 

İki ay içine sıkıştırılan çalışmalar 
neticesinde müstakbel Erzincan'ın i
mar planı yapılmış ve tasdik edilmiş
tir. Bu imar planı boş arazi üzerinde 
büyük bir ihtimam sarfiyle vücude ' 
geldiğinden şimdiye kadar yapılan i l!!IP---'"'""',_ ___ ..., ___ ._.,.. 

ARA IJİSTAH Göring mar planlarının en cazibi addedilcbi 
linir. Plana göre, şehir ikmal edildiğ 
takdirde Türkiye'nin en z:arif bir ıeh-
ri olacaktır. • 

(Sonu 4. üncü sıylıdı) 

HARBİN 
mesuliyeti 

Fransa' da toplanan 
divanı aliye dair 

Taymis'ln makalesi 
Londra, 10 a.a. - Royter ajansı 

bildiriyor: 
Fransanın Riom kasabasında harp 

mesuliyeti hakkında cereyan etmekte 
olan muhakemeden bahseden Time& 
gazetesi şunları yazmaktadır: 

Hiç bir fransız devlet adamının 
geçen eylülde harp ilanından dolayı 
kendisini mesul addetmesi için her 
hangi bir sebep yoktur. Fransa ver· 
diği sözü tutarak haşin bir surette 
taarruza uğrıyan küçük bir mcmle -
ketin imdadıda koşmuş ve yeniden 

1 doğan barbarlığa karşı avrupanın eski 
medeniyet mirasını müdafaa için a • 
yaklanmıştır. Vichy hükümeti bu ha
reketin bir cürüm olarak telakki edil
mesine mi&aade etmek suretiyle Ri -
om mahkemesinin nazi propaganda • 
sının bir aleti olmasını kabul etıni§ 
bulunuyor. Hitler daima Versailles 
muahedesinin harp mesuliyetlerine a 
it hükümlerinin kabusu altında kal -
mıştır. Bu gün yirmi sene evelki ga
liplere aynı hakareti yapmakla Hit -
ler intikam almağa azmetmiş bulun· 
maktadır. Harbin filiyatta garp müt
tefikleri tarafından ilan edildiğini ve 
bu suretle onların mesul ve mücrim 
sayılmaları lazım geleceğini iddia et
mek çocukça bir harekettir. Böyle bir 
iddia, nazilerin harp ilin etmeksizin 
sıra ile Avusturya, Çekoslovakya ve 
Polonyayı askeri kuvetlerle istila et
miş bulunması karıısında her türlü 
ikna kuvetinden mahrum kalır. 

1 Ziraat Vekili Bursa'da 
Bursa; 10. a.a. - Ziraat Vekili Muh

fü Erkmen dün akşam Karaköy yoly
la şehrimize gelmittir. Ziraat Vekili 
birkaç gün tehrimizde ıstirahat ede • 
cek ve tetkiklerde bulunacaktır. 

Maarif Vekili latanbul'da 
İstanbul, 10 Telefonla) - Maarif 

Vekilimiz B. Hasan Ali • Yücel bu
gün ıehrimize gelmİJtir. 

lngiliz Somaliıini ve Aden 
körlezini göıterir bir harita 

İngiliz somallsine 
yapılan taarruz 

Vaziyette 

hı~ bir mühim 
tesir yapmıyacak 

Londra, 10 a.a. - Reuter ıJansının dip
lomatik muhabiri yazıyor: 

İtalyan ve alman matbuatı, inıiliz So • 
nulisinin italyanlır tarafındın iıtilisı mü-

Sovyellerle ticaretin 
inkiıaf ından 

bahsediyor 
Königııberg, 10 a.a. - D. N . B . ajansı 

bildiriyor: 
Alman iktlsadlyatı tı:ın FUlırerin am 

sal~!yetll mUme1111ill ve şarkı Almsnya 
fuarının hAmlııl, alman mareşalt B. Goe • 
ring ezcUmle ouı:ıları aöylemlştlr: 

·- Son zamanların tarihi hAdlııatını mU
teaklp, ıark fuarı. yeni ıeralt dairesinde 
a~ılacaktır. Fuarın ananevi vazifesi, şark 
ve ılmalde ticaretin lnkl§a!ına hizmet Pt
mek ve alman ihracatını çoğaltmak olmu1-
tur. 

Bu vazife her zamankinden daha ziyade 
ehcmiyet kesbetmi$tir. Şarkın vasi bolte • 
}erindeki yeni iktııadl nizam ve Sovyet 
Rusya ile ticaretin büyiık inkiıafı, Koni& .. 
bere fuarma yeni imklnlar bahıetmekte • 
dir. 

General Franko 
lspanyol namusunun 

intikamını 9lmağa 

karar vermiş 

Cebelüllar1k' i isliyor 
nasebetiyle bayram yapmaktadır. Madrid, 10 a.a. _Havas: Madrid ıaze-

Bu iıtilinın Britınya imparıtorluf-•ı ; • 1 si "Cebelüttırık ispanyol olauktır" ba .. 
çin bir ölum çını olduğu, inıiliz Somali&İ· lığı ' altında, Cebelüttarık'ın İıpanya'ya av
nin İngiltere için Süveyı kanalının ve detlhin bir namus meselesi olduğunu yaa
Hindiıtan yolunun kapanması demek oldu- maktadır. 
ğu ve İngiliz donanmasının Akdeniz'dc 
mahsur kalması manasını ifade ettlti ya • 
zılmaktıdır. 

(Sonu 4. üneü say/adı) 

200 ıenedenberi vam etmekte olan btl 
haksızlığı, Fran hükümeti tamir etme
lidir. İspanya, namusunun intikamını alms
ğa karar vermiıtir. 

! 
.... , .................................................................. 1 1 

Maskespor - Bursa 
11111111111111 1111111111111 

maçı 

.. l~··~ 

Dün Maakeaporla, Bur.sa takımı bir maç yapmı§tır. Yukarıdaki re
reaimde ilri talrımı bir aroaa '6Örüyoraunu~. Maça ait talailôt 2 inci la.>-
lamrMladır. 
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İktisadi bahisler : 
... 

• Fiyat tesbiti güç bir İştir, 
fakat lüzumludur 

devam edecektir 
• Hazun Atıl KUYUCAK 

Bir takım menfaatperest in:anıar nakliye faturalariyle de nakil ücretle
vardır. Alınan umumi bir tedbir. mem- rini tayine imkan vardır. Asıl dava 
leket için ne kadar faydalı olursa ol- bundan sonra başlar. Bu suretle mali
aun, eğer kendi itlerine gelmiyorsa yeti 100 kuruı olarak teablt edilen bir 
" olmaz ,, diye itiraz ederler ve bu "ol- malı magaza sahibi kaça satabilmeli • 
maz,, ların aksi sedalariyle hakikati dır ? Bir ıehirde muayyen bir malın 
bc.stıracklarını ve alınan tedbiri kal - satı§ fiyati teıbit olunurken, hangi ta
oırtacaklarını düş\I r-rek itırazların~a cırin maliyeti esas tutulacaktır ? Kar 
israr eylerler. • payı ne kadar olmalıdır ? 

Milli Korunma Kanu nun fevkalA- Fiyat teablti bakımından maliyete 

Şehrimizde bir 
ziraat makinist 

• 
mektebi a~ıhyor 

YUkl!IP.k Ziraat Eııetltfü!tlniln Çiftlik 
kısmındaki binalarında Zırıuıl V&tıleU 
tarafından pek yakında tedrisata ba§la
mak üzere 28 e~•llllclc bir ziraat makinist 
mektrbl açılacaktır. 

:tık mektep mezunlarında)! alınacak 100 
kndar talebe mektepte lkt sene müddetle 
ders ~öreceklerdlr. • 

Valiler arasında 

yapllan değiıiklik 
Siirt valiliğine İstanbul 'Vali muavini 

D. Haluk Nıhat Pepeyi, Çoruh valiliğine 
eııkl Tokat vallııl Bal!haddlıı Üner, Yoz
gat valiliğine Bingöl val!l!I Saip Akay, 
Mardin valiliğine veklll<'llnde bulunan 
Seyhan vali muavini Kndr .. ddln Knntoğlu 
tayin edllmlılcrdlr. · 

Suadiye gazinosunda 
~ıkan hadise 

İstanbul valiliği hadiseye dair 

bir tavzih gönderdi 
Perıembe günü lstıınbul'da Suadiye ga -

zinosundn bilet Htmak yüzünden KAdıköy 
kaymakammın müdahaleeini icabettlren 
bir hldise oldugunu İstanbul muha\irimi -
zin verdiği havadisler arasında yaz:mı§tık. 
İstanbul valiliği bu hadisenin içyüzünli an
latan bir tavzihi gazetemize yoUamı&tır. 

Bu tavzihi aynen neşrediyoruz: 
"Gazetenizin 9. Ağustos. 940 tarihli nuı

hasının ikinci sayfasında (bir gazinoda ta
rife yüıünden çıkan hadise) başlığı altında 
bir yaıı inti§ar ettifini gordum. Yaptıiım 
tetkikat neticesine gore h~dise şundan iba-
rettir. 

Gazino sahibi o gün Münür Nureddin'in 
vereceği konser dolayııiyle bilet tertip e
derek damgalattırmıştır. Halbuki tiyatro, 
sinema ve konserde bilet kullanılmasını 
mecburi kılan 3702 No. kanun mucibince 
duhuliye iıcretlerinin belediye daimi encü-

de zamanlar için hUkUmete verdiği bir ilAve olunacak klr, muhasebe ıstıl!hly
ııel:.hiyete müsteniden alınan fiyat mü l le, safi kar değil, gayri safi kardır. 100 
rakabesi karan ve kurulan teşkilat da ·kuruşa mal olan birşey 125 kuruşa sa
bu gibilerin hücumuna ugramış bulun- tılacaksa bütUn masraflar ve müteıcb
maktadır. Tesbit olunan fiyatların bısin safi karı bu 25 kuruştan çıkacak 
haksızlığından, kafi kar bırakılmadı - d~ektir. Şu halde kar payını tesbitte 
ğından, başka mallar için daha muva- birinci amil" devir .. dir. Yani bir mü
fık fiyftlar konulduğl!ndan, velhasıl, teşebbisin elindeki. ma·l~rekfınunu s:
aklı gelen herşeyden §ikayet edenler nede kaç defa yenıledıgı, daha basıt 
oluyor. İtiraf etmelidir ki fiyat tesbiti Lit tabirle waıa yatırdığı sermayenin 
kolay bir it değildir. Belki küçük ha- kaç misli ıatı§ yaptığıdır. Devir ne 
talar da olmuıtur ve olacaktır, ancak, kadar fazla olurııa müteşebbiı satışla -
ıu da katiyetle ıöylenebilir ki tikayet· rında o kad.a.r az. karla iktifa ~d.ebili;. 
lerin hakikt sebebi ve mevzuu alınan Bu ııebepledır kı toptancılar ıçın kar 
kararlardaki haksızlıklar değil ve fa- payı, umumiyetle, perakendecilerden 
kat mürakabenin bizzat kendisidir. daha az tayin olunmuıtur ve bu doğru-

Bursa Ziraat mektebi 
talebeleri Ankara' da 

• menlerince tayin olunması ıartır. 

Filhakika müştekiler, dönüp dolaşıp dur. Kar payının tesbitinde ikinci a
ıunu demek istiyorlar : " Bizi halkla mil, umu".1i maaarifin .satışa ~~sbetidir. 
başbqa bırakınız; fiyatlerimize karış- Bu masarıf de bina kırası, mustahdem 
mayınız. Fakat hatırlamaları lazım- ücreti, elektrik, aiğorta ve nihayet ıi
gelir ki, i'914 de değil 1940 da yafa - gort~. edilemiyen bütün ris~Jer~en te~ 
maktıyız. Başıboş bırakılan fiyat m~- r~kkup eder. !3~ ıı~bcpledır k~ . aynı 
kanizmasının müstehliki nasıl ezdiğı- cıns mal satan ıkı dukkandan hırı hai
ni 1914 de gördük. Yalnız biz değil bü- 1.ın oturhduğu m~hall~de, .d~ğe~i. de 
tün dünya gördü, daha bu yeni harp orta sınıf mahallesınde ıse, bırıntısıne 
başlamadan evel Avrupa memleketle - maliyet ~zerine da~a f~zla ~ir kar bı
rinde hazır1anan ve bazılarında tatbik rakmak ıcabeder. Nıtekım b~le yapıl
mevkiine bile konulatı kanunlar ve ni- maktadır. 
zamlar bu intibaha birer delil teşkil Taze meyve, balık ve saire gibi bo-
eder. zulma•riski fazla maddeler için de kar 

Fiyat mürakabesinden vaz geçilemi- payı fazla bırakılır. Demir, bakır, kö
yeceğini ııöylemek bu hususta şimdiye sele gibi maddeler için bozulma zarar
kadar alınan ve bundan ııonra da alına- lörı mevzuubahsolmaz. Son bir nokta 
ca.k olan biltün kararların masla~ kalıyor. Ayni §artlar altında bulunan 
en uygun olduğunu iddia etmek değil- maddeler için kar payını tesbit etmek 
dir. Bilakiı bir taraftan mürakabcye le bazı tacirler diğerlerinden daha faz. 
devam olunurken diğer taraftan da bu la kar edeceklerdir. Mesela, sattığı 
itin başka yerlerdeki tatbikatından alı- malı, hatti maliyeti, dükkanının mev
nan neticelerin tetkiki itap eylediği kii ve uire hep ayni olan iki tacirden 
gibi meselenin ilmi bakımdan tahlilini biri, ticaretinde ehil olursa ve iıini da
yapmak da 15.zımgclir. Ve ancak bu ha az masrafla yapabilirse tabii ayni 
aayedıodir ki adalete gittikçe yaklaşan kar payından daha çok müstefit olmu~ 
prensipler meydana gelebilir. • olur. O halde, kar payı tesbit ederken 

Bursa ziraat rnt'ktebı talebelerinden 
H kişiden mürekkep bir kafile blljlarında 
muallimleri olduğu halde ıehrimize gel
mi§lerdlr. 

Talebeler Ziraat. Vek(!let.i tarafından 
kbylcrde çalı§mak tlzcre getirilen muh
telit ziraat makineleri Uzerlnde tetkikat 
ve lblı68S yapmak için Ankara köylerine 
hareket etmek Uzcrcdlrler. 

Tercüme Mecmuası 
:Maarif Vekilliği tarafından neıredllen 

Terc\ime mecmuasının ikinci sayısı çık
mıııtır. 

İçlndckller vunlnrdır: Tercüme ve Re
nıılssancc, İ. SUNGU.- Parçalar, :MON
TAİGNE (karşılıklı tercUme).- He.rzre
lse. HE1Ng !kareılıkh 'tercllme). - İkl 
mektup, KEATS (kar§ılıklı tcrcilme). -
Bir arrfvlzm dersi, BALZAC.- Petcr 
Schlemlhl'ln acayip scrgil7.r!Jtl, CHA~iİS
SO.- Türkler hakkında, BYRON. 

Ziya Pa,,anın "Emile,. torcUmeııl hak
kında mUldhazalar U. SungU ).- Teı'CUmc 
hakkında mektup (A. Gıdc). - 'I'err.!lme 
hakkında bir konuşma (Bahtını . - Rus
yada tercüme (E. GUney). - "Le Lys 
Rougc .. tercümeııl (N. Sırn Ürik). -

Ecnebi mecmualar - Haberler - MU
kAfatlı tcrcUme mUaabakuı. 

Okuyuculanmı:ı:a tavsiye ederiz. 

• 
Devlet Konservatuarı 

konselerine giriı 
l\.Ie.arH VekAletl, Devlet Konservatuva

rı ve Rly(l.Setlctlmhur fll!nnonik orkes
trası temsil ve konserlerinin ,:rlrlı ücret. -
!erine tt\bl tululmıısı hakkında bir kanun 
lll.yihası hn7.ırlo.mıştır. Glrtıı llcrctlcrl, bun· 
ların tahıılll ve malurup ecklllcrl Maliye ve 
Maarif VekAlellerfncc tcsbft olunacaktır. 
Maarif VckAlctlnln mllsaadcsfyle milli te
şekküller ve hayır mUeaseaeleri men!hU
nc verilecek temsil ve konserlerin J:"iriı 
llcreUerl teşC'kktil veya mUesseııclerco te.s
blt edilecek ve hıısılcıtı kendilerine ait o -
lacakltr. 

Şimdiye kadar yapılan §ikayetler ayni nevi titarette iş randımanı fazla 
bathca iki, üç veçhe almıştır : bazıları olan muktedir tacirleri mi esas tutma
uttıkları malların fiyatlerinin te,sbi - lı, yoksa diğerlerini mi ? Bu sual baş
tine lüzum olmadığını iddia etmekte ka münasebetlerle de sorulmaktadır : Adliye mensupları arasında 
- yil•lerce re•it malın fiyatlerini tea- Mesela, bir mal için gümrlik himaye d . "kl'k l 
"'"" .. ':J :r • 1 • k k eğışı ı yapı ıyor 
bl'te te•ebbu"s etmenı'n büyük karı•ık • resım erı or en acaba hangi fabrika- " . h"k" dd • :r :r Adliye Vek .. letı, " ım ve mu eıumu -
lıklara sebebiyet verdiğini söylemek - nın maliyeti esas olarak alınmalı ? Bu miler arasında yeniden bazı def iıiklikler 
tedirler. Geçenlerde bilmünasebe mev- suale ilmi bir cevap ıudur : Memle - yapmıya karar vermi~tir. Vekllet, bu hu
subahııettiğimiz veçhile, her gruptan ket ihtiyacı için ne kadar tacire ve ne sustalı:i kararname projesini haıırlamakta

Yeni lisana talimatnamesi 

fte kadar az maddenin fiyatını tesbite kadar fabrikaya ihtiy~ varsa bunları11 dır. 
ttıebbila olunursa, işler de o derece en az randımanlarını yani tilccar için 
kolaylaıtırılmış olur. Çünkü herhangi en çok masraflarını esas tutmak ve di
birıey için tesbit olunan fiyat, aylarca ğerlerinin bu yüzden edeceği fazla ka
değil, belki günlerce bile devam ede • rı da randımanlı olmak için konulmuş 
miyetektir. bir tçşvik primi saymak en doğru bir 

İktisadi vaziyetteki ve maliyetteki hal §eklidir. 

Tıcaret Vekileti, yabancı memleketlere 
ihraç edilecek mahsul ve mamullerin 1i -
san.sa tabi tutulması hakkındaki karama -
menin tatbik suretine dair yeni bir tali • 

Ş b. k t J t d"kül " matname hazırlamı:ıtır. tebeddüller fiyatlerde :Ieğişmeleri ica- u ır aç sa ır a or aya o en mu-
be ~· · .. k be k · talaalar da gösteriyor ki fiyat tesbiti 

ttirete.ıne gort i'ura a omıı - i•: pek kolay değildir. Fakat İarsattan 
yonları ne kadar az madde ile meşğul ~ 
olurlarsa kararlarındaki isabet ihti - h:tifade etmek istiyenler emin olsun. 
mali de o kadar jazla olur. Niıbeten az far ki devam edecektir. ÇünkU memle
madde ile meşgul olmak liizumu esa - ket için, -halk için lüzumludur ve me
aen yalnız imklnıızlığın bir icabı de- suliyetlerini müdrik ellere tevdi olun-

muş~r. 

lildir. Belki iktisadi bir hakikate isti· ı-··-··-·•••••"''"'''''-'''''''''' 'I nat eder ki bu da, zaruri maddelerin 
fiyatlariyle diğerlerinin fiyatleri ara- Çocuğu korumak, yurdu ko-
ıında bir rabıta bulunduğu keyfiyeti- nımaktrr. 
dir. Böyle olunca, yalnız en zaruri ,.,.,,.,,,.f,?,~~~.~~f ;,f,~!?,~ .. ~~:.~~~ ... 
maddelerin fiyatlerini tesbit etmekle 

Çekirge mücadelesi 
İzmit, 10 a.a. - Bu sene viijyetin 

~aramürsel Gebze, Kandıra veW!zmit 
kazalar1!1da 28 köyde zuhur eden çe· 
kirgelerle yapılmakta olan milcade -
leler neticelenmiştir. Mücadelelerde 
1.294 kilo muhelif kimyevi madde 
kullanılaPak 61.124 kilo çekirge imha 
ol.unmuş ve bu suretle çekirgelerin 
uçmasına ve mahsulata zarar verme -
lerine meydan bırakılmaınııtır. 

Gazino sahibi, bunun için belediyeye mü
racaat ederek ücretin tayinini istememiş 

ve bundan alakadar memurları haberdar et-
memiştir. Bununla beraber gazino, plaj ve 
bahçelerde ıohret sahibi kimselerin ııarkı 

soylemesi konser mahiyetinde olmadıgın -
dan burada bilet kullanılmuı da icabet -
mezdi. Buna rağmen gazino sahibinin bu 
ıekildeki hareketi belediyece tesbit edilen 
fiyatların arttırılmasını ve dqlayıaiyle 

halktan fazla para alınmasını in•ç etmiş 
ve Kadıköy kaymakamı da pek tabii ola -
rak bilet satııını menetmlııtir. O sırada o -
rada bulunan maliye memurlAı ının tuttuk
ları zabıt da sadece satılıın ve satılmıyan 
biletlerin tcsbitlne inhisar etmilitİr. Bu 
zaptın kaymakamla belediye iktısat müdü
rü aleyhinde tutııldugu ve hS.disenin bele
diye ile defterdarlık arasında ihtillf zuhu
runa sebep teşkil ettiği hakkındaki ma!O -
mat d ru olmadıgı gibi maliye memurla -
rının sahneye gelerek bu halin hazinenin 
zararını mucip olduğunu ve bundan dolayı 
zabıt tutacaklarını söylemek ıibi bir hare -
ketleri de vaki" olmamııtır. 

Keyfiyetin ıazetenizin ilk çıkacak nüı
hasmın aynı ıUtununda tavzihın dercini ri· 
cı ederim." 

lzmir Fuarında 
İzmir; 10. a.a. - Son hazırlıklar ta· 

mamlanmak üzere bulunan Fuar ziya
retçilere bir fikir vermek için muhte
lif yerlere sığınaklar ve ıiperler hazır
lanmaktadır. Fuar'ın eğlence kısımla -
rında yapılan de~i§iklikler tamamlan
mıştır. 

Ordu malulleri birliği~e 
Ordu mal~lleri birliği umumi mer

kezinden: 
Ordu malülleri birliği merkezi umu

miııi idare heyeti reis vekili B. Sabri 
Antay'ın yerine idare heyetti azasın -
dan B. Hamit Görgeç i!'tihap edilmit
tir. 

Terfi müddetini dolduran 
hakim ve müddeiumumiler 

Adliye Veklleti, 1 ağustos 1940 tarihin
de terfi müddetlerini dolduran hlkim ve 
mUddeiumumtıerle hlkim unıfından aayı
lanlardan terfie mUıtahalı: olanlannın bir 
listesini huırlamıktadır. 

Keçiburlu' da Hava Kurwpu 
be

. • 
• fU 11 

tsparta; 10. a.a. - Merkeze bağlı 
Keçiborlu nahiyeııinde yeniden bir Ha
va Kurumu §Ubesi açılmıı ve Ku -
rum'un idare heyeti seçilmittir. Ku -
rum'a aza yazma işlerini kqrıuşmak 
üzere nahiye merkezinde 24 köy muh
tarının i§tirikiyle bir toplantı yapıl • 
nıış ve yeniden birçok yardımcı iza 
kaydedilmittir. • 

( __ ı_N_ö_N_u __ x_A_M_P_ı_N_D_A_N __ R_ö_P_o_R_T_A_J_L_A_R __ 

Havacı gençl.ik 
nçısı 1 ça 1 işiyor ? .. 

Uçüncü devre çalııımalan - ki •oıı: ~bri 
cusudur - C tepesi denilen yukselr ti• b,ı 
tepe tizcrindcdır. Buradan hava b;:.ıt' ~a 
ğuna atılan pllinor, lçındekinin ııı lf' 

1 :nönü knmp yerini, nbahın ala· 
ca ıııı;ında dah~ iyi ıe9eb · i -

yoruz. Bir tepsi gibi dumdı.iz sahanın 

ta karııı taraflarında, hafif meyilli bir 
sırtın üstünden Kandilli koyu yiızümüze 
gülüyor. Sağ yarumuda ı!nônu koylülerl 
düvenlerini kurutorlar. Solumuzda ve 
arkamızda B ve C tepeleri var. 
İnônu'nun o kadar guzcl ve temiz bir 

havası var ki, şehir hayatına alışmış o -
lanlar burayı haklı olıırak yadırgıyor -
!ar. Üç dort saatlik bir uykudan sonra 
uyandıgım zaman, kendimi soıc: dinç 
buldum ve kamp hayatınf hayranlıGım 
daha, gözlerimi açınca ba11ladı, arkadaş
larımız da aynı fikirdeler: 

- Çelik gıbı insan ancak böyle bir 
hava içinde yetişebilir. 

Genç tayyareci namzetleri meydanda 
yerlerini çoktan .alnuı; bulunuyorlar. Şu
nu da ıôyliyeyim ki kamp nıUdı.irü Arif 
Doruk misafirleri ierefine buyuk bir 
program fedakarlığı yapmış; yoksa ço -
cuklar her gun, şehlrlilerın koyu uyku 
saati olan bu saatten daah çok evci talim 
başında olurlarrnıo. 

Yüzlerce ıenç, hır kumanda ile yay
landılar, toplandılar, srra oldular. Ata -
türk büstuııun karşısındalar ve bayrak 
s;ekUiyor. 1noniı ftleyd 111, "bu aafalHar
da sonmlyeeek'' olnıı bayragın 13rkısı -
nı bir kere daha dinliyordu. Çelik gibi 
s:ocuklar. Goı;uslcr\ne inanlarının 1,>utün 
viısııtini vermieler, gd:ı:leri ağır agır di
rcge yükı;elcn ay yıldızda. göniılleri sa
bah vnktinde ve bu ay yıldızın i:Ölgesin
dc daha ~ok bir efsa.ne kahramanına ben
ziyen karıılarınclııki tunç bı.istün canlıın
dırmak i&tediği Ataturk'te ve bu mey -
danların büyük muı:afferinde ... Meydan 
çınlıyor; yer gok ihtiram vaziyetinde 
türk çocuklnnnı dinliyorlar. ' 

Artık çalışmalara başlandı. Öğretmen
ler ve talebeler vazifelerinin ba§larına 
dağıldılar. Çimen sahaya planörler geti
rildi. Öbüryanda motor güriıltüleri du~ 
yulmıya başladı. Bir tııyya,recilık kam -
pmdı oldu~umuzu hissediyoruz. 

Araları.na karıştık ve çalışmalarını ya
kından tctkika koyulduk; ilk önce gözli
mliıe ~arpan nokta, bu çocukların atıl
dıkları meslekte gosterdikleri ameli mu
vaff akiyetten evci, gürblizltiklcri ve çe
viklikleri ôldu. Zaten buraya da, sıkı bir 
ııhi muayeneden ıonra alınıyorlar. Fa -
raza, doktorun "atlıyabilir,, demediği 

ltimaeyi paraıütle atla tmryorlar .. 
Biliyonunuz lı:i, lnonü kampına orta 

mektep, liae ve yüksek mektep talebele
ri gelirler. 

1ki taraflı - yani eski bir tayyareci o
larak onların, gazeteci olarak da bizim -
meslektaşımız Şakir Hazim Ergökmen 
İnönü kampındaki çalıımalann seyrini 
kısaca t()yle anlattı: 

"İnönil'ne gelen talebe, evell kamp 
civarındaki A tepesinde staja başlar. Bu 
stajını B tepesintle tekemmül ettlrmiye 
çalışır ve nihayet C tepeıinde yelken u
çuşlarına geçer. Böylece A, B ve C brö
velerini alan planörcü •için yapılacak iş, 
motörlü hava vaaıtalarında çalı3ıp tay -
yare pilotu olmaktan ibarettir. Bu da, 
bir planörcü için çok mühim bir iş ol -
tnaktan sıkmııt.ır. Kolayca ,öğrenilebilir. 

A tepesi cfenilen yer, tepeden ı;ok duz
dür. Burada, yavru bir kuşun oturduğu 
yerde kanatlarını oynatması gibi, planör 
üzerinde muvazene talimleri yapılır. 
Havada durmanın ilk ıartı muvazeneyi 
temin olduğuna göre, buna da tayyare • 
ciliğin alfabesi denilebilir. Planörün bir 
tarafı yana eğildiğine göre öteki kanada 
nasıl bir hareket vermeli ki planörün 
- yahut tayyarçnin - muvazenesi bozul -
mıı.sın .. 1ıte ilk devrede öğretilenler 
bunlardır. Bundan sonra ikinci rl-rece 
talimler geliyor. Yerılen ayak kesme bu 
devrede ba~lar. Muvazene tıı\:"n!erini 
öirenen talebe, plinörle on on bes rret
re kadar havalanır ve kırk elli metre ka
dar uçar. Bıi uçustl da, kalkış ve iniş 
hünerleri talim o~unur. Pllnöril yere sar. 
sıntısız oturtmak ... 

tine göre b:ı.zatı saatlerce havada ki 
bilfr. İstikbal için bize büyiık 
veren seııç muall'm Ali Yıldız, baft 
reyanlarından çok iyi 11tıfade etııı 1 

18 sut hnvnda kalmak suretiyle bir 
ya rekoru kutmuştn. 

Bu çalışmalar her elin ubahın ~· l'ftıG.) 
tfsınıfa baalar osleye ve yemektel1 ııt .lllı 
ra akııama kadar devam eder. öırel~ ıtib, 
Jer ve s:ocuklar, vazifelerinin ba, ,llri 
apay• birer jnsan olurlar orad~· ff' ı. i 
için tek mesele vardır: daha iyı hl~ ~ it 
lanmak, dnha çok uçabilmek, • it 
muntazam inebilmek.. ~ 0 

Bir yandım bu tiirlu ç 1 ı mala:~~ 
edilirken obilr yandan da p raşut ~ 
Jeri yapılır. Motörliı tayyarelerle ti 
lanan paraıütçliler, muayyen irtifa~ 
duktan sonra kendılerini gok boş! 
bırakıyorlar. Paraşiıtu seç açıııa~ 
hünerdir. Çoğu bu huneri de f 

haddınde ibraz ederek paraıutlerill',, 
çar, siızüle ıüzille topraı:ı bulurlar· ' 
raşüt talimleri, denebilir kı ka!11~ff' 
zevkli salıvmalnrıdır. Çocukların. 
lanmak ve atlamak için sıraları111 ı-' 
sabırsızlıkla beklediklerini görınelı I• 
sana hem gurur hem neşe veriyor· ttf' 
mirli Sabahattin; daha ilk defa •1 

cak. Alelusul sorduk: 

- Heyecan duyuyor musun 1 .J 
- Zerre kadar, dedi, yalnı.z biraJI ' 

atlamak istiyorum. Cunkü lzınir'd•r,.. 
nem babam benden mektup bekl·i~el' • 
Atladığımı biran evel onlara ıııuJ 
mek için sabırsızlanıyorum. . ., 

Onlar, yaptıkları İli üzerinde bit1~1 , 1bı dar heyecanlı da değUer. Gayet t ~ 
lakki ediyor; uçma ve atlama b•1' ~· 
ıararan yüzlere iiilpheli gözlerle 1" 

·rorlar. ., 
Gıinün, satışma ıaatleri haridııd;o, • 

lan kmmlarını da eğlenceli geçır~ıı' 
lar. Uıun bdylu izin heveslisi de~ 
Zaten haftada bir kullandıkları 1 

11 
de Kidebilecekleri yer nihayet tıı011,1JI 
tasyonudur. Onlar, bu kampa ha"' -· 
öğrenmek iç.in ıelmi!llerdır ve 01le 
Ja~ılıyor ki bu iı;in ustası oımıı~~ıl 
tarafa adım ııtmıık niyetinde dei1 ~ 
İnönü kampındaki çalıımalar. ~ ~ 

da okuyucularıma kısa bir fılc1 ,J1 
miı oldugumu sanıyorum. Buıılııf• 
evci uzun uzadıya konuıulmuıı, yııı 
çh:llmiıı ııeylerdir. Benim asıl U5 

" 

durmak istediğim cihet, vakitıeriıı11~ 
dim ki, dedi ki" edcblyatlyle İı.igal ~ 
nin faydasızlığı ve IUzumsuzlU ..,,, 
Havacılık h;ini, daha mühim, ,~ 1",1-
milhim, fevkatade mühim bir ~eııı,1'' 
meselesi olarak görmekten çekı~ fi 
lim. Meııeleyi ortaya bu vüsatiY de• 'I' 
heybetiyle koyalım ve onun üzerı11 ,?' 
nuııalım. Bu da ayrı bir yazı ıne• I 
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rudeşyavemadde1 'kuııanan1arıhi- Bir münakaşaya dair! 
maye etmiş oluruz. yatleri tesbit o
lunmıyan diğer tinsle9' ve nevilerin 
fiyatleri bunlara doğru az çok bir inti
bak gösterir. Göstermese bile fazla bir 
zarar hasıl olmaz. 

Mürakabe mUnasebetiyle yapılan şi
kayetlerden biri de teıuit olunan fiyat 
lerin tüccara kafi kar bırakmadığı nok 
tcısıdır. İktisadi bakımdan bu mesele 
birinci ıikayetten çok daha mühim ve 
hllli de o derece müşküldür. Fakat 
memleket menfaati bakımından lüzum 
lu olan bir tedbirden, ıırf tatbikindeki 
muşkillittın dolayı vazgeçileceğini 
tahmin etmek büyük bir safdillik olur. 

Maliyet ve kir payı tesbiti acaba ni
çin güç oluyor ? Maliyet muhtelif ba
kımlardan ayrı ayrı mlnalarda alın -
mıt bir mefhum olnuıkla beraber fiyat 
tflbiti bakımınd•n h\ınu tayin o kadar 
güç defildir. 

Bir matazada bulunan herhangi bir 
malın maliyeti, o malın mağazaya ka
dar gelmeai için matauı ıahibinin ö
demek mecburiyetinde bulunduğu pa
ranın yek<knudur ki, bunda satın alma 
fiyatı ve nakil Ucreti ve komisyon da
hildir. Esasen buraya kadar da fazla 
l!!r zorluğa tesadüf oluamaz. Satış fa
turaları ile mübayaa fiyatirti ve diğer 

Kuru/mu§ bir sofranın sonuna ye-
tışenler için " kaynanası sevmiyor
muş ,, derler. Bir münaka§anın so

nuna yetişmi§ olanlar ı~in, bilmem, 
ne demeli? 

Okuduğum bir fıkrasiyle Peyami 
Safa, pek izaz ve ikram ettiği, hatta 
ona idz ve ikram olsun diye yazısı
nın sonunda enderun ve eski Babı
ali dili i. konU§tUğU bzr muarıza 
kar§ı açtığı bir terim münakaşasını 
kapatıyordu. Bu münakaşanın taraf
larından birisi belli. Ôteki taralı, 
bugünlerde benim Ribi, terkipli, ter
kipsiz bütün gazeteleri gözden ge
çiremiyenler için keşfetmek zor ol 
makla beraber, bu kap:tnı§ fıkrasın -
da hayal meyal belli olan bir sima be
lırmektedir. Bu zat, türkçenin sade
/eşmesine, ilim dilind~ milletarası 

terimler kullanılmasına aleyhdar, 
eski osmanlıca terkiplerinin Mısır 

çarşısı ve hekkimbafılar gibi yaşa
yıp gitmesine taraftardır. 

Bu zat, bir muhafar3kardır. O de
recede muhalazakirdır lıi bu son lık-
r;ısında kendisinin de muhafazakar 
oldutunu ilinı lüzum duyan Peya-

"7 ~N l~l IL7'R 
mı bile onu atırı derecede muhafaza· 
kar diye tavsif ediyor. 

Bu muhafazakar zat, efkarı umu-
miye misillfl, " mahsulatı ardiye ,, 
kullanılmasını da istemekte imiş; 
sonuna yeti§tiğim münakaşadan öğ
rendim. Fakat iıin garıbıne bakı -
nız : bu muhafazakar muharrir, mah
sulatı ardiye terkibine, terkibi izafi 
diyen Piyami'yi düzeltmek için "bu 
terkip, vasfı terkibi,, dir demiş. Mu
tedil ve mDfrit iki muhafazakarın 
da bu i§te yanı/mı§ olduklc:rını anla· 
mak için Mua/lim Naci olmağa ha -
cet yok. lakabı, gazetesinın adı ya -
bancı terkip/erinden mamul olan bir 
:ıatın bir farsc:ı. terkibının ismini 
becerememesine ne buyurursunuz ? 

Ben Peyami Safa'dan ve yahut o
na vekaleten Server Bedi'den bu ba'ı

se dair şöyle bir nükte beklerdim : 
" Ôtedenberi gramer'in Jüzumun 

dair yazılar yazar, dururuz. Maarif 
Veki.leti ise bunu okutmamakta is· 
rar eder. lıte gramerin okunmaması 

yüzünden matbuatımızın iki nim -
dar muharriri, eski sari bilgilerini 
de unuttular. Bunun kabahatı ise, 
hit; §Üphesiz, Vekaletindir. ,, 

••• . 
Gençlerimiz ham maclcle 

Jeğilclirl 

Bat muharririmiz, eve/ki gfln ne 
doğru yazıyordu : 

" Bilhassa bir tıkım garp memle
ketlerin~e terbiyeye tahsil,jn faz
lı ehemıyet ve kıymet veril"°ği, bir 
kalıpta, bir ölçüde, bir dökümde 
standart genç yetiştırmek bütün 
diğer mülahazalara tercih edildiği 
bu zamanlarda, lisesini bitirmi§ ve
ya bitirmemi§ toy ve masum evlat
larımızı mektep namı altındaki bıı 
ımalithanelere teslim edemeyiz. 

Dediğimiz gibi teşmilden ho§ 
o.ımayız. Ancak bize pek dikkatlı 

möarilimizi bu İ§le me~gul olmağa 
davet etmemizi icabettıren acı se -
bep_ler de vardır . ., 

Bu münasebetle bir müşahadcmi 
anlatmak isterim. Parti kongrele
rinden birisinin yapılacağı bir gün, 
lıselerimize bir tamim gönderilmiş 

ve bunda öğretmenlerin biıinci ders 
te Türk inkılabından ve Partinin 
ehemiyetinden bahsetmeleri lüzu
mu bildi;ilmi§tİ. 

O sabah bir lisenin öğretmenler 
odasında bıyıkları yeni terlemi§ 
genç bir öğretmenin, B§ağı yukarı, 
fU sözlerle sızlandığını duymu§tUm: 

- Elendim, burada ders mi oku
tacağız, yoksa siyasi partilerin pro
pagandasını mı yapacağız ? 

Bu genci liswf e Cümhuriyet reji
mi okutmu§. ondan sonra Fransa'ya, 
talısile de yine Cümhuriyet maarifi 
gô'ndermişti. Onun A vrupa'dan ge
tırdt'ği bütün inkılap enerjisi de yu
karıki sözlerde kendim gösteriyor
du. l§te o zihniyet. köca bı'r memle
keti kültürü, endüstrisi ve ordu -
suyle, kısa bir müddet zarfında dü§
man çizmelerinin altına sermiştir. 
Doğrudur,· çocuklarımızı mektep 

ısmi verilen bir takım yabancı ima
lathanelere teslim ederken uzun u
zadıya dilşünmeliyiz. Çilnkfi genç -
lerimiz ham madde değildir. 

T. t. 

'd, 

t \' 
K l . . .. l b. kıırlat ..a ._., a ecının guz.e ır J:Jılır ,-._1 
Dün 19 Mayıs Stadyuınurıdı par~ ~ t\j 

Acar idman yurdu - Mcrino• ~ııt" lıı\l, 
lübü muhteliti, Maskespor ta t-1'~ ,~d 
birinci müsabakasını yaprn~jt:· 1~ 6~\i 
ce kalabalık bir seyirci önun ~~:. ' \). 
lan bu maç oldukça heyecanl;fef ~ \~\i 
tir. Maçın hakemi B. Muza .; L!"ı 

tuğdu. ~ed' ' ~"lr 
Maskespor daha birind d~ t•ıc ;~ 'il 

kimi yeti tesis etmiş ve misafır >''~ri' ~ 
yaptıgı bir gole k:.trşı 4 gol o! lı1 
maçı 4-1 kazanmıştır. Maske5.P _.ır 
ci devreyi 2-0 bitirmişti ••• eıı";Jr 

Dün haber: verdiğimiz gıbı: e ti _ _, 
lar bugün ikinci maçlarını }~ı~ 1~ııı:J 
teli~ bir takım halinde }lar~ı~fı! f~ 
yurdu ile yapacaklardır. :Mı5 •

1
; 01•;1 

cuların sahaya alışarak daha ~bl~.ı 
yatakları beklenetegi gibi, ti sıı'~l"; 
man yurdluların da bu yıl Jile ıııl'ı1eiJ' 
na iştirak ettirecr-kleri t~l ur• 
güzel bir oyun gösterccekterı f .11' 

dir. sııôı 
Maç saat 17,30 da 19 Mayıs 

munda olacaktır. 
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~~--Bulgaristan 

hırtırı doğurdugu toprak 
ta.ıfiyesinde sıra bul

" l'lleselclerine gelmiıtir. 
,l>\llgar - romen dfıvası, 

in değil, Balkan muha-
doğurduğu bir ihtilaftır. 

Mısırlılar 

İngiltereye 

vefalıdır 

İNGİLİZLER 
SANGHAYDAN 
~ 

ÇEKİLİRKEN 

Pamuk rekoltesine 
müşteri çıkmıyor 

Mısır müıkül 

vaziyete dü~e( ~k 
bola~iıtan'ın Romanya'dan 

-1 blırıca mıntakası ve Silis· 
I•' . t.lkan muharebelerinin 
ı' ıı.ııalanan Bükre§ muahe

Bir Mısır gazetesinin 
Duçe'ye açık mektubu 

Japonya'da büyük 
bir memnunluk var 

Londra, 10 a.a. - Hariciye nezaretinin 
parlamento müsteşarı avam kamarasında 
Mısır pamukları hakkında şu beyanatta 
bulunmujtur: 

Mısır'da '1940 rekoltesinin satıııı hakkın· 
da endişe gıttıkçe artmaktadır. 

t.nya'ya terkedilmiıti. 
tİirtdenberi gelen ha • Eğer Mısrr'a bir tecavüz olursa 
~ica'nın Bulgariıtan'a i- tiddetle mukavemet edecek 
~ ı devlet arasında müza- Kahıre, ıo a.a. - B. Musolini'ye hlta -
L"ll§ladığını bildirmekte • ben 'İtalya VC' Mısır,. başlığı altında nC'§ • 
lllberlere göre, Romanya, rcltıgi bir açık mcktuııta "Elnıusavver,. 
ııq gazeteRI mudürU B. Fikri Abasa f6yle de-
l ll akatından sonra Dob- mektecıır : 
ıı:~larlara terk etmeğe Ahalısının hislerini hesaba katmadan 
-..oa.riyle karar vermi•tir. Mısırı pIOnlannız meyanına sokmanız ııı· 

.,. 2.lıı lçı.n akıla.ne bl r hareket olmasa s;re· 
· 1•~ıtan yalnız Dobrica' • rcktir. Btı~ük Brltanya llc Mısır arasında 

e ı),ff l . s·ı· t çoklnnberl teessus etmıı dostluk tıağllU'J 
d 1 

a e mıyor. 1 11 re mc\•cuttur. Bu rabıtalar hlr itlıfak rnuahe· 
~kendisine terk edilmesi- desi ııe en ytıksek haddine varmı§lır. 
.~manya ise, Siliatrc'yi Eğer bazı gnııı de,•lııtlcri nıuahedelere 
tı k h 1 k d" kA~t paçavralnrı nazarı ile lıakmaklaıı 
d a u etmeme le ır. k ndllerlnl mC'nedemlyorlarea gark millct-
,ır ki Romanya bu §chri ıcrl mlik<'lleflvetıerlnl tnkllr etmcğl Adet 
d•n birinci Balkan mu- edlnıneınıtılcrdır. 

Mısır, her tUrlll nnmus kaidelerinin çiğ· 
rL &onunda almııtı. Ro - nendiğı bu muıı.zzam mücadeleden dostunu 
~anlı imparatorluğuna arkadan vunnuş biri glbt Adi bır nıunıa, 

devlerinin açtıkları bu yahut taahhütlerini lnklır ederek nrunuım-
' · nu lekellyen bir kimse glbl çıkmak isteme 

•ttiri.k etmemiıti. Fa- mektrdır. 
L. -•~da yapılan arazi tak- Emin olunuz, azh: VUçem, 1nglltereye 
"'lld • d h" ·ı kıır ı herhangi bir vefasızlık dll§Uncesi as-

ıııne e ıaae vcrı me- ıa aklımıza gelmemiştir. Eğer propagıın-
. e_ttiğinden Bulgarlar, Si- da ajıınlannızcıan biri nkslnı iddia etml§· 

1 
ı Romanya'ya vermcğe se, sizi, herhalde nldatmış olnu}lıdır. 

l d Gayet açık olara kanlaşılmıılıdır ki Mı· 
r ı. Fakat Bulgarista • sır hlç bir y.aman İngiltere ile olan nıue.. 

, doymak bilmiycn hırsr, hede ini başka bir devletle yıı.pacagı bu 
l'i ol S b · t 1 y eeklldc bir muahede ile dcğiştlrmeğl dıl -

lııı an ır 11 an a una- ııunmcmıştır. Mısır, kendisine başka bir 
tarlar aleyhine harbe mUttefık ıınyacak olsa bile Romll lmpara

le.hrik etti ve birinci Bal- torluğımu yenidenlrurınak :fikrinde olduğu
. tbeıi kapanır kapan • nu Ulı.n etml§ bulunan ve Mıım"la Sudan'ı 
8 da imparatorluğa ithnl eden ve emperya -

•ikan muharebesi baş· ııst ldareııl çok haşin olduğu için ısiddetıe 
~Yit bu defa da fıraatı tenkit edllen ve ııhnllsl çok fakir olduAıın· 
tıt dan dolayı işgal etlikleri bllttln araziyi 
~nıediğinden Bulgaris- kendi ıncnfıuıtlcrl lçtn istlRmar eden bir 

)Urüdü ve birinci Bal • mcmlekeU intihap 4!1.mlycccktlr. İtalyan 
tbesinde Osmanlı İmpa- ı kuvctleri tarafından Sudan'da. te~cbblls e· 

lııı b A dılecek her hareket Mıaır'a tevcih edılmlıs 
aıına gelen felaket, dU,.manca bir hareket olarak telA.kkl edlle-

\ıı nıuharebesinde Bul • ı cektır. 
~ ha. ld" J b f Mısırlılar zdddlrler ve Roma ile Bari'
~ §ına ge 1• §le u c- nln faşist h~klmlyetl altına geçmcği kabul 

,taindedir ki Romanya edrnlcre büylik bir ga.~Tetle va.dettlklerl 
dan Dobrica'yı almıştı. l saadı-te inanarak hayııl .sukutuna uğra~ı-
a) D b • ' • yacaklardır. ÇUnkU, h!fızaları, Trablus tll 

~· er, o rıca yı gcrı olup bitenleri unutncak kadar zayıf değil· 
1 olurken, biraz<l hak- dlr. Size, faallycUnlzl, M1sır'la Habeşls • 
Siliıtre'nin kcnc'"lcrine t.aııdan başka mıntakalara hruıretmPnlzl 

. . tavsiye ederim. Zira Mısır'ı yenmek gUç • 
. .~hında terkedılmıye • tllr ve bir ıstııA. teşehbllsll hiltlln milleti 
•urerek, bu tehri muha- hUrlyetinl mUdafaa lçln ayaklandıracaktır. 

'lb çalı§maktadırlar. Bul
u umumi tasfiyede Bal

• ebelerinden evelki budu
"-de iırar ediyorlar. Me
~l halledileceği henüz 
L~akla beraber, her 

IÖıterilecek iyi niyetle 
de•leti araaındaki dava

.' edileceği kuvetle ümit 

~anya, iki kom§uau olan 
ıle Bulgariatan'ın top • 

, arasında daima bir 
~ "t "e bulgar emellerini 

""da fedakarlıkta bulun-

' olduğunu anlatmı§tı. 
•eleıinin bugüne kadar 

't eıine bi'" ıebep, Maca
bllrtıilvanya hakkındaki 

0 brica meselesine bağla-
. ~ •e Dobriea Bulgarlara 

en., Tranıilvanya'nın da 

' •erilmeıinde israr et -
~ l'hacar iddiası Dobrica'-

'-d tan'a iadesi meselesini 
. llr tehir etmiıtir. Ancak 
•ııin. k d ~ • • b 

~· ur ugu aıstemın u 
~damı kartmnda görü • 

\ ttnanya, bu her iki kom
~ llbnin etmek yolunda a

trlecburiyetinde kalmış· ,, . 
ı,tıın. Öteden beri Dobrica 
d lllakaaı, bu meselenin 
il bir harbe vesile teıkil 
"?lctasında toplanmııtı. 
d 

1Ye değil, diğer Balkan e . ._. 
ı.:ı komıu arasındaki 

• ~tılh yoliyle halli ıçın 
•rzetmekten hiç bir za-

• lıırılardır. Binaenaleyh 
ca hleselesinin her han· 

• hya mahal vermeksizin 
'd ı, Türkiye'yi ancak 
~ ebilir. 

\ ~ ile bizi alakadar eden 

L·'-' ~~eleyi de hatırlatmak 
~~ .. \Undur ki Dobrica'da 

Amerika'nın deniz 
hareket dairesi ıeti 

Londra'ya 

hususi müıahid oldu 
Nevyork. 10 a.a .- Nevyork Time& ga

:ı:et~inin Vaşinr.ton muhabiri denir. hare· 
kit dairesi şef muavini kontr Amiral Ro
scrt ühomlcyin Londra buyük elçiliği nez· 
dinr. hususi müşahit olarak tayin cdildigini 
ve refakatinde iki subay olduğu halde va
zıft'sine hareket etmek üzere bulunduğunu 
haber vermektedir. 

Bu tayin Ruzvelt'in doğrudan doğruya 
verdisi bir emir üzerine yapıldıgı tahmin 
edilmektedir. 
Aynı muhabir, bnhriye nezaretine men· 

sup bazı müıahitlerin B. Ruzvelt'in bu ye· 
nl tedbirini ciımhurreisinin, almanlann 
lngiltere'ye karşı yapacakları taarruzda 
yeni usuller kullnnacaklarını tahmin ede • 
rek salahiyetli subaylardan bu hususta ra
porlar almak istedigini istihrac eylemekte 
olduklarını ilave etmektedir. 

Amiral Gbomıley, Londra'daki Amerika 
ııtcşenavaline tabi ~~mıy~ca.ktır. Filhaki~.a 
bu derece yüksek r~ıtbel~ ~m ıubayın .mu
eahit olarak gönderılmesı ılk defa vakı ol· 
maktadır. 

Romanya' da tayyare kazalan 

Bükreş, 10 a.a. - D. ;N. B. ajansı 
bildiriyor: 

Gazeteler son günlerde bazı tay -
yare kazaları vuku bulduğun~ bildi
riyorlar. Romen hava kuvetlerıne men 
sup iki tayyare. düşmüş iki subayla 
üç er ölmüştür. Diğer iki tayyare ha
sara uğramıştır. 

Bir avukat 
aleyhinde dava 

Japonlar diğer Vı_ıtiyazlı 
bölgelerdeki askerlerin de 
çekileceğini ümit ediyorlar 

Londra, 10 a.a. Vaşington siyasi mıı.h· 
filleri Çinde bulunm11kta olan ba:ı:ı ingl • 
!iz kıtalarınm ve bilhası;a Pekindekı gar • 
niz:onların bir {ayda temin etmedıklerıni 
kabul eylemekle beraber Şanghııydakı as
keri kıtalann geri cekilmesini iyi gôrme
mekte ve bu halin beynelmilel mıntakada 
asayiş ve ıiıkünu muhafaza ile mükell~f 
bulunan Amerika bahı iye neferlertnın yu· 
kunü Pt'k fazla agırlaıtırmıı;; olaca ını b~
yan etm"ktedir. Aynı mahfiller beynelmı· 
le! nufuz mıntakasında iııgiliz menfaatle
rin.in ha.kim bir vaziyette bulunduğunu da 
işaret etmektedir. Mezkür makamlttr. umu· 
mi siyasl't bakımından her hansı hır !it'· 
kilde yat11tırnıa hareketi sııyılabilecek ~lr 
teşebbüsün halen müşkUI oldugu kanaatin· 
dedirler. 

lngiltere 1927 de Şanghay'a 
20 bin aıker gönderdi 

Londra, 10 aaM - İngiliz kıtıları kinu
nu511nı 19Z7 dcnberi Şanghay'da bulunmak
tadır. Filhakika o zaman komunist ordula
rı Yangs-Tste nehri boyuııca lle~l~mekte 
ve bütun Çini anıırşi kaplamakta ıdı. Bey
nelmilel imtiyavlı mıntakayı mü~afa,a ~t. • 
mek üzere met.kur tarihte 20 bın ıngılız: 
askeri Şanghay'a gôndeı:'lmişti. . . 

Bu mıntaka içinden bılhası;a ingılızl~rln 
idaresi altındaki kısım büyük bir ehem.ıye
ti haizdir. Zira mahalli Çin mahkemesı bu 
kısımda bulunmaktadır. Japonya tarafından 
himaye edilen Çin hiıkiımeti epey müddet
tenberi bu mahkemeyi hükmü altına almak 
istemektedir. 

İngiliz mıntakasının bundan böyle .~eE 
millete mensup iki bin kieilık bir gonullu 
kıtası marifetiyle muhafaza edileceği zan-
nedilmektedir. • 

ingifö: nüfuz mıntakasından başka bın 
kadar amerıkan aııkeri tarafından mu~a
faza edilmekte olan amerikan mıntaka.sı ıl~ 
İtalyanların ve franıızların idare ettıklerı 
kısımlar da me.ı:knr beynl'lmilel mıntıka 
hudutları içind1t bulunmaktadır. 

Japonya'da memnunluk 
Tokyo, 10 a.a. - Japon matbuııtı lngillz 

krtaatının Çin'den çekilmesini tebarüz: et • 
tirerek kaydetmektedir. · 

İngiltere hükümetinin Pekin protokolu 
mucibince ihtirazi kayıt koymuı olmaaına 
ragmen, aazeteler bu kıtaatın bir kere Cin
den çekildikten ııonra tekrar aeri ıelmi -
yeccklerini düşünmek temayülUndedirler. 

Gazetelerin ekserisi inıili.ı: kararını Ja • 
pon - ingiliz munasebetlerini ıslaha matuf 
bir ıiyasi jeıt olarak telakki ediyorlar. 
Hoıi Şimbun cazetesi hariciye nazırı B. 

Matsuka'nm ıu beyanatta bulundutuııu ya
zıyor: 

İngiliz tevkiflerinin sadece İn&'iltere hU
kümetinin mukabele bilmisil arzuıun<lan -i 
teri geldiğini zannetmiyorum. Bu tedbirde 
ilk nazarda &'Öriilenden fazla. bir ıey mev
cuttur. Sebep bundan daha naho5tur. Ja· 
pan cevabının ne oldulunu ve ne olacağı • 
n.ı söyliyemem. 

Mezkur gazeteye göre, nazır, İngiliz kı· 
taatınm geri alınmRSının, Japonya'da ca • 
sustuk töhmeti altında İngiliz tebaasının 

tevkifi ile alikıdar oldu~u fikrinde olma
dığını ilave eylemistir. 

lngiliz kıtaları nereye gidecek? 
Şanghay, 10 s.:a. - İngiliz makamları 

Şangtıay'dan çekilecek inıiliz kıtaatının 
hangi tarihte ve nereye hareket edeceğini 
bildirmekten imtina ediyorlar. Şanghay'ın 
beynelmilel mıntakadaki inıiliz bölgesi -
nın müdafaıısı için ne tasavvur edildiği hak 
kında hiç bir malumat verilmemektedir. 

Japon sefaretinin beyanat vermiye ml!
zun bir mümessili japon makamlannın bu 
İngiliz kararınd11n dolayı çolt memnun ol
duklarını bildirmiştir. 

Mezkür mümessil, diier devletlerin de 
bu ömeği takip edecekleri fikrinde oldu -
ğunu ilive eylemiıtir. 
Yarı resmi franııız kaynaklarına ıöre, 

fransız kuvetlerinin ~ekilmeıi mutuav -
ver değildir. 

Amerikan ve ita.lyan makamları İıe H· 

rih bir ıey söylemek istemiyorlar. 

İtalya Naznlar Meclisinde 
kabul edilen kararlar 

Roma, 10 a.a.- D. N. B. ajansı bil
diriyor : 

Bugün Ağustos ayının mutat top
lantısında ve Duçe'nin riyasetinde 
nazırlar meclisi, harp vaziyetine dair 

ıı. \irk nüf uau vardır. Bu 
'-~ Dobrica'nın bulgar e· 
'G~ .. lliu seneler zarfında 
, ı."l'hetine ve Romanya'· 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Sekizin 111uhtelif kanun projeleri kabul etmiş 
ci asliye mahkemesi bir avukat hak - tir. 

' ~-~lunduğu zamanlarda 
\t l.ikümetine sadakat gÖs· 

~i:u' dürüst, namushı ve 
~trı h~lk kitleıidir. Topra
~ dığer ele intikal edece

'ı- r temiz ve çahkan nüfu

"ı_-;~rrııemeıi lazımdır. Böy
·~ Ve devrinde her millet 
l"'- il mensup olanları dü

llrıya oradaki Romanya-

' ecektir. Bulgaristan da 
'~ı11.rlarla alakadar ola
d, h' Yle nazik zamanda 
,~ 1tnayesiz bırakılmama· 

~~ , ~onıanya ve gerek Bul
~ll İyi dostluk münasebe
~ •rı cümhuriyet hüküme-
. s."-eseleye alakadarların 

1'eceiini ümit ederiz. 
A. Ş. ESMER 

kında baronun tahkikat yapması ka· Duçe'nin teklifi üzerine, milli top· 
rarını verdi. Kararın sebebi §Udur : raklar üzerinde hususi ve umumi em
avukat bir davanın takibi için Sala - lake husule gelen hasaratın tımirine 
hattin adında birinden bir sene evel memur edilmiş olan nafıa nazırı, faa
vekalet almış, davayı takip etmemiş, liyetini, itgal altında bulunan arazi
davacının baroya müracaatı teşebbü- ye teşmil etmeğe davet edilmiştir. 
sü üzerine davacı ile 2500 liu zarar Muhasematın~itamından pek az ıon
ve ziyan tediyesi ve aldığı vekalet üc- ra alınmış olan bu tedbir, yeni bir i
retini iade şartiyle mutabık kalmış - mar proğramını istihdaf etmektedir. 
lar fakat avukat parayı verirken Bu suretle hem mülkiyetin muhafaza 
Salahaddin aleyhine tehdit ile pa- sı, hem de normal hayata avdet şerai
ra talebinde bulundu diye bir cü - ti temin edilmiş bulunacaktır. 
rüm meşhut yaptırmış, fakat mesele Bundan başka. Afrika nazırımn tek 
mahkemede meydana çıkmıştır. Yal- lifi üzerine, deniz aşırı İtalyan müs
nız Salahattin cürmü meşhut esna • temlekelerindeki düşman emlakinin 
sında avukata hakaret ettiği için 3 müsadere şeraiti tesbit edilmiştir. Ay 
gün cezaya mahkum oldu. Fakat ce- rıca, Libya'da ve italyan şarki Afrika 
za iskat edildi ve mahkeme baronun sında harp vaziyetinden istifade ede
tahkikat yapmasını karar altına al- ı rek işlenecek cürümlerin görecekle-
mıştır. ri ceza da tesbit olunmuştur. 

Harp vaziyeti dobyısiyle taleplerde B· 

zalmalar kaydedildiği ve ıhracatta da muş
kulat çogaldıgı cıhctle, mısırlılar rekolte
lerinin en buyuk kısmını satamamak tehli
kesıne maruz bulunmaktadırlar. 
Mısır hiıkumeti, kendi mali gelirlerinin, 

yardım edılmeksizin bu mes"'lcyı hallctme
ge musait bulunmadığını İngiliz hukümeti· 
na bıldırmıştır. 

Mısır, o derece pamuğun satılmasına 
baglı bulunmaktadır kı, ıstihsalatını ut -
magn muvaffak olamadığı takdırdc, ken
disi için muazzam bir ıktisadi fetakct hu
sule gclecc&i gıbi, milyonlarca kiıçuk çift
çi de ekmeksiz kalmış bulunur. Buyuk Bri
tnnya htikümcti nnittefıkinln bu talebine İ· 
cnbct ctmegc karar vermi&tir. Mısır'dan 
pamuk satın almak uzere bir komisyon teş
k'l etmiştir. 

Mısır htlkiımetinden, mezkQr komisyona 
ıştırak etmek llzere murahhaslar tayin e
dilmesı rıca edilmiştir. 

Dıin cereyan eden miıuıkereler netıce • 
sinde aşagıdaki fiyatlu tesbit edılmı~tir: 

A.:hmouni en iyi cins kantarı 14,25 dolar 
Glza en iyi cins kantarı 15,25 dolar, 
Pamuk tohumu ardeb başına 65 kuruş. 
Her ncve şamıl olmak uzerc teslim şera-

ltı, depo tt'slimıdır. 
Bu muameleden doğll,.cak sııfi zarar ln • 

ı:iltere hükümetine aıt blacııktır. 
Buna mukabil, her türlu kir iki hükümet 

arasında takııım edilecektir. Şu şnrıla ki 
Mısır hukiımetme duşecek kür hiıısesi zur
raa yardım için kullanılacaktır. Bu yardı
mın ne tarzda yapılacağı ıki hükümet a
rasında tekarrür t'decektir, 

• 

lsveç donanmasını 
takviye ediyor 

İtalya' dan dört 

destroyer satın ahndı 
Stokholm. Ul a.a - D. N B. ajansı bil

diriyor: Milli mudafnn n'lZın B. Skocld, 
senatoda dun ltalya'dan alınan dort dest
royer hakkında bir suale cevap vererek 
şunları soylemiştir: 

Harp 1sveç donanmasının takviyesini i
cap ettirdi. Miibayaa ıeraiti memleket için 
menfaatli bulunmakta idi. Fiyat, matbuatın 
daima bildirdiği fiyatın ancak dôrtle biri 
rıisbetinde bulunuyordu. Mubayaa komis
yonu, teslim edilen gemilerin evsııfının, 
talep edilen evsaftan daha yukaek bir de
recede hulundutunu mU$ıı.hade etmlıtir. 
Bahriye dairesi imlri, mt'mnuniyetini mat
buata yapmış olduğu beyanatla izhar etmiş 
bulunmaktadır. Bu mesele hakkında, sul
istimallerdcn bahsei!en §ayialann katiycn 
asıl ve esaıı yoktur. 

Hasis kaptan 
Miknatisli mayn lara 

karşı kullanılan usulde 

tasarruf yapmak istemiş 
Londra, 10 a.a. - Miknatıslı maynlarla 

ba&a çıkmak için kullanılan ve "dcgaus • 
sing"' tesmiye edilen metodun tesir kabili
yeti umumi ıekilde ancak menfi netice -
lerle ölçülebilmektedir. 

Bir gemi bir mıknatıslı mayın üzerinden 
salimen &"eçtiği vakit gemide mevcut bir 
çan çalmamaktadır. Maamııfih, müıbet bir 
misal mevcuttur. "degaunsıns" tertibatı i
le mticehhez bulunan bir bitaraf gemide 
bir ingiliz limanına kadar seyahati salimen 
ikmal etmiş, lakin nhtımlar tahmil ve ta.h
liyede bulunan gemilerle dolu olduğundan 
liman haricinde dentirlemiye mecbur kal -
mıştır. Geminin fazla" muktesit olan kap • 
tanı seyahatin artık nihayete erdiğini ve 
geminin de salimen limana vasıl olduıunu 
düşünerek, "degııuuing" de deveran eden 
cereyanın kesilmesini emretmiştir. Bu e
mir yerine getirilmiş, fakat cereyan kesi
lince gemi derhal berhava olmuştur. 

lngiliz limanları abluka altında 
değil 

Londrıı., 10 a.n. - tnglıtcrenin cenup ve 
ııı.rk sılhlllC'rindeld llmanlıınn kapatıldığı
na ve LonClra limanının da tnm bir atalet 
içinde buluııdu~una dair alman radyoları 
tarafındtln ne§redılC'D iddialar Uzerlne, 
Londra gıızeteclleri hakikati öğrenmek U
zere Londra limanına llşllşmllşlerdlr. Ya:r:
dıkları raporlar çektikleri resimlerle bir -
ilkte gaz<'tclerdc n.eşrrdllmtııtır. Gazeteler 
her tarafta bllyUk bir faali) ete §ahit ol· 
mujlardır. Mnvnacılara ve rıhtım amele· 
!erin<> nazı iddlalıı.rındnn bahsettikleri va
kit, onlar, bu hlkAyeleri istihza ile kartı· 
lamışlardır. 

Bir İngili~ tayyaresi Nevyork'tan 
İrlanda'ya gidiyor 

Nevyork, 10 n.a. - .DNB. bildiriyor: Pa
zar günü Nevyork'a gelmiş olan Airwayrı 
Atlantic Co. $irketine ait "Clııre" ismin
deki İngiliz deniz tayyaresi lrlanda'yn av

. det etmektedir. Deniz tayyaresine N ev 
york'dan yolcular binmiştir. Clare'in avde. 
ti esnasında bir mahalde denize inerek ba
zı yolcular daha alacağı öğreııUmiştir. Cla. 
re deniz tayyaresi tarafından İngiltere ile 
Amerika arasında bir haftalık hava posta
sı küşad edilecektir. ---
Romanya Almanya'ya buğday 

ihraç edecek 
Bukrclj, 10 a.a. - D.N .. B bildiriyor: 
Romanya buğdaylarının Almanya'ya ih· 

racı hakkında Almanya ile Romanya ara-
11nda bir protokol imza edilmiıtir. 
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Amerika ile 1 ngiltere Mareıal İronside 
Hindistan 

orasındaki nakliyat 

1000 den fazla vapurla yapıltyoı 

baıkumandanı ! 
Londra. ıo·a.a. - Lef ajansı bildi· 

riyor: 
Mareşal Sir Eıimond lronside'in 

pek yakında Sir Robert Cassels'in 
yerine Hindistan baş kumandanlığına 
tayin edileceği bildirilmektedir. Sir 
Robert Cassels bu son baharla beş 
yıl miıddetini ikmal edecektir. 

Daily Telegraph gazetesi, çok muh 
temel olan bu intihabın Hindistanın 
stretaji bakımından olan bugtinkti e
hemiyetini gösterdiği kanaatindedir. 

Yaptıgı denizaşırı kumandanlık • 
]arından bir çoğu arasında mare§al İ
ronslde iki sene Hindistanda bölge 
kumandanlığı, sonra umumi karargah 
kumandanlığı vardır. 

Ruzvell Brüksel 
el~isini geri ~ağ1rdı 
Vaşington, 10 a.a. - Sıth gunu I.rondra

ya gelmiş olan birleşik Amerika'nın Briık· 
sel ı;ehrı B. Cuda.hy, gôrlıımeler yapmak 
ıiez:ere B. Ruzlielt tarafından avdet ctmeğe 
davt't edılmiştir. 

Hariciye nezareti, Londra matbua tına 
yapmış olduğu beyanattan dolayı, mezkUr 
sefiri resmen tenkit etmiştir. 

B. Sumncr Welles B. Cudahy'nln avdete 
davet edilmış olduğunu söylerken, eu cüm· 
1eleri ihtiva eden resmi beyanname de o
l:ıınmuştur: 

Londra'dA gazetelere yapılan beyanat! 
hariciye nezaretince verilmiş olan daımı 
talimatın ihlal edilmesıd i r. Scfır tarafın • 
dan serdedilmiş olan bazı mutalealar, bir
leşik Amerika'nın noktaı nazarının terce
manı olarak telakki edılmemelidir. 

Mezkur beyanname !iU mülahazayı da i
lave etmektedir: 

Bu hadise, birleşik Amerika'nın harici 
mümessıllerinin, hariciye nezaretınce ve
rilmiş olan talimata ne kadar ehemıyet 
vermelerı lazım ~ldıgıni hır kere daha i&· 
bat etmektedir. Bu talimatnameler ise, 
boyle kritik bır devrede, haricıye nezare
tince Yerilmiş olan dire'ktiflcr hancınde 
bir guna umumi beyanatın yapılmasını me
netrnclctcdır. 

Hatırlardadır ki B. Cudahy mezk\tr be
yanatında, kıra! Leopold'un karariyle Bel
çikn'nın iktisadi vazıyetinden bahııetmiş 
bulunuyordu. B. Sumncr Welles so.ı:lerıne 
eovle nihayet vermiştir: 

B. Cudahy'nin Belçika milletinin milı • 
takbel refahına gösterdiği al8kadan kim· 
senın şuphe etmediğinden emin bulunmak
tayım. Bu alakaya bırleşik Amerika mille
ti de istirik etmektedir. 

B. Ruzrıelt sahil müclalacuını 
telti§ edecek 

Hydepark, 10 a.a. - Reısicıimhur Ruz
ve1t New Hampıhira'de kain Portsmouth'a 
gitmek üzere evelkl aece huıuli trenle 
Hydcpıırk'dan hareket etmletir. 

Ruzvelt sahil müdafaasının baılıca üsle
rini tefti& edecektir. 

Mareıal tankanek'in 
evi bombalamh 

Tokyo, 10 a.a. - Domei ajansına 
göre, Japon tayyarelerinin Çungking 
ü::erinde yaptıkları bir baskın esna
sında mareşal Çankayşek'in evi kıs
men harap olmuştur . 

Bir İngiliz mebusu 

hava nezaretine 

teberruda bu 1 undu 
Londra, 10 a.a. - Hava nezaretinin bil

dirdiğine nazaran, lnııliz parllmentosu A
zasından Garfield Weston, per$embe günü 
Manş denizi üzerinde cereyan eden hava 
muhsrebesinde ingılızlerin ceman zayi et
tikleri 16 tayyarenin yerine ı6 muharebe 
tayyaresi imal ve ikame etmek i~in tayyare 
imalat nezaretine 100 000 inıiliz lira&ı he· 
diye etmiştir. 

Hitlerci gençlik 
ve 

Alman genç kızlar• 
Birliğinin bir murahhas heyeti 

Romanya'ya geldi 
Bükreş, 10 a.a. - D. N. B. ajanıı bil· 

diriyor: Special Sud Est gazetesinin bil
dirdiğine göre, "memleket muhafızı" na· 
mı altında tanınmış olan ve "romcn genç
likleri"nin statülerinde yapılmıı olıı.n ta
dilit munasebetiyle "Hitlerci gençll'k" bir
liği ile "alman genç kll!ları" bırliı;inin bir 
murahhas heyeti Bükreş'e gelmi5tır. Mu • 
rahhaslar, romen gençler birliı:inin misafi
ri olup, Sinaia'dı veliaht prens Mişel ta
rafından kabul edilerek, Karpatlarda yapa
cakları iki günllik bir ıseyahat esnasında 
"memleket muhafızı" birlığine tef yeti& • 
tirmeğe mahsus iki mektebi ziyaret ede -
ceklerdir. 

lzmit'te ziraat makineleri 

İzmit, 10 a.a. - Geçen sene ve bu 

sene ziraat vekaletince vilayetin hu

bubat mıntakalarına gönderilmiş ve 
yerleştirilmiş olan 6 selektörle 10 ta-

11 bin tayyareden 
2900 u 

teslim edildi 
Nevyork, 10 a.a. - İngiliz mubayaa kOoi 

misyonunun salahiyettar bir mumessıli dü.ıı 
akşam beyanatta bulunarak alman hava ve 
dcni.ı: kuvetlerinin gayretlerine ra{:men 
İngiltere'nin Amerika'dan harp levazımı 
nakletmek için mebzul deni:ı: vasıtalarına 
malık bulunduğunu bıldirmiştir. 

Amerika'dan İngiltere'ye conderileıı 
mallar binden fazla vapurla nakledılmck
tedir. lngiltcre'n•n Amerıka'daki ı·parlsle
ri, evelce Fransa tarafından yapılanlar da 
dahit olmak ilzere Z, ıla 2 buçuk mılyar 
dolar olarak tahmin cdılmektedir. Bu ye
k\tnun yarısı tayyare sıpvi idır. Ame.rlka
ya sipariş edilen 11 bin tayyareden şımdl· 
ye kadar 2900 ü teslim edılmi:;tır. 

Amcrikacla tayyare imalatı 
artıyor 

Nevyork, 10 a , - DNB. bildıriyor: 
Mebusan teslıhat encumenı reisi B. 

Knudsen'in beyan ettir.ine nazaran Ameri
ka, halihazrda aydn 900 t11yyare imal et • 
mektedir. Fakat 1 ıkinclkanun 1941 den l· 
tıb:ıren ayda 1.500 tayyare imal edilecdl 
umit ed•lmektedir. 
Brl. Amerika 70 tonluk tanklar 

ısmarladı 
Va§ington, 10 a.a. Birleşık Amerıka 

orduııu, 70 tonluk ve 75 rnilımetrelik top -
larla mucchhez muazzam tanklar inşa et -
miye karar vcrmiııtir. Miktarı bildırılmi -
yen ilk sipariş, Bcthlehem Loeomotive 
Comııany Şırkctine VC'rilmi tir. 

lngiltere Amerika'dan iki 
milyarlık harp ma1:z.eme•İ •atın 

aldı 
Nevyork, 10 a.a. - DNB. bildiriyor: 
İngiltere'nin Amerika'dan şımdıye kadar 

iki milyar dolarlık harp malzemesı satın 
aldığı ögrenilmiştir. Fakat bunun ancak 
yarısı teslim edılmiş bulunmaktndır. 

Amerika dı1arıya aaker 
gönd ermiyccek 

Va&ington, 10 a.a. Dun gece ıiyiıı 
meclisinden geçen ve kendi ıne milli mu
hafızları talıme çağırmak salahıyetı veren 
kanun projesi hakkında mutalenı ıorulan 
B. Ruzvelt, sulh zamanında milli muhafız
ların Amerika veya mustemlekelcri hari
cine gcinderılmesinın yuzde bir ihtımal da
hılinde bulunduğunu beyan etmistir. 

Kanadalılar bir fransız vapunı 
zaptettilcr 

Ottava, 10 a.a. - Fransa'nın matlubi
yetindenberi, şarki Kanada'nın bir limanın
da mevkuf bulunan 5779 tonluk Sıint. Ma
la ismindeki fransız vapuru Kanada ma
kamları tarafından zaptedilmiştir. 

Saint • Malo bundan sonra Kanada bay
rağını tasıyacaktır. 

Fas'daki alman eşir)eri tayyare 
ile naklediliyorlar 

Madrid. 10 a.a. - İki alman tayyaresi 
"Llobrcgat" limanında hava meydanına in
miılerdir. Bu ,.tayyareler fransız Fasında. 
mahbus bulunan 60 kadar alman tebaasını 
naklctmektedi rler. 

Fransız Hindidnisi ve 
~ 

Japonya 
Tokyo, 10 a.a. - Hanoi'den domei 

ajansına gelen bir telgrafa göre, fran 
sızlar tarafindan Çankayşck'e eşya 
gitmesine mani olmak için yapılan 
taahhüdün tatWkini konrtol etmek ü
zere Hindi-Çiniye gitmit olan Japon 
teftiş heyeti reisi general Mişihara, 
Tokyo'da talimat aldıktan sonra dün 
öğleden sonra Hanoi'ye ~önmüştür. 

Domei ajansı bu avdetin Fransız 
Hindi-Çinisindeki hiıkümet mahfil -
leri tarafından müsait surette karşı
landığı ve mezkur makamların avdet
ten evet Japon hüküınetinin Fransıa 
,Hindi-Çinisi ile dostluk miınasebet -
leri siyasetine devam arzusunu isti -
dal eylediklerini ilave etmektedir. 
- Generalin Tokyodan aldığı talima

ta göre müzakerelerin tcsriine çahf • 
ması beklenmektedir. 

Macar - Romen Bulgar 
Romen göriŞmeleri 

Bükre~. 10 a.a. ~\Stefani" Fevkallde 
murahhas sıfatıyle Budape&te'de macar zi
mamdarları ile ilk tema61 yapan Roman
ya'run Roma &efırı Bardossy dün kıral Ka
ro! tarafından kabul edılmiştır. 

Bulgar hukumeti ile Sofya'da ilk tema
sı yapan Cadere de kıral tarafından kabul 
edilmiştir. 

Başvekil Gigurtu ile hariciye nazırı Ma
noılescu da bu mülakatla,rda hazır bulun
muştur. 

Bukreş'in siyasi mahfillerinden romen -
macar görüşmeleri hakkında büyük bir ke
tumiyet gosterilmektcdir, 

Bükrq'tcki macar elçi.i Kont 
Caıky'in bir muhtirasınr rıercli 

Bukrcq. 10 a.a. - D.N.B. ajansı bildiri
yor : 

Macar sefiri B. Bordossy dun akıam 
Kont Çaki'nin bir muhtırasını hariciye na
zırına tevdi etmiştir . 
Bukreş siyasi mııhfılleri bu muhtıranm 

macar hükumetinin iki memleket ansın -
daki miı:ı:akerclere ait tekliflerini ıhtiva 
ettiği zannındadırlar. 

ne vantilatörlü triyör faaliyete geçiri

lerek köylüniln yeni sene mahsuliyle 
tohumluklarının meccanen temizle -
nip ilaçlanmasına ba§lanmıgtır. 

Akdenizde deniz harbi 

olduğu haberi asılsız 
Cebeluttarık, 10 a.a. - İngiliz deniz 

makamatı, yabancı bir kayn ktan h•ber 
verildiği gibi Akdenız'de bir denız musa
demesi olduğu hakkında hıç bir malQmata 
ıahip olmadıklarını beyan etmiılerd~. 
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1 HARP TEBLIGLERİ 1 ....... , .................................... ........ 

. 
lngilizlerin 

hava üstünlüğü 
(Başı 1. ıncı sayfada) 

Afrika'daki 
lıa va lıarb · hının muvaffak olamıyacağını ishal etmek· 

tedir. Bu muvaffakiyetsizlik almanları şe
Kahlre, 10 n.a. İngiliz hava kuvetle- hirlerimizi şiddetli bir· surette bombardı-

rt kıırargAhının tebllgı. mana sevkedebılır. Bununla beraber bizim 
Dün bomb:ırdım m tnyynrelcrtmi:ı: Tob- mukabil taarruzumuz da gittıkçe daha şid

ruk limanındaki g m il re taarruz etmiş. detli bir mahiyet kesbedecektir. 
lerdır. Rıhtıma bağlı bir vapura bonıbn ı - Almanlar hakikatı 
sabet ed,.rck yanmıştır. Ralını<'n tısı rinc 
gelen bUtlm tayyar 1 rimiz donerkcn 32 gizliyorlar mı ? 
kilometre uzaktıııı vaıı ırun h'ılfl yanmnktıı. Londra, 10 a.a. _ Dünkiı alman tebli-
o.dugtınu görm ı Jcrdır • · d S gın eki miıbalaı;alar hakkında mlltalea yü-

n ustosta hı ilnlynu tayyar• sinin dü- rutcn salahiyetli Londra mehEilleri, alman
§Ur llmesl) le netice J n, n muhar b<'dc dil. 
ıen lltl lngtllz t<ın resll' ln pilotlarından ların bu kııdar fazla mubalağa yaparak ha-
biri ileri kıtaatın ız tnrdfındnn lıııtlnnmı- kikau. ~u derece tahrif luzumunu hısset
za getirilmiştir. melerı.nı mane!ı b~lm.aktadırlar. Fakat a}-

Doğtı Afı lknsıııda Hnı zc ıı. d ın Tugra. man rıcalı hakı~atı mılletl.e~nden tam ma
kan a giden yol lızcı indeki mevziler fran. nasıyle ve cb~dı .01.arn~. gızlıycı;n~zler. Al
sız pilotları tarafından yıııııı3n bır istık. ı ~an tayyarccılerının gord~klerını . bu teb
§aftan &onrn t yynrC'leı imiz tarafından lıglcrle mukayese etmelerınc m:ını oluna
bombardımıın cdilml • dMI toplan mevzi- maz .. Bunlar aralarında sekız. v.e on_ hatta 
leriyle Karim ı;'Cçidi bulg sındckl kıtaat 16 yunkcr veya Messenchmıtt ın hır kaç 
üzerine bombalar dllıım tUr dakıka zarfında alevler içinde duştiığiınü 

Massıwn lı;r.erlnc yapılan hücumlar es. &br~lişkcn "~~ .tayyarcmiz kapıptır•: gibi 
nasında rıhtım yukınımı bombnlar düşmüş t~blıglerc tabu ınaaıımazlar. Beyle ~ır va
ve bir dı\fı batnnası ymasın:ı tanı bir 1• zıyet karşısında muhayyel muvaffakıyctle
eabet Jcayd clılmlştır Hava ordusuna alt rı hakikat yapmak kolay bir ııey değildir. 
kışlaların ~akınında bulunan blnalaro. da B~na binaendır lci a~maıı tebliğleri hemen 
doğrUdan doğnıyn ıııabctl er lmydcdllmiş. daıma Fran~a, B~lcı.k~ ve Holn!1da top. 
tir raklnrı uzerındc ıngılız hava fılolarının 

·Havıı dili batll!Jaları şiddetli ırtcıı aç- d~şü!uld.u~ün~ ~anki fotografla tcsbit e
mış. avcılar bombardıman tayyarelerlmlze dılmış g~bı .b.ıldınnekte,. fak.at. Al~anya ü
hücum etmişlerdir. '.l'nyynrclerimtz salimen zcrınde ıngılız tayya~esı duşuruldıiı;unden 
dönmllştllr. asla. bahsctmeınektedır • . Gene bu tebliğler 
Diğer bir taarruz cımruıındn. bir sabih ha- İngıltcrcde yakılnn fııbrıkaların alevlerinin 

vuz ~akınına bomba atılmıııtır. ç~k uz.aklardan go~u.lm~ş oldugunu bildi • 
Bombardırr an tayyarelerimiz Mal Ada- rır. Çunku bu ne~ı ıddıalar alman milleti 

ga'da b(>nzın dep ııunu bombardıman et- tarafından ne tcyıt ne de tekzip edilebilir. 
mlfilerdlr. n.Aıntl:ırımızdnn biri )aralanmıı.ı Fakat Alm.anya'da İngilizlerin yaptıkları 
tır. hasarat daıma gızlenemez. "Goring'in hiç 

Cenubi Afrikıı tayyareleri Negclll hava bir İngiliz teyyarecisi Almnnya'yı bombar
meydanını bombardıman etmişlerdir. İki dıman edemiyecektir" iddiasının ne kadar 
ltalyan Cnpronl tayyaresi yerde tahrip e - yanlış oldugunu her gece Almanya üzerine 
dılmıı. bir tanesi yakılarak enkaz haline 1yap~ıı;ımı~. ba~kınlar nasıl isbat etmişse, 
konulmuıı ve diğer iki Capronı de hasara ngıltere uzerınc yapılan baskınlar hakkın
uğratılmıı.ıtır. dnki teblıglerin dogru olmadığını da her 

Keza kamyonlar ateşe verilmiş ve bi - baskından sonra tayyarccilerin yemek sa
nalar Uzerlnc tam IRabctl<'r kaydedilmiş· !onlarında bovalan sandalyaları iıbat et • 
tir. Bu binalardan biri hasara ug-ratılmış • mektcdir. 
tır. I 

Bir mitralyöz tcslsau tam isabetle talı- ngili:zlere göre Almanların 
rlp edilmiştir. , t h ·ı · w • k l 

Tayyarelcrdekl mltrnlyözclllcrlmlzdeıı a rı ettıgı ra am ar 
biri yaralanmıştır. 

lngiliz hava kuvetlerinin 
bombardımanları 

Londra, 10 a.a. - Hava nezareti akşam 
teblıgı: Dun öglcdcn sonra İngiliz hava 
lnıvetlcri Gucrnscy'de duşman i5gali altın
da bulunan tayyare meydanını ve Brest ci
varında Poulmie deniz tayyareleri üssünü 
bomba ve mitralyöz ateşine tutmuşlardır. 
Hangarda bulunan tayyarelere ve tayyare 
meydanı müdafaa mevziine hasar yapılmış
tır. Guernscy tayyare meydanına karşı ya
pılan hücumda aksam, sahil müdafaa ku -
vetlerine mensup tayyareler tarafından de
vam edilmiş ve bir kaç kere hangarlar ve 
yerdeki tayyareler bombardıman edilmiş -
tir. Bir çok yangınlar çıkmıştır. 

Sahil müd:ıfaa kuvetlcrinc mensup baş
ka tayyareler de Fluslting petrol depoları
nı bombardıman ctmiı;lerdir. Hücumu mü -
teakip yanırınlar çıkmıştır. 

Almanya üzerinde dün akşam yapılan ha
rekatın esas hedeflerini Ludvigshafen ve 
Colognc cephane fabrikaları teşkil etmiş
tir. Tayyare mürettebatının getirdikleri 
malumata nazaran, du,mana büyük hasar 

• verdirilmiştir. 
Diğer tayyare filoları da Ruhr'da demir

yolu mı.inakalitına ve Almanya. Hollanda, 
Belçika tayyare meydanlarına hiicum et • 

mişlerdir. Gündiiz ve gece cereyan eden bu 
harekatı müteakip tayyarclerimizin hepsi 
salimen üslerine dönmüşlerdir. Sahil mü • 
dafaa kuvetlerine mensup Auson tipinde 
bir tayyare mutat bır keşif v.azi!esi esna
ımda zayi olmuştur. 

Somali'de ltalyan 

ileri harekôtı 
Kahire, 10 a.a. - Kahire'de neşredilen 

amumi kararılh resmi tebliği: Somali: i
talyanların esas mevzilerimiz istikametin
de ileri hareketi devam etmektedir. 

Diğer cephelerde her taraftı ıükllnet 

Yardır. 

Almanların hava hücumu 
Londra, 10 n.n. - Ha\•a ve ana '-ntan 

nezaretleri tebliği: 
Dün gece dUıman tayyareleri müteaddit 

mıntakalar Uzerlne bomba hUcumll\n yap· 
mıılardır. 

İngtlt,.renln ıtmnll garblslnde bir §ehi· 
de bombalar birkaç ev yıkmııılar ıve bazı 
kimseler ölmU~. bazılnrı yaralanmıştır. 

Bazı cenubu ıarkl, ıılmall §arkl, cenu • 
bı. garbi ve Galles nıahall<'rlnde bombalar 
evleri ha.sara uğratmııtır. Bu mıntnkalar • 
dakl yıı.ralıle.rın a:\cdl azdır. Bır ölU var· 
dır. 

Alman 
yapıian 

tebliğine göre 
bombardıman 

Berlln, 10 a.a. - Almnn orduları başku· 
mandanlığının tebliği : Bir denizaltı gemi
miz 8i00 tonluk 'slHihlı bir ticaret vapuru 
batırdıgını blldırmcktcdlr. 

İnglltereye knrşt sllAhlı lsUk!iaf hare· 
r.etıerl bllhıuısn doğtı veccnup sahilleri ü 
zerinde ve Shetıand adalarının ıtmal sula
rında ır.ctodlu bir şeklide devam etmekte· 
dir. 

Muharebe tayyarelerimiz stui.h fabrlka-
larlyle llmanlnra, deniz tezgfıhlnnna. ha· 
va meydanlanna ve dflfi bataryası mcyzl
lerlne taarruz etmt!ll<'rdir. 

Bu harckıı.t cımıuıında tayyarelerimiz 
Rocheııter'dckl tayyare fııbrlkaslyle Fa
versham'dakl lnflliik mııddelcrl fabrlkrun • 
nı bilhassa tesirli bir bombardımana tAbi 
tutmağa muvaffak olmuşlardır. Buralarda 
mUhlm yangınlıır çıkmış ve olddrtll ln!I • 
llklar \'\ıku bulmuştur. 

Ne\•cruıtle doklarlyle Shcerness ve Chat
ham deniz tczgA.hlarına her çnptan olduk
ca mllhlm mlkdıtrda bombll atılmıştır. 

Bundan bıışka Brlıtol'tln ıımallnde kı\ln 
bir hava meydıuıının inle ıınhıuıı bcı:nbalarla 
tahrip cdllmlotır. 

DUn gllndilz münferit düşman tayyare
leri şimali Fransa ile Belçika ve Hollan • 
da Uzerlnde. ıı:ece de batı Almanya.ııı tize· 
:4ne alunııır yııpmışlardır. Alman toprak · 
Jarı Uzerlnde hiç bir askeri hedefe taarruz 
vuku bulmamıpa da bazı ııtvlller yaralan-

Londra, 10 a.a. - Hoyter: Duşman ta • 
rafından evelisi gün Manş denizinde tica
ret kafilelerine vukubulan hava taarruzu 
esnasında zayi olan ticaret gemılerine mü
tedair olarıık Londra'da neşredilen resmi 
rakamlar alman başkumandanlığının dun • 
kü tebliğinde tasrih edilen iddiaları kati • 
yetle ccrhctmektedir. 

Karanlıkta vuku bulan ve alman motör, 
torpido • botları tarafından yapılan ilk hu
cumda, amiralliğin evclki gece ilan ettiği 

veçhilc mecmu tonajları takriben 2500 ton 
olan iıç ufak ticaret gemisi batmıştır. Bir 
düşman motör torpido botu batırılmıştır. 
Ve diğer birinin de pek ağır surette hasa • 
ra uğratıldıgı zannedilmektedir. Alman id
dialarına nazaran, bu taarruz esnasında 
mecmu tonajları 17.000 ton olan üç ticaret 
gemisi batırılmıştır. Halbuki 20 den fazla 
geminin dahil bulunduıu kafilenin mecmu 
tonajı 18.000 ton kadardı. 

Almıı.nlar, bu ilk taarruzu takip eden 
hava taarruzları esnrunndn, mecmu tonaj
ları talcrlbcn 50 ile 55 bin nrnsında 12 ge -
mi bnbrdıklannı, diğer birçok gemilere de 
hasar ika ettiklerini lddln etmektedirler. 
Alman iddiasının yalnız son kısmı hakika
te uygundur. Filhnklka yedi gemi ha"nra 
uğramış ve ıınllmen liınnna getirilmiştir. 
Bu yedi geminin hepsi ufaktı. Ve içlerin. 
de yalnız iki tanesinin hacmi istiablsl 1.000 
tondnn fn7Ja idi. Mecmu tonajlan 2540 ton 
olan iki gemi batırılmıştır. Binaenaleyh, 
yirmiden fazla geminin dııhll bulundu~u 
bir kafilNlen 5039 tonluk ticaret gemisi ha 
tıı-ılnınsına, hir o kadar gemiye hasar ika 
etmesine ve 16 fngiliz nvcı tayyaresini 
tahrip etmiş veyn hnsarn u,ıtratmııı olma -
sına muknbll almnnların bir motorbotu 
bntm111, bir diğeri ağır ııurctte hasara ug -
ramııı. asgıırl 60 tayyarelrriyle bu tayya. 
relerin milrettebab zayi olmuştur. 

MezkOr kafilenin bir hususiyeti. ilk de
fa olarak bir kafilede balon barajı kulla. 
nılmıı olmasıdır. 

mı§ ve bir kaç bina hasara uğramıııtır. 
İki alman tayyaresi kayıptır. 
İki dUııman tayyaresi dı\fl toplarımız ta

rafından dUııürUlmOıtUr. Bu tayyarelerle 
birlikte alman dA!i toplan tarafından dU
ııUrUlen tayyarelerin adedi 1500 e ballt ol
maktadır. 

Kenya'daki harp 
Nalrobl, 10 a.a. - Reıımt akeam tebll • 

ğl: 
Kara kuvetlerlmlz gösterilen hafif bir 

mukavemeti müteakip Karlndll'i legal et
mlılerdlr. Zayiat yoktur. 

Bombardıman tnyyardcrlmlz Neghelll 
U:ı:erlne muvnffakfyetll bir hOcum yapmış
lardır. İki Capronls imha edilmiş diğer 1 -
klel de ha.&ara uğratılmıştır. Bir mitralyöz 
mevzu tahrip edilmiş ve petrol ve mal7.eme 
nıılcleden bir otomobil nakliye kolu yakıl
m:ıtır. N'eghı!lli'de tayyare meydıı.nındakt 
hangarlar ve binalar tam isabetlerle ha.sa
ra uğralılmıolardır. 

i talyan tebliği 
1talya'da bir mahal, 10 a.a. - İtalyan H· 

keri kuvetleri umumi kararglhının 62 nu
maralı tebliği: 

Emin bir menbadan öğrenildiğine ıöre 

bombardıman tayyarelerimiz 1 ıı.iustosta 
yapılım taarruzda Resolutlon 11ffıharp re
misi bilhassa kıç taretinden ağır hasara 
uğramıştır. Kezalik bir torplto muhribi de 
ciddi surette hasar gbrmüştür. 

Şimali Afrika'da. Mersa - Matruh ıimen
difer istasyonu ile düşmanın motörlü va
sıta tahanUtleri ve Şidi - Bara'daki mev • 
zileri hava kuvetlerimiz tarafından mües -
sir surette bombardıman edilmiştir. 

Şarki Afrika'dn kıtalarımız, seri bir yü
rı.iyuşle İngiliz ıomalisinde kfi.in Adueina
yı işgal etmiuler ve dııha ileriye gitmiş • 
!erdir. 

Tayyarelerimiz, Berbera limanı ile tay
ysre meydanına taarruz ederek bir gemi • 
ye bomba isabet ettirmiıler ve yerde bu -
lunan Gloster tipinde iki tayyareyi yak -
mışlardır. 

Buna mevkiinde dü5man kamyon ve oto
mobilleri bombalanmıştır. 
Düşman hava kuvetlcri Harrar, Musou· 

ah ve Gourab Üzerlerine hücum etmişlerse 
de ehemiyetli hiç bir netice elde edeme • 
mi:ılcrdir. ' · 

ULUS 

Ziraat Vekilimizin 
1 A 

zıraı ankete dair 
yapllğı tamim 

Yeni Erzincan ıehri 
(Bası ı ıncı say/ada) 

İmar planını kısaca şöyle hülasa e
debiliriz ~ 

Şehir yirmişer metrelik Trabzon ve 
Erzurum caddelerinin biribirlerini a
muden katedişlerinden husute gelen 

Ziraat Vekiletinin zirni kalkınma prog- dört büyük murabba içindedir. 
ramınm hazırlanmasınll esas olmak üzere Trabzon caddesini, şehrin başlangı
bir zirai anket açtığını diınkü sayımızda cından takibe başladığımız zaman ; 
tafsilitiyle yazmııtık. Ziraat Vekilimiz B. solda ilk tesadüf edeceğimiz Kızılayı
":uhlis. Erkm~n bu ~nket dolayısiyle b~ : il mızın yaptıracağı doksan barakadır 
tun valılere bır tamım yapmıştır. Tamımı Buna baraka diyoruz. Fakat mctane • 
yazıyoruz: · 1 h · · · 1 1 d 

"v·ı· · · d h'l' d k' k" 1 .. . tıy e arıcı manzarasıy e sene erce a-
ı ayetınız a ı ın e ı oy er uzerınde • . . . 

zirai araştırmalar yapmak üzere ekipler y~nac:ak ve bırıbırlerıne mut~asıl ~v -
ıönderilmiştir. Birer şefin idaresi altında cıkler tarzında yapılacak şekıldedır. 
bulunan ve YUnek Ziraat Enstitüleri tale- Bunun sağında yüz yataklı büyük 

ır-· Bugün 
___ , 

ULUS Sinemasında 
2. Büyük film birden 

ı 1,30 - 16,15 - 21 de 

ESİRLER GEMİSİ 
VALLACE BERRY 

10. 14,30. 18 

PARİSLİ KIZ 
DANIELLE DAR1EUX 

Gece 21 de 

ESiRLER GEMiSi 
ve MİKİ 

ASKERIFABRlKALAR 

Torna kalemi alınar.ak 

besınden teşekkül etmi:s olan bu ekiplerin bir bahçe içinde ucları arkaya kıvrıl
liııteıi ve bölgelerin isimleri ilişiktir. Ekip- mış ve birbirlerini kateden hatlar tar
lerin ne gibi işler ve mevzular üzerinde a- zındaki hastahane binası vardır. 
raştırmalar yapacağı da bir nüshasını sun- Bu barakaları ve hastahaneyi hususi 
du~m. d~fter ve talim1tna.ınc:le acıkça gos evler, dükkanlar ihata etmıştir. Veba-
t 1 t 10 adet Bo 59 ebadında şekil No. 1 
erı mıı ır. k 1 .. k d b'" 'k b. ·ı 
Ş . d' k d z· V k"l . ra a ar ust ısmın a uyiı lT ı k sert maden torna kalemi. 
ım ıye a ar ıraat e a etınce muh- . b 20 adet Bö 59 ebadında şekil No. 2 

telif fırsat ve vesilelerle, muhtelif tarz ve mektep yerı. sonra arakaların ortala- sert maden torna kalemi. 
şekilde kôy ara,tırmalan yapılmıştır. Bun- , rı.nda har:ıam, bahçe ve çamaşirhane gi. 10 adet Bo 59 ebadnıda oekil No. 3 
!arın muayyen bir program 11ıtında yapı . bı umumı yerler vardır. sert maden torna kalemi. 
!anları ve üzerinde i~lenenleri (11i09) u Bunların hepsi kl'sif ve mutena ye- 20 adet Bo SO ebadında sert maden tor-1 na kalemi. 

( _____ ____ 
'ltlHKiYE 

(Radyo DlfUzyon posta: 
TÜRKİYE Radyosı.ı ANK~ 

1648 m. 
31.7 m. 
l9.74 m. 

( D alga Uzunlu u 
1S2 Kes 120 J{\" 

9465 Kes./ 20 1:(\1 
15195 Kes./ 20 K"° 
PAZAR: 118.1940 ,ı 

S.30 Program, ve memleket 5 

8.35 Müzik: marşlar (PJ.). 
9.00 Ajans haberleri 

ı 9.10 Ev kadını • yemek liste 
1 9.20/ 9.30 Muz ık : hafif şarkr.l~1 

12.30 Program, ve memleket 
12.35 Muizk. 

1 - Mustafa İzzet • be t 
kı: (Gayriden bulmaz ıe• 
2 - İshak Varan • besteıı 
(Gonul sana çoktan bcııdt 
3 Rcfık Fersnn • hıcaı 
benim gonca gulum). Jı r1 
4 Sadettin Kaynak • 
(Ela gozlerine kurban ol 

12.50 Ajans haberleri. 
13.0S Muzik : tllrktiler ve o~ 
13.25/ 14.30 Mı.izik: radyo sııloı.tli 

1 Glessıner: sabah se 'I 
2 - Dostal : ıeliım sana 
3 Benat;:ky: Bebekler 
mindcn ncşelıyim ş:ırkı•1·, ıt 
4 - Mannfred: Karnıe11• 
nad). 
5 - Thomscn: Dua. Jı• 
6 - Schneidcr: Viynııa 
7 :.._ Myddleton: İrlanda 

bulmu&tur. Bu ônumiizdeki tatil ayları i - şilliklerle muhattır. Barakalar kıs - 20 arlet Bö 45 ebadında sert maden 
çinde de (3900) köyil!I ııral!tırmaları plan- 'mının daha yukarısında bliyiik mera • torna kalemi. 18.00 
laştırılm15tır. simler için büyük bir Cümhuriyet mey 30 adet Bo 43 ebadında sert maden 18.05 

uzerine rnuntchabat. st'I 
Program, ve memleket 
M Uzik: pazar çayı (PJ.). 
Muzik: mclodıler (Pl.)· ıı' 
Müzik: radyo caz orkeS 
him Özgür idaresinde)· 

B ı torna kalemi. 18.30 
. un ar .~ad.ece bir .. mal~mat toplamadan danı buluncaktır. Bu Cümhuriyet mey 20 adet Bô 47 ebadında sert maden 18.45 
ıbaret degıldır ve boyle de kalmıyacaktır. ..k.. d . . .. . torna kalemi. 
Bunlarla her köyün zirai ve iktısadi bütün danı hu umet aırelerıyle suslenmış • 30 adet Bö 44 ebadında sert 
varlıkları, bunyesi ve kabiliyetlcrı derle . tir. torna kalemi. 

maden 19.30 Muzik. )it 
ı - Latif ağa - bicaı 

necek, toplanacak \•e en sahih bir surette Hükümet dairelerini Trabzon yolu- Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
1 d b .. "k -· · d b' Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

tesbit edilen vakıa ve hadiseler üzerinde na vas e en uyu • antre uzerın e ır Tahmin edilen bC'.leli (5200) lira olan 
etütler yapılarak zirat kalkınm~ program • tarafta postahane diğer tarafta inhi • yukarıda yazılı sekiz kalem sert maden 
lan hazırlanacaktır. sar daireleri vardır. Bu mecmuanın to.ma kalemi askeri fabrikalar U. müdiırlü 

K -'' 1 • k d d'kk · · · k '{ gu merkez satın alma komisyonunca 26. o,,. .. n var ıgı ne a ar ı at ve ıtına ı- karşısında bugün esı ag·aı-lıklarla 8 
1 b

. -ı: 1 • 940 pazartes! gumi saat 15 de kapalı 
e tes ıt edilirse teknik bakımdan mlite- mevcut olan üç büy\ik bahçenin birleş- zarfla ıhale edıleccktir. Şartname para . 
hassıslarm yapacakları tetkikler o kadar . · 1 d 1 bel d' sı.z olarak komisyondan verı'lı'r. Talı'plc-tirılmesıy e mey ana ge en e ıye 
sağlam esasa dayanmış ve bunlara istinat rın . muva~kat teminat olan (390) lirayı 
edecek bir program da mahallin icaplarına, bahçeleri bulunmaktadır. Bunlar park havı teklıf mektuplarını mczkUr günde 
&llrtlarına ve hususiyetlerine 0 derece te . şeklinde birleşecekler ve her türlü me- saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 

. kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. 
vafuk etmiş olacak ve o nisbette feyiz gös- deni ihtıyaçları ihtiva erlecektir. ve 3. maddelerindeki vcsaikle komisyoncu 
terecektir. Bu bahçenin yahut parkın bir ta - olmııdıklarına ve bu i ~l· alakadar tuccar-

Bu suretle toplanan malümat • vekile- rafında kütüphane bir tarafında Halk- d~n olduklarına dair • od~~ıı V"sika-
t. . i.i • d d . 1 sıy .. le mezkUr gun ve komisyona 
ımızce zerın e uzun uza ıya ış endik • evı· binaları olacaktır. Küttlphanenı'n ı muracaat arı. (44 14446 

ten sonra - yapılacak hartalar, mukayeseler bac:ında şehir tiyatrosu kurulacaktır. 
ve ·cmall ı ·1c t ' · · · d b' k ,,; 1800 Takım yazlrk erat elb1"se·ı· ı ere vı .. ye ınız ıçın e ır ço Halkevi'nin yanında sırasiyle Ordu • ... 
noktalarda istifade edilecek bir kitap ola- alınacak 
caktır. Bu itibarla bilhassa kry::ıetli yar • evi ve ordu müfettişlik daireleri var- Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
dımlıırınızı, meseleyi bizzat takibinizi rica dır. Merkez Satın Alma Komisyonundan· 
ederim. Parkın arkasında da stadyum yeri Tahmin edilen bedeli (13050) ıİra o -

b k d B 1 lan 1800 takım yRzlık erat ı!lblsesı askeri 
Anketler üzerinde ı,ok durulmuc ve bir- ulunma ta ır. un arın her birerleri f b 'k 1 ., a n ·11 ar umum mlldUrlUgU merkez satın 

çok arkadaşlar tarafından gozden geçiril • kendilerine ayrıca ziyne er verecek alma komisyonunca 26. 8. 940 pazartesi gll-
miştir. Bu hususta ili.ve edilecek bazı nok- yollar, ağaçlıklar, bahçeli evlerle ihata nlı saat 16 da kapalı zarfla ihale edllecek-
t 1 b 1 b k 1 ki · - 1- tir. Şartname paraııız olarak komisyondan 
a ar u unur ve azı no san ı ar goru ur- edilmiştir. Planda beledı·yecı'lı'k nokta- rı ve lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 

se önümüzdeki yıllarda yapacağımız ara$- sından en basit şeyler dahi düşünül - (978) lira (75) kıınışu havi teklif meh-t.up-
tırnıalarda istifade edilmek üzere doğru - müştür. larını mezkOr günde saat 15 e kadRr ko-
rlan doğruya bana bildirmenizi ayrıca rica misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
ederim, İşte yazı ile bir krokisini yaptığı - ııayıh kanunuıın 2 ve 3 madrleelrlndeki ve-

İngiliz somalisine 
yapılan taarruz 

mız bu bedii müstakbel şehrin bugün saikle komlııyoncu olmadıklarına dair ti. 

b
. h il caret odaııı veslkasiyle mezkQr gün ve sa
ır ma a eşi yapılmaktadır. Belki adı- atte komisyona müracaatlan. c4465) 14454 

na ( Kızılay mahallesi ) ismi verile -
cek doksan barakadan ibaret bütün 
müştemilatiyle büyük mahalle teşkil 
edecek olan bir kısmının inıasına baş
lanmıştır. 

ASKERLiK lŞLERl 

Askerliğe davet 

(yoktur zaman gel). ~ 
2 Haşim bey • hiC:• 
(Şeb ti seher ben zıı.ru·d 
3 - Musa Sureyya • kur 
kı: (Gun dogmıyacak)· ~ 
4 - Kurdilihicazkar $ar 
gınca sevip titredığiın 
san). 

19.45 Memleket saat ayarı, <ıre 
beri eri. 

20.00 :Muzik: halk türküleri. 
20.15 Müzik: fasıl heyeti. 
20.45 Konulima . 
21.00 Muzik. 

1 - Rahmi bey • uşşak t' 
yare n!cah eylcdifim). . (f' 
2 - Lemi • uşşak vnrk1• 
dadı cevrcki). 
3 - Rahmi bey - tahirP115 

(Geçti o gamlı eyyaını • 
4 - Deniz oglu - şehnaıP 
kı: (yolun bulamam). 
B.- ~ 
1 Ali Rifat - suzinilc t' 
etmedi zalim) . rJJ 
2 - Refik Fersan • sıı•1 

(Canın kimi ıstersc). 
3 - Nuri Halil Poyrtı;J ~ 
şarkı: (Bir goncai terdıf il' 
4 - Sadettin Kaynak • ıı ) 
kı: (Kirpiklerinin golıef~ 

21.30 Muzik: George Bizet • 
4 uvertürü. Weber - Frel9 
rıısınm kısaltılmışı. ,,;ıl 

22.30 Memleket saat ayarı, ve 
berleri. 

22.45 Ajans spor servisi. 
23.00 Müzik: Cazband (PJ.). 
23..25/23.SO Yarınki program ve 

·~ 

~ 
~ 

(Başı 1. inci sayfada) 
Yeni şehrin ilk taıı bugün merasim

le toprağa konmuştur. Temel merasimi 
çok kalabalıktı, herkes heyecan içinde 
idi. Maraş'ta belediye reisi bulunduğu 
sırada büyük eserler vücude getiren 
ve herkese kendisini sevdiren kıymetli 
valimiz ve belediye reisimiz doktor 
Sükuti Tükel, konan ilk taşın üzerine 
birkaç mala harç koyarken şu sözleri 
söyledi : 

Ankara Yabancı Aekerllk Şubesinden: ıcı ~ lı 
l --335 doğumlularla tahsilde bulundu- Manyas Gölü civarında ıS) ha 

Londra'da ıu miılibazalar yürütülmekte-
dir: • 

1 talyanlar bütün Somali arazisini işgal 
ctmege muvaffak dahi olsalar, keyfiyet hiç 
bir zaman Suveyş kanalını ve Hindistan 
yolunu tehlikeye koyımıyaca&ı ribi kısrT 
bir muzafferiyetten ibaret kalmış olur. 
Çünkü İtalyanlar denizlere hakim bulunma
maktadırlar. 

İngilizler Şap denizinde hikimiyeti mu
hafaza ettikçe, İtalyanların Somali'deki va
ziyetleri, Hnbeş!ııtan'da kalmıı oldukları 
takdirde bulunacaklıın vaziyetten daha 
fazla bir degişiklik arı:etmiyecekt:r. Daima 
münferit kalacaklar ve 1nıiltere'ı~bt ab!u
kası dolayısiyle İtalyan nakliyatını temin 
edemiyeceklerdir. · 

Mihver devletleri matbuatının dünyaya 
inandırmak istediğinin hilafına olarak, 
Berbera'nın zapu, Adcn için en küçük bir 
tehlike te3kil etmiyeceği gibi, İngilizlere 
Şap denizini de kapatamaz. lnıiliz donan
ması, İtalyanlara kırııı hem Habeşiıtan'da 
hem de velev ki İtalyanlar tarafından ta
mamen iııgal edılmi& bulunsa, Somali'de 
ablukasına mükemmelen devam edebile • 
cektir. 

Askeri mahafil ıunu ili.ve etmektedir: 
Yukarıki miılihızat her ne olursa olsun, 

Somali'yi İtalyanlara tc..rketmde ingilizle
rin hiç de niyeti yoktur. 

Zeila'daki ltalyan karargahı 
bombardıman edildi 

Londra, 10 a.a. - lngllız imirallığmm 
tebliği: 

Sabah erkenden, deniz kuvetleri tayya
delerinden bir Warluı tayyaresi, Avustu
ralya kruvazörü Hobort'dan uc;arık, So· 
mali'de Zeila'da yeni tesiı edilmiş olan i
talyan kararıihı üzerine pike ile hücumlar 
yaparak haaarat ika etmiıtir. Bu tayyare 
sair askeri hedeflere hücum ederek, kam
yon ve erkinıharbiye otomobillerini ha
sara uğratmıı; ve italyan askerlerine zayi
at verdirmiıtir. Wıı.rlus tayyaresi salimen 
gemisine avdet etmiştir. 

İtalvan tayyareleri Aden'de harp remi· 
terimize hücum etmiştir. Pek yüksekten u
çan tayyarelerin bombaları ne hasarat ve 
ne de insanca zayiat yapabilmiştir. 

Aden'e taarruz . 
Aden, 10 a.a. - İtalyan tayyareleri bu 

sabah Aden'e 'taarruz etmişlerdir. Bir in -
giliz askeri ve 3 yerli olmİi5, 5 İngiliz as
keriyle 12 yerli yaralanmıştır. Maddı hı • 
sar az ehemiyotlidir. 

Birçok Norveç 

gazetecileri mevkuf 
Londra, 10 a.a. - Londradaki sela· 

hiyettar Norveç mahfillerine gelen 
haberlere göre, bir çok Norveç gaze
tecileri Almanlar tarafından Norveç
te tevkif edilmiştir. 

Mevkuflar dosttan ile muhabere -
den ve ziyaretçi kabulünden mene -
dilmektedir. Halen mevkuf bulunan 

- Milli bir idealin tahakkuku sıra
sında bulunmaklığt:n benim için en 
büyük bahtiyarlıktır. Yeni Erzincan'a 
ve Erzincanlılara refah dilerim. ,. · 

Müteakiben Parti reisine, müddeiu
mumiye ve defterdara malayı vererek 
onların birer mala çamur koymasını 
teklif etmiştir. Bundan sonra kurban
lar kesilerek merasime nihayet veril -
miştir. 

Erzincan sevinç içindedir. İstırapla
rını yeniliklerin sevinçleriyle müba -
dele etmeğe çalışmaktadır. 
Başta Milli Şefimiz reisicümhuru • 

muz sayın İnönü olduğu halde, camia 
şeklinde Erzincan':ı yapılan nihayetsiz 
~efkatlerin ve li'itufların önünde her -
kes minnettardır. Hususiyle Refik 
Saydam hükümetinin yaratıcı yardım 
hareketleri Erzincan'ın hafızasında e
bediyen meknuz kalacaktır. 

Karadeniz - Baltık 

kanalı bitti 
Moskova, 10 a .a. - Karadenizi Bal

tık denizine bağhyan Dineiper • Bug 
kanalının inşaatı bitmiş ve kanal sey
rüsefere açılmıştır. 

TÜRK HAVA KURUMU 

Amortisör alınacak 
Türk Hava Kurumu Havacılık 

Dairesi Genel Direktörlüğünden : 
Havacılık birlikleri için şartname-

sine gö (3000) metre amortisör sa • 
tın alınacaktır. 

Fiyat ve müddeti ihtiva eden tek -
lifler 20. ağustos 1940 salı günü saat 
16 ya kadar kabul edilecektir. 

Alakalıların Türk Hava Kurumu 
Genel merkez binasında Havacılık 
Dairesi levazım şubesine müracaat • 
tarı. 3109 

P. T. TELEFON Md. 
gazeteciler, 16 kişi olup, ekserisi taı- Yükaek mimar veya mühendis 
ra gazeteleri baş muharririeridir. 

aranıyor 
Kapatılmış olan on beş. yirmi kadar P. T. T. Umum Müdıirlülünd~n: 

Norveç gazetesi arasında Liberal Os- 1 - İduel merkeziye kadrosunda iki 
lo Dagbladet gazetcıi de bulunmak- j ytb: on lira Ucretll iki Bdrt (ytlkack mimar 

d 
veya yükaek mtihendls) milnhall vardır. 

ta ır. 1 -:bıtıau mevkii olarak kabul edilen 

tundan tecil edilerek 336 doğumlularla nası dahil olmak üzere (225 ·rt ~r. 
muameleye tAbl hfllen lise ve daha yüksek ik' b' b ·· k' lt·:.ıı 
mekteplerde okuma,kta iken tahallinl terk ı ın eş yuz on se ız Jı"'"j 
eden ve bir sınıfta iki sene Ust üste kal. muhammenli balık avıaınalc lg 
mııı bulunanlarla 29 Yatını bitlnnltı olan resmi mirisinin 1 haziran 940 df 1 

325, 326 ve 327 doğumlu olup da tahsile daf ~',J 
devam etmekte olan tam ehllyetnameyl den mayıs 943 tarihine ka . ·IJ"·. ı 
haiz olanlanı:: askerlik kanununun 35 inci liği 25. 7. 940 tarihinden ıtl~ 
maddesine tevfikan tecllleri yapılmıyaca- 8 940 t 'h' ·· d'f çart":• 
ğından kısa hizmetli askerliğine karar ve- · arı ıne musa 1 dıl' 
rlllp ı eyllil 940 tarihinde hıı.zırlık kıta- nü saat 15 de ihalesi yapılrf"f 
aında bulunmak üzere yedek subay okuld- 20 gün müddetle açık artı 
na sevkleri IA.zımdır. k 1 

2 - Şubemizin 836 doğumlular yokla_ arı mıştır. 
mıısı ı . 10. 940 tarihinde başlayıp 31. 10. Muvakkat teminat bed~l d~ 
940 tarıhlnde sona erecektir. Birinci mad- meninin yüzde yedi buçugll 
dede yazılı durumda olan yabancıların • d rrı' 
l eyltil 940 tarihinde haz.ırlık kıtasına Talıp olanların Ban ır f1Iİ' 
ııevklerl temin ve askerliklerine karar ve- sinde müteşekkil satı§ k0 

5,,o 
rllebilmesi için 5 ağustos 940 tarihinden müracaatları ilan olunur. C4

0 20 ağustos 940 tarihine kadar toplu bulu- 1451 
nan Beşiktaş askerlik §Ubeslnln 836 do
ğumlular aakerllk meclisine müracaat et -
melerl lAzınıdır. 

3 - 335 doğumlularla askerliğine karar 
verilmiş olan tam ehllyetnamelller aevke
dilmek U:ı:ere 28 ağustoıı 940 tarihine ka. 
dar §Ubemlze mUracaat edeceklerdir. 

4 - Bu ııenc tıb faktilteslnden çıkmış O· 
lan sivil tabiplerden Ankarada bulunanla
rın 15 ağustos 940 tarihinde Glllhane tat
bikat okıılunrla bulunmaları icap ettiğin . 
den yoklaması yapılarak askerliklerine 
karar verilmesi lı;ln bunlnnn da he
men Be§lkt~ eubesine mtiracaat etmeleri 
lA.zımdır. 

5 - Bıı Hlllı Ankarada bulunan bu du. 
nımdakl yabancı kısa hizmetli tam ehli. 
yetlerle bu aene tıb fakUlteıılnden mezun 
olan sivil tabipler için namına çıkını§ dA· 
vetlye mahiyetinde olup müracaat etml • 
yenler hakkında kanuni takibat yapılarak 
yoklama kaçağı ve bakaya muamelesi tat-
bik oluncağı il An oluuur. ( 4559) 14532 

SIHHAT VE iÇTiMAI M. V. 

Kömür alınacak 
Sıhat ve lçtımai Muavenet Veka

leti Hudut ve Sahiller Sıhat Umum 
Müdürlüğünden : 

Umu~. Müdürlük ~ı riferi i-
çin yetmiş ton kok kömürü açık ek -
,siltme ile alınacaktır. Tahmini fiyat 
1855 liradır. 

Açık eksiltme 19 ağustos pazartesi 
günü saat 10,30 da Ankarad8' Umum 

irlük satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (140) liradır. 
Taliplerin Ticaret ve Sanayi odasına 
kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz 
etmeleri, şartnamesini görmek istiyen 
lerin Ayniyat Muhasibi mesullüğüne 
müracaatları. (4312) 14298 

bu miinhallere gtizcl sanatlar akademisi 
yüksek mimari §ttbeıılndcn mezun 3656 
sayılı barem kanununun 6 ıncı maddesi mu
cibince devlet hizmetinden ayrılalı en az 
beş sene geçml§ bulunan tecrübeli mimar
ların tayini matlup olduğundan. bu vasıf • 
tar. ve 78!! sayılı memurin kanununun .f 
UncU maddesinde yazılı diğer ııartıan ha
iz bulunanların dilekçe ve evrakı mtisblte
lerlyle birlikte P . T. T. umumi mUdilrlil • 
ğilne müracaatları !Uzumu llA.n olunur. 

<•3•6) 14377 

fl<UK-
. ............................... . 

Harta yaptırıl~C,.~ıJı' 
Nevşehir Belediye Reısl'!i 
Kasabanın meskun ve ga~~ 

210 hektar vüsatindeki ha~ et' 
le vı • 

talarile bunu çevreleme ·ıe j 
edilecek 65 hektarlık sahB 

1 
t 

tara varan 1/ 4000 mikyaslı 'if 
rik umumi haritasının aJıtıl1 

meye çıkarılmıştır. f• sso0.4 
İşin maktu keşif bede 1 • 411" 
Muvakkat teminat bedelı 

fu~ • . e-
İhale : Nevşehir beJed1ı,ıe 

de artırma ve eksiltme ve 1 riJll~ 
yonu tarafmdan ıs. 8. 94ı) ta 11ııer 
sadif perşembe günü saat 

0 

pı lacaktır. . . el1ıet 
Eksiltmeye girmek ıstı>' · f,tl 

etı 
kara Belediyeler imar hCY aı< 
liğinden eksiltmeye iştı~1,rııı' 
tıJmaları ve bunu te'dif .ı:ar 
malan Hizımdır. .ıjlt11 • eı.ı 1 

Teklif zarflarının tayın e~ 
1 

de ihale saatinden bir ı;aat 'f'ııoJ 
dıye reisliğine verilmesi ~e bıJ 
ta ile gönderildiği takdir de,. 
eHl gelmiş olması ıazırt1 1ı11eıe 4' 

Sartname ve mukavelerıa ıc•<' 
şehir belediyesinden ve j\f\şeflİ 
lediyeler imar hey~ti ferı 1 

alınabilir. 



ha.ta.bakıcı hemıireler 
a· ait bazı izahat ve 

kayıt ve kabul ,artları 
bakıcı hemşire yetıetlrrnek 

lrada M. M. Vek!letl taratın • 
tletı..ta bakıcı llfm§!reler okul•ına 

1ca3 38 talebe alınacaktır. 
'-e layılı kanun mucibince im o -
'i 'Uıı olacaklar, memur olup te · 

ır llcaklardır. 
taun olanlar altı senelik ml'cbıırl 

Ordu hutanclerinde yapa"llk· 
lonra arzu ederlerse memlf•ı<et-
11hl teeckkUller kendilerine a -

,_,-r. 
~il mllddetl Uç aeno olup, bu 

ll<le okurlara ayda be§ lira harç
lı ve lqe ve llbaslan tamamen 
Olacaktır. • 
ldaı:ı mezun olanlar, barem ka-

2() lira aall ma.qtan bqlarnak 
al&caklu ve bu mlkdar !{ittik· 
tır. Bu zaman dahi Jaşe, ~IY· 

lııarindırma ordu)·a ait olacaktır. 
15 eylUl 1940 da tedrisata bil§· 

kayıt ve kabul ıartıarı run

":;~Ye CümhurlycU tebaasından 
'...-ı( ırkından bulunmak. 

-..!! Yerinde olmak ve durumu her 
·~~e:ıtörmeğe mUaalt bulunmak 
•wqıgl bir hastane heyeti raporu 
ettırmek ve evraka bağlamak 

llll altından 8fatı ve yirmi iki • 
almamak. 
dlııı, ana ve bllbaaı iffet ehlln
IBu vulyet polisçe tevsik et

\ı'lraıta bağlanacaktır.) 

Elektrik tesisatı 
il. M. Vekiletı' Hava Satın Alma Ko -

miıyonundan: 
1 - Muhammen beCJeii 700 lira olan bir 

elektrik tesisatı pazar/ılı.la yaptuılıcık -
tır. Pazarlığı 17. 8. 940 cumartesi günü H

at 11 de hava satın • alma komisyonunda 
yapılacaktır. Keşif ve raporları ber gUn 
öjleden sonra komisyonda KOrıilebılir. !s
teklilerin muayyen gün ve ıaııtte 105 1ira-
1ık Jrati teminat ve kanuni belgeleriyle 
birlikte komisyQndı bulunmaları. (4566) 

14SJ4 

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

kıtaat ilanları 

T e1efon direği alınacak 
Çorlu Kor Satrn Alma Komisyonundan: 
ı - Kor mınta.kasırıdakl telefon ıebe -

kesi için 6 metre boyunda 5350 ve sekiz 
metre boyunda 330 adet İIİiik evsaf dahi -
!inde telefon direii alıntıc:aktır. , -i 

2 - İhalesi JJ/8~ pazartesi ııUnü H
at 16 da, kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
ş - Mılhammen bedeJi ~3050 lira olup 

ilk teminatı 1728 liradır. 
4 - fartnameılni ıörmek istiyenler An

kara. İstanbul Lv. !mirlikleri aatm alma 
komiııyonlarında ve Kırklareli Vize tümeu 
aatın alma komisyonunda ve Çorlu'da kor 
aatın alma komisyonuna müracaatla göril-

lebillr. 
S - İsteklilerin kanunun ikinci ve iiçlin • 

cü maddelerindeki belgeleriyle birlikte 
belli ır;ün ve saatte bir sut evel teklif mek
tuplarını Çorlu'da kor satın alma komiııyo-
nura vermeleri 11.zımdır. ( 4108) 14098 

""- az orta okul tahsilini bitirmiş 
•.,. bu derecede tahırll gördüftlnü 
~ (Tasdikname suretleri mu-
~'lk eklenecektir.) Buğday alınacak 

'9eya nıeanlı bulunmamak (E-
boşananlarla kocaııı ölmUf o- Edirne Tüm. Sa. Al. Ko. R!f, den 
edıllr). (Buna alt medeni ha- 1 - Edimedeki birliklerin senelik un 

lnUablt evrak keza eklenecek· ihtiyaçlarının temini içln 9000 ton buğday 
~ kapalı zarf uı;ulü ile eksiltmeye konulmut· 
lttı._ıtebepler dııında okulu kendlll· tur. 
~tUtt, yahut evlenmek suretly- 2 - :Muhammen bedeli 15750 lira ilk te._ 

llter lnzıbatl sebeplerle okuldan minatı 1132 liradır. 
,.!lhut altı senelik mecburi biz- 3 - İhalesi 12 - ağuıtoı • 1040 pazarteıi 
~'"Plnadığı veya tamamlamadığı ır;linü saat 17 de yapılacaktır. 
~ llebepler dışında okuldan çıka· 4 - Evsaf ve 'eraitini görmek iııtiyen-

dirde tahakkuk ettirilecek mek· ter her gün ve isteklilerin de belli gün ve 
nı tamamen ödlyece.ttne ve saatten en az bir saat evel teminat mek • 

"e&lkaların tamamen doğru ol - tuplariyle vesikalarının Edirne Sanayi kıı-
4-lr noterden tasdikli ve kefilli ]asındaki satın alma komisyonuna verme-

anıe vermek. !eri. (4112) • 14111 
evrak sahl{llerı okula ımUhan· Kuru ot alınacak 

~ ltabul edilecektir. 
tı.:.ltllcı maddt'dekl evrıün tanuunlt- Diyarbakır Kor. Sı. Al. Ko. Rır. den : 
l"lllıı.n Anklll'8.dakller M. :M. Vek!- 1 ,..... Kor birlikleri hayvanatının ihtiya-

ltleri dairesine. diğer vll!;ret cı icin alınacak olan (840400) kilo K. ot 
lcııer valiliklerine. kuadıtldler kolordu satın alına komisyonunca 14-8-040 

lt lara takdim edecekler ve bu y'ol ç11~amba günü aaat 11 de kapalı zarfla ek
lt \f. sıhat loleri dalreıılne yolla - siltmeye konulmu$tur. 
~lleaatıarın 10 eylUl 19•0 ta ıonu 2 - Muhammen bedeli (21010) lira o -
~aktır. ' lup muvakkat teminatı (1575) lira 75 ku • 
"'1IJ>ll'rin kabul edildikleri ve ruştur. 
"'1eket etmeleri aynı makamlar a - Şartnamesi her ır:ün İl zamanında 

kendilerine bildirilecektir. komieyonda görülebilir. 
1 edileceklerin okulun bulun- 4 - Taliplerin teklif mektuplımnı ek -
Ya kadar ve ınht muayene ne- slltme saatinden nihayet bir ıaat evetine 
ııt1arı tebeyyUn edenler mem· kadar kor satın alma komisyonuna ver -

~dlp g~lmek için earfedecek- meleri ilin olunur. 
,-.:'?ı kendilerine alt olııcak ve ( 4113) 14112 

· lıhat tşlert dairesi relılll'I) ne 
~lan dilekçede bunu tasrih Sade yaiı alınacak 

r. (4273) 14271 Tobtı Alay Satın Alma Ko. Rs. den : 
• motonı alınacak 1 - Tokat garnizonu birlikleri için ıe-

~•i:ilati Satın Alma Komiıyo- nelik ihtiyacı olan (10000) kilo ııade yağı 

ldet ben7.ln mot!SrU pazarlıkla 
tır. Muhammen Mdeli (1275) 

tı teminat mikdan (192) llra
ıtı 15 8 940 pel'§embe g{lnU aa
lı&va eatın alml\ komisyonunda 

· İdari ve fenni ıart.namc her 
onda KÖrtlleblllr. lsteklllerln 

itin ve aaatte katı teminat ve 
1nıerlyle komisyonda bulunma -
) 1,533 

au budağı alınacak 
• 11 ele ileti Satın Alma Komişyo-

'dMıne tahmin edilen fiyatı 35 
011 bin tane nUmuneııt gibi ba -
~ .au bardBğı 28 aıustoıı 940 

tünu eaat 11 de An'karada M. . 
ll?ııa Ko. da pazarlıkla Atın 
lıteklllerln 1'125 liralık katı te -

le birlikte pazarlık gUn ve11aa· 
Ko. da bulunmaları. Nllmu -

e her KUn öJtleden eonra Ko. 
• ('475) 14539 

Yazı makinuı ahancak 
: 11 tlcf/~ti Sıeın Alma Komişyo -

•dedlne tahmin edilen fiyatı 110 
ltrrıc tane portatif yazı makinesi 
'r Hlı ıünü ıaat 11 de Anka
ll · 'V. satın alma Ko. da pazarlık
b~ıacktır. ltbu makinelerin hep· 
ır talipten alınacağı rlbi be• ve 

Partiler halinde de ayrı ayrı 

•lınabilecektir. İsteklilerin ve
ııı_~nelerden birer nümune ma-
~~rebilecekleri miktar illerinden 

1 tahmin fiyattan yüzde on beı 
~ ~•U teminatları ile birlikte pa

.,, ıaatinde mezkur Ko. da bu-
)_:4476) 14540 

~ nıuası alınacak 
' tA:fletl Satın Alma KomİJYO· 

~cftne tahmin edilen fiyatı 18 
~. 1 <>lan 2M adet portatif ııaçtan 
tı d llıatıun 27 ağuııtos 940 ealı gU-
Qa e Ankarada M . M. V. satın al
il :•2ar1tkla ııatın alınaca$tından 
~94 llrlık katı temlnlltlarlyle 
-.~rlık Jtiln ve saatlnclr mezkftr 
1 ~illan. NUmune ve eartnıı.me 

eden aonra Ko. da gbrUIUr. 
16640 

"'~ •ıhi malzeme alınacak 
,,..., ___ e~lletı Hava Satın Alma Ko-

k~em IJ!ç ve eıhhl malzeme 
~ llltın alınacaktır. Muhammen 
~) lira olup 'kati teminat mlkdl.l 
~r Pazarlığı 14. 8. 9•0 çaream
:h..- 11 de hava ııatın alma komls-. 
~"Ptltcaırtır. tdaı1 ve feanl llli't
lt ın Öğleden eonra komlııyonda 

leıııtekıtıerln muayyen glln ve 
.._~lıiat ve kanuni belgeleriyle 
"~lunmalan. ('453) 14448 

~°'1notör yağı alınacak 
~!~ilHi Havı Satın Alma Ko-

~ :r. TranllformoUSr ya#t pazar
~ 0 

1Dacaktır. Muhammen bede
,1~UJı kati teminatı (68) liradır. 

· 8. 940) Balı günü aut 11 de 
~ komisyonunda yapılacak
! ame her gün komlııyonda 
9tekltıertn muayyen giln ve 

'-il beı .. ve temuaau...ıyle Jio-
lllbrı&ıan. (H54) 1"'9 

kimyevi hikemi evııaf dahilinde kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

:z - ihalesi 12-8-1040 pazarteıi sünü sa
at 15 de Tokat aakerl ırarnfzonunda aatm 
alma komisyonu odasında yaınlacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (11.000) lira o
lup muvakkat teminat miktarı (825) lira-
~~ . 

4 - Evsaf ve eera~i görmek istlyenler 
her giln •tın alma koıtıisyonuna müracaat 
ederler. 

5 - Taliplerin ihale aaatından bir aaat 
eve! teminat makbuzlarmı ve kanunun 
emrettiği vesikaları Tokat aattn alma ko -
misyonuna makbuz mukabilinde vermeleri 
earttır. 

6 -Poıtıda nld ıeclkmeler muteber 
değildir. (4114) 14113 

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

ları olan (30) ton sade yaiı kapalı zarfla 
ekııiltmeye konulmuştur. 

2 - 1"!uhammen l edell (37500) lira ve 
muvakkat teminatı c1' (2812) lira (50) ku
ruştur. 

3 - İhale 14 - ağuıtos - 1940 c;arıamba 
günil saat 15 de TUm. K. lık binasmdaki 
komiııyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamui her ııün komiıyonda 
ır:örülür. 

5 - İsteklilerin betli ıiln ve saatte ka
nunun tarifatr dairesinde kapalı zarfları -
nı hazırhyarak ihale saatından bir ıaat e
ve! komisyona vermeleri lbımdır. 

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

Nakliyat yaptırılacak 
Kayseri Ashri Sa. A1. Ko. Rs. den 
.ı r P4B mali ıeneal nihayetine kadar 

10000 ton miktarındaki Kayseri garnizonu 
dahilinde yapılacak ervk ve mühimmat 
nakliyatı kapalı zarf u'1ıliyle talibine ve
rilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 18800 lira olup 
ilk teminatı 1372 lira 50 kunıt. 

3 - Şartnamesi her cün komisyonda iÖ
rülebilir. 

4 - İhalesi 12-8-1940 pazartesi ır;linll 
saat 16 de yıpılacaktrr. İlk temlnat ile tek
lif mektuplarını ihale ııaa.tından Jaakal bir 
saat evel komiııyona vermiş olmaları. 

(4133) 14111 

Sığır eti alınacak 
Edirne Kor. Sa. Al. Ko. Rs. dt.n : 
1 - Kap"lı zarftı 150 ton 111ırf .ti alı -

nacaktır. İhales( 19/8/940 pazartesi ır;ünü 
au.~ 11 de Edirne' de eaki mliıiriyet daire· 
ıinde ıatın alma komiıyonunda yapılacak
tır. Tahmin edilen tutarı 52500 ve teminatı 
3938 liradır. Evsaf ve ıartnamesi her gün 
komiıyonda ~örülebilir. lıteklilerin ihale 
saatinden en ıeç bir ıaat evel teklif mek -
tuplarınr komisyona vermlı olmaları 11 -
zımdır. (4141) ' 14193 

Koyun eti alınacak 
Çorlu Ko. Sa. Al. K.o. dın : 
l - Qorlu hıuıtane1ı ııenellk ihtiyaca 1çlı:ı 

&ı.000 kllo koyuneU kapalı zart uaullyle 
alınacaktır. 

2 - İhaleal 19. 8. 9•o pazartesi a11nU sa
at 16 da Çorluda kor aatın alma komleyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 26.000 lira olup 
ilk teminatı 19l'IO liradır. 

' - Evsaf ve eartnamelllnl görmek leU
yenler her glln İstanbul Ankara Lv. Amirli· 
tt Sa. Al. komlııyonunda v• Çorluda kor 
aatın alma komlııyonunda görebtltrler. 

6 - İıteklllerln kanunun ikinci ve n
çUncU maddelerindeki belselerlyle birlikte 
belli sün ve saatten bir aaat evet teklif 
mektuplarını makbuz mukabiltı:ıde vermlıı 
b\&lumul&rı ıuımdır. 

('2H) 

• 

ULUS 
• 

Yulaf almacak 
Top Alı;,ı Satın Alma Komiıyonundan: 

l - Kapalı zart usultyle (825) ton yu
laf mevzuatıyle birlikte ııatın alınmaaı 1 -
çin talip zuhur etmediğinden ihale gtlnU 
temdit edllmlıtlr. 

2 - Muhanımen bedeh {57.750) lira mu
vakkat teminat akteııl (4137) lira (50) 
kuruştur. 

3 - 24. 8. 940 cumarteııl gUnU 11aat 11 de 
Kütahya topçu alayı satın alma komisyo
nunda ihaleııl yapılacağından taliplerin 
tekil! mektuplarını ihaleden bir aaat evel 
Kütahya ııatın alma komisyonuna teslim 
etmeleri IAzımdır. 

4 - Eveat ve ıeralU öğrenmek latlyen
lerin komlsylt!ıa mUracaatıarı. 

5 - Talip olanların kanunun emrettiği 
vesaiki hAmll bulunn1aları. (4289) 1'280 

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

ı - Edirne birlikleri hayvanatının 11ene 
ilk ihtiyacı olan tkl mllycm kilo kuru ot 
kapalı zart usullyle eksiltmeye konulmuı 
tııe de mezkQr gUnde hiç bir !ııtekll çıkma
dığından aynı ıeralt dahtıtnde UçUncU iha
lesi 22 ağustos 9•0 perııembe günU aaat 17 
de yapılacaktır. 

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

3 - Evsaf ve ıeraltlnl görmek tııtlyen
ler her gtin lıı saatlerinde istediklerinde 
göreblllr ve lııtekliler de belll gUn ve aa
atte resmt ven• ve teminatlarını ihale -
den btr ııaat evel Edirne eanayt kıılasın • 
dakl lll!kert satın alma koml11yonuna ver-
meleri. (4290) 14281 

Saman alınacak 
Süloğlu Sa. Al. Ko. dın : 
1 - (3300) ton saman ııahn almacaktır. 
2 - Kapalı zarf usulü ile eksiltmeıi Siı-

loğlunda 28/ 8/940 tarihinde 11at 1 l de sa
tın alma komiıyonurıda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 5718 liradır. 
4 - Şartnamesi her cün Süloilu 11tın 

alma komisyonunda gcırulebilir. 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ya,. 

zıh vesikalariyle birlikte Suloğlu salın al
ma komisyonuna müracaatları. (4290) 

14290 

Kuru ot alınacak 
Süloğlu Tüm. Sa. Al. Ko. dın; 

1 - (.1700) ton kuru ot satın ılınıcak
ttr. 

2 - Kapalı zari usuliyle eksiltmesi SU
/oğlunda 19. 8. 940 tatihinde ıaat 11 de 
satın ı/mı komişyonunda yıpı/ıcalıttr. 

J - Muvakht teminatı IJS96 liradır. 
4 - Şartnames' Süloğlu satın alma ko

miıyonunda her gün göriilebilir. 
S - isteklilerin 2490 uyılı kanunda Y•· 

zılı vesika.larlı birlikte 1t.omiıyona müra-
caatları. (4900) 1429l 

Odun alınacak 
Süloğlu Tum Ko. Sa. Al. Ko. tlan: 

l - (5540) ton kuru odun ııatın alına -
caktır. 

2 - Kapalı ,;art uaullyle eksiltmesi SU
loğlıında 22. 8. 940 tarihinde aaat 11 de sa
tın alma komtayonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı (8310) liradır. 
4 - Şartnameırl 8Ulojtlu ııatın alma 'ko

misyonunda her a-Un sörilleblllr. 
6 - İllteklllerln 2490 eayıh kanunda ya

zılı vesikalarla komlıyonumuza müracaat-
ları. ( 4301) :f 14292 

Buğday öğüttürülecek 
IJlırdin Sı. Al. Ko. Bşk. tlın: 

1 - Birecik hudut tabuN.ınun (J20000) 
kilo buğday öğütmeJi kapılı 111rl muliyle 
münı/ı:ıuya konulmuıtur. 

2 - !hale günü 19. 8. 940 pazartesi gü
nü saat 17 de Mardin cenup Hd. K. 1ı~ı bi
nasında toplanacak. Sa. Al. Ko. da icra e
dılecektı'r. 

.J - •ulıımın•n btıdıli 16000 liradır. 
4 - •uvıllıt teminatı 1200 liradır. 
5 - Buğdıy Urla o/isinden t~lim ılı -

nacak ve buna ıit murallarla Birecı'k ve 
mülrederine ait olan nılcliyat müteahhi
dine ait olacaktır. 

6 - lıteklilerin 2490 ıayılı kanunun ah
kamına tevfikan aynı gün vesaatt~ gerek 
tahriren ve gl'rekse ıilahım komiJyona 
müracaatları. Şartnameyi görmek ve oku
mak istiyenler de Birecik,, Hd. Tb. Sa. ıl • 
m11siyle ct'nUp hudut K. lılı satın a/maıını 
müracaııtları. (4329) 14J14 

Demir k• ryo1a a1macak 
l!ft. Lv. Amr. Sa. Al. Ko. 
lMO adet kathuıır demir karyola ah -

nacaktır. Kapalı zartfa ekalltmeel 22.8.940 
perıembe gUnU aaat 16 te Tophanede İl· 
tan bul Lv. Amirliği satın ,#lma Ko. yapıla.
caktır. Tahmin bedeli 33.00o lira tık temi
natı 2•75 liradır. Şartnaml'.sl ve nUmune-
111 komisyonda g5rii1Ur. 1ııtııklllerin kanu
ni veslkalarlyle teklif mektuplarını ihale 
aaaUnden bir eat evel komisyona verme • 
lerl. ( •353) 14353 

Et alınacak 
Edirne Tüm. Sı. Al. Ko. dın 
1 - -dirne'delci birliklerin un~lik 400 

ton et ihtiyaçları kapalı zari usuliyle ek -
şi/tmeye Jconllmuştur. lhal11i 22/8/940 gü
nü uat 18 de yapılacaktır. 

2 - ittin muhammen liyatı (141J.OOO) 1/rı 
olu ı'lk t.eminatı (8ZSO) liradır ... 

J - Evııl v,e ıerıitini görmek i•tiyen
l~r h~r gün iı Jıatlerinde Edı'rne Hnıyi 
kışlaırndıki satın ılmı lcomisyonwıdı gö -
rebilirler. 

4 - f ştei:lilerin belli gün ve sııtten ~n 
ız bir ıııııt eve/ resmi veıikılıri7Je temi -
nıt ve tekli/ m~itcıplırının söza geçen J:o
mi!fyona v~rmiş olmaları. (4J~I) 14J86 

Odun alınacak 
Edirne Tiim. ı. Al. Ko. tlın : 
1 - Edirne' i birliklerin ıenelik ihti-

ncı ikin kapılı zarf uıuliyle 634-0 ton odu
nun eksiltmesi 23/8/940 ır;ünü saat 11 de ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen fiyatı 11412 lira olup ilk 
teminatı 8S6 liradır. 

3 - Evaaf ve ıeraitini ıörmek iıtiyen -
!er her ıün iı saatlerinde Edirne sanayi 
kıılasındaki satm alma komiıyonurıda ıö
rebilirler. 

4 - İsteklilerin belli ılin ve saatten en 
az bir ıalt evet resmi veıika ve teminat ve 
teklif mektuplarını ıözü ıeçen komisyona 
vermiı olmaları. (4392) 143117 

15 Adet bina yaptırılacak 
BalıhJir: Kor As. llıntılıa Sı. Al. Ko. 

RJ. d~n: 
1 - 30. 'l. 940 salı günU saat 18 da ka -

pah zarfla lhaleal yapılacak olan KUtah -
yada 15 adet aaker! binaya talip çıkmadı -
tından yeniden bir ay müddeUe paaarhğa 
konulmuştur. 

2 - Pazarlıfl 1&. il. 940 pertembe ırUnU 
aaat 16,30 da Balıkesir mıntaka Sa. Al. ko
mleyonunda yapılacaktır. 

8 - Beher binanın ke,tt bedeli •859 li
ra 95 kuruı olup beherinin muvakkat te -
mlnatı 364 lira M kuruıtur. On bellnin ke
ıit bedeli 72899 llra 25 lrunıttur. 

Et ah nacak 
Menin Sı. Al. Ko. Rı. den: 
1 - Aııkeri ihtiyaç itin &1&.lıda izah edildiği veçhlle bir kalem et utın alına

caktır. 
2 - İhale Merelnde askerlik ıubeelniD U.t katınd&lıd aakert aatın alma komlsyo

nunda. yapılacaktır. 
Taliplerin Jhale .ııaattnden bir saat evet temlnatlarfyle ve kanunen tııtenilen veea

tklerlnl havi teklif mektuplarını mezkQr komisyona teslim etmeleri. 
3 - Fazla bilgi edinmek leUyenler An kua ve İatanbul Lv. Amirliklerine ve 

Merııln alay eatın alma" komleyonundakl şartnameleri her zaman görebilirler. 
Cinai Mikdarı İlk teminat 

L. K. İhale glln saati ıekll 
19. 8. 940 (12 kapalı zarf 

pazarteat 
Sığır eti 
Keçi eti 
Koyun eti 

(1"000) Kgr 2052 00 

komisyonunda göreblltrler. 
6 - Taliplerin muayyen olan aaatte ka

nuni ve.ıılkalartyle komlııyonumuza mUra • 

14308 

meler kabul olunmaz. Huıuıl ıart ve ev -
safını mesai zamanlarında her cün İstanbul 
Ankara Lv. !mirlikleri aatın alma ve Kırk-

caat etmeleri. < 4897) • 14392 
Odun a1rnacak larelindeki tüm satın alma komiıyonunda 

her ır;ün görülebilir. (4539) 14520 
Kırklıreli: Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 

l - TUm birliklerinin 1940 malt yılı için Yol inıaatı 
19M ton odunu kllpalı zarfla eksiltmeye Balıkesir Mıntalcıı Sa. Al. Ko. dan: 
konulmU§tur. Beher kilosunun muhammen ı - Balıkesirde Jki mıntakada yol hat
bedeli bir kuruı yetmlı beı santimdir. İlk riyalı ve kaldınm yaptırılacaktır. 
teminatı 2M9 Ura 38 kunııtur. İhalesi 2 - İhalesi kapalı zarf usuliyle 29.8.940 
22. 8. 940 perıembe Jt{llu saat 17 de Kırk- perşembe gtlnü saat 17 de Balıkel'!ir kor. 
larell tüm .ııaan alma komleyonunda yaııı- ukerl mıntaka 11atın alma komisyonunda 
111.caktır. yapılacaktır. 

2 - teteklllerln 2490 eayılı kanunun 2, 3 - Birinci yolun keşlr'bedell 3111 Ura. 
3. Uncll maddelerindeki veslkala.riyle ilk 45 kııruştıır. Muvakkat teminatı 238 lira 
temlnatlarlyle teklif mektuplarını muay - 36 kunıııtıır. 
yen giln ve saatten bir eaat evellne kadar 4 - İkinci yolun keılf bedeli 13566 ulra 
mezk1ll" komlııyona vermelerl ıartt1r. Şart· 14 kuruş olup muvakkat teminatı 1017 lira 
name evsafını Ankara - 1ııtanbul Lv. A.mlr- 47 kuruştur. 
llklerlnde ve Kırklarell tllm S1'tın alma ko- :s _ tııbu yollar ayrı, ayn ve her lklal 
misyonunda her gUn meaal. zamanlarında de birden tallpllıdııe ihale edilebilir. 
görebilirler. Poetahanedekl secikmeler ka· 6 - Şartname, keflf ve plA.nlarını gör -
bul edilmez. (4400) l4395 mek lstlyenler ıı.ı saatlerinde her glln Ba-

Sade yağı alınacak 1 hkesir aııkerl m.ıntaka satın alma komls-
lstanbul K. Sa. Al. Ko. dan : yonunda görebilirler. 
Komutanlık ı'1Uyacı için ıs. 8. 940 ~nU 7 - Taliplerin 'kanunt veslkalarfyle blr-

eaat 16 da pazarlıkla kırk ton ııadeyağı a- ilkte ihale eaa.tlnd.t!n bir eaat evel teklif 
lınacaktır. :Mubemmen bedeli 48 bin lira- mektuplariyle teminat akçelerin! makbuz 
dır Şartnnm h"r glln komisyonda ıı;Brll - mukabili komisyona vermelen ıarttır. 
lebİlir. isteklilerin belli gün ve eaatte Fın- 8 - Postada vaki gecikmeler kabul edil· 
dıklıda Komutanlık satın alma komleyonu- mez. (4540) 14521 
na yUzde on be§ temlnatlarfyle birlikte mü Sade yağı alıancak 
racaatıarı . (4480) 14425 Konya Lv. Amirliği Sa. A;,. Ko. dan 

Sade yağı almacak 1 - Akşehirdtki kıtaatın senelik ihtiya-
Elazıf Tüm Sı. Al. Ko. dan : cı olan 12000 kilo sade yağı kapalı zarf u-
1 - Malatyı garnizonunda bulunan bir- suliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

tikler ihtiyacı için 18 ton sade yağı alına- 2 - Şartnamesi Konya'dı İstanbul An -
caktır. • karaLv. amirlikleri ıatın alma komisyon -

2 - Muhammen bedeli 20700 lira ve mu- larındadır. İstekliler ı;artnameyi komiı -
vakkat teminatı 1550 liradır. yonlarda okuyabilirler. 

3 - Eksiltme 231!11940 cuma ır:ünü saat 3 - İıbu 12.000 kilo sade yafmın mu -
11 de tüm binasındaki komiıyon odasında hammen tutarı 15120 liradır. 
ve kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 4 - Şartnamesindeki % 25 miktar faz -

4 - Talipler teklif mektuplarını eksilt- lası da dahil oldufu halde ilk teminatı 
me saatinden bir saat evet komlıyona ver- 1417 lira 50 kuruştlir. 
miş veya gondermiı olacaktır. S - Eksiltme 27/8/ 940 tarihine tesadüf 

S - Sade ;vima ait prtrame ve evsaf eden sah günü saat 11 de Konya'da Lv. l -
dahili merkezde her ır:ün komiayona, hariç- mirliii aatm alma komiııyonunda yapıla • 
te de tatil ııünleri İstanbul ve Ankara Lv. caktır. 
lmirliklerlnde ıörülebilir. (4431) 14426 6 - lıtckliler 27/1/940 aah ıriinii aut 10 

Sade yağı alınacak na kadar teklif mektuplarını Konya'da Lv. 
Eluıf Tüm P. Alayı Sa. Ko. dan : lmirli&i aatın alma komiıyonu baıkanlı -
l - Elazığ garnizonunda bulunan bir - ğına verecek veyllhut göndereceklerdir. 

ilkler ihtiyacı için 12 ton 1819 Yafl alına- Bu saatten ıonra verilen ve yahut cönde -
caktp. 

2 - :Muha.m.men bedeli 18HO lira ve mu rilen mektuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı 
vakkat teminatı 1008 liradır. Kolordu daire saatiyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme 2,. 8. 94-0 cumartesi gUnU 7 - 2490 ııayıh kanunun hükümlerine ve 
saat 9 da tümen blnuında komlııyon oda- bilhaasa 32 inci maddeye uygun olmıyan 
aında ve kapalı zarf wıullyAe ;yapılacak -
t mektuplar lrabul olunma.z. (4541) 14522 
~ it ' ...... Talipler teklif mektuplarım eka1 - Saman ahnacak 

rne 1&atlnden bir saat eveı komJQ'on& ver
mıı veya ıı;önderrnlf olacaktır. 

5 - Sade yağına ait prtname ve evsaf 
tatil ~lerl dahili merkezde her gUn ha
rtate ._ Aakarllo ve iatanbul Lv. Amirlik
lerinde görfileblllr. 

(H32) 14421 

Top cephane ıemeri alınacak 
Eskişehir Mıntalıa Komutan/ılı Sa. Al. 

Ko. dan: • 
Kıtaat ihtiyacı için 1000 adet top ce

pane semeri pazarlıkla yapıtırlacakıtr. Pa
zarlı#! ıs ağuatoe 9•0 eah gtlnU aaat U te 
Eskltehlr mıntaka eatın alma 'komleyo
nunda yapılacaktır. Şartnameel komla
nunda görllleblllr. 

Tahmin bedeli 30.000 liradır. Kati te
minat 4500 liradır. bteklllerln teminat 
makbuzlarlyle ve kanunda yazılı veaalkle 
mezkOr gün ve aaatte komisyonda hazır 
bulunmaları. 'Hl'lli > 1''50 

Arpa abnac.ak 
Kırlr1are1i Tüm. Sı. AI. Ko. dan : 
Tüm birlikleri hayvanatının 1940 mali 

yılı ihtlyacı olan 6400 ton arpa kapılı zarf
la eksiltmeye konulmuıtur. Bir kiloaunun 
muhammen fiyatı çuvalıız 6. kuruı "Ye 
müstamel çuvallı 7. kuruı muhammen tu
tarı çuvalaz 384000 liradır. Çuvallı tutarı 
448000 liradır. :Muvakkat teminatı çuvalsız 
20450 liradır. Çuvallı 23650 liradır. İhale
ıi 26/11/940 pazartesi ıünü 11at 17 de Kırk
lareli tüm satın alma komiıyonu binasın -
da yapılacaktır. İstek111erin belli ıünde i
hale 11atirıden bir aaat eveline kadar ka -
nunl veaikalariyle muvakkat teminatlarını 
ve teklif mektuplrını aöıü ıeçen komlıyo
na vermeleri lhımdır. Postadaki ıecik -
meler kabul edilmez. Evsaf ve huıusi eırt
ların mesai saatlerinde her ıün Ankara 
ve İstanbul ,Lv. imirlikleri 11tın alma ko -
misyonlarında rörebilirler. ( 4537) 

ld4511 

Yulaf albıcak 
Kırklareli Tüm. Sı. Al. Ko. tlın: 

Kırklareli Aılcerl Satın Alma Komis -
yonundan: 

Tüm birlikleri hayvana.tının 940 mal! 
yılı ihtiyacı için 7008 ton saman kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Bir kilo 
aaman dökUwı olarak 2 kurut t&hmiD olun
muııtur. Tutarı 140180 liradır. Muvakkat 
teminatı 8258 liradır. ihalesi 27 ağust08 
940 ealı gUnU ııaat 11,30 da Kırkl~ll tüm 
11atın alma 'komlııyonu blnuında yapıla -
caktır. İsteklilerin belll gUnde ihale aaa -
tinden bir ııaat evellne 'kadar kanuni veal
kalariyle muvakkat temlnaUannı ve tek
lif mektuplarını aözU geçen komtıyona 
vermeleri. Poeta gecikmeleri kabul değil
dir. Evsaf ve hwıual prt.larını İstanbul, 
Ankara Lv. !mirlikleri ve Kırklareli eatın 
alma komisyonlarında her gUn görebııtr • 
ter. c '542) 141'123 

Eğer takımı alınacak 
lzmir Lv. Amir/ili Sı. Al. Ko. dın: 

1 - Ordu birlikleri hayvanau için pa -
zarlık euretıyle '00 alamaıık6.rl eğer takı· 
mı Atın alınacaktır. 

2 - Pazarhk 15 atuatoa 940 perıembe 
,SUııü ııaat l.'S te Kıılada İzmir Lv. Amlrll· 
ğl eatın alma komlııyonunda yapılacaktır. 

a - Tahmin edilen tutarı 28000 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 2100 ıı

radtr. 
& - Şartnamesi her a11D komlsyonda glS

rWebutr. 
6 - 1ırtekltıer ticaret odaaında kayıtlı 

olduklarına dair vesika göstermek mec -
burlyetlndedlrler. 

7 - Pazarlığa ııtırlk edece'kleı:. 2490 
aayılı kanunun iki ve UçllncU maddelerinde 
ve ıartnarneıılnde yazılı veslkalan ve te -
mlnatı muvakkateleriyle birlikte ihale ea
atıDdeD evel komlayona müracaatları. 

(4543) 14524 

Koyun eti alınacak 
Edirne Kor. Sa. Al. Ko. dın : 
Otuz beı bin altı yü:s yirmi beı kilo ko

yun eti ıatın alınacaktır. Pazarlığı 19/8/ 
940 pazarteııi ııUnü saat 12 de Edimede eıı
ki müıiriyet dairesinde satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin edilen tuta
rı 13518 lira 75 kuruı ve teminatı 1149 lira
dır. Evıaf ve prtname&i koıniıyonda ıö -
rülebilir. İıteklilerin sözli ıeçen ılinde ko-
misyona celmeleri. (-4544) 14525 

Un a.lıancak 

Tüm birliklerinin 940 senesi için ihtiya
cı olan 3600 ton yulaf kapalı zarfla eksilt
meye konulmuıtur. Beher kilo yulafın mu
hammen fiyatı çuvalsız 7. kunıı ve müıta
mel çuvallı aekiz kuruıtur. Muhammen tu-
tarı çuvallı 288000 liradır. Ve çuvalaız Erzurum Kor. Sıı. Al. Ko. Rs. den: 

1 l - Sankamıt garnizonu ihtiyacı için 
252000 liradır. Muvakkat teminatı çuvı sız mukavele tarihinden iUba," r ay aonra 
1385-0 liradır. Çuvallı 156SO liradır. İhalesi teslim ıarUyle 250 ton.'.'....:.. lıkla alı -
26. Ai•· 940 pazartesi ıünil ıaat 11,30 da nacaktır. Pazarlıj1 16 agu ma gUnU 
Kırklareli Tüm. Askeri satın alma bina • saat 11 de Erzurumda kor aa &ima ko -

imdi Yapılac·"tır. hteklilerin belli ründe misyonunda yapılacaktır. 
... 2 - Muhammen bedeli H871'1 liradır. 

ihale saatinden bir 11at eveline kadar ka - İlk teminatı 3329 liradır. (4M5) 14526 
nmıi veııikalariyle beraber muvakkat temi- Un alrnacak 
natlarını ve teklif mektuplarını aözü ıeçen Iıpam Tüm. Sı. Al. Ko. R!. den : 
komisyona vermeleri lizımdır. Poıtahıne- ı - Antalya'daki kıtaatın ihtiyacı olan 
de ıecikmeleri kabul edilmez. Evsaf ve hu- 619000 kilo unun kapılı zarf usullyle ek -
ıasi prtlan mesai saatlerinde her sün İı- ıiltmeye konulmuıtur. 
tabu! ve Ankara Lv. lmirli'lı:leri ıatın al· 2 - Şartnameıi Isparta Tüm. satın alma 
ma komiıyonunda ıörebilirler. (4538) komivon1111da ve latanbal • Ankara L•. l-

14519 mirlikleri aatın alma komisyonundadır. İı-
KamüT afmacak tekliler 11rtnameyi komiayoncia okuyabi -

Krrklıreli Tum. Sa. Al. Ko. R!f. d«r: lirler. 
Tümen birlikleri kıılık ihtiyacı için 2800 3 - İtbu 6Ul.OOO kilo unun muhammen 

ton levamarin kömürü kapah sarfla eksilt· tutarı 74280 liradır. 
meye konulmuıtur. Muhaııamen tutarı 4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beı 
67200 liradır. Bir tonuwun muhammen fi. miktar fazlası da dahil olduiu halde ilk te
yatı 24 liradır. İlk teminatı 4610 liradır. minatı 5571 liradır. 
İhalesi 30/8/940 cuma günü aaat 17 de !\ - Ekıiltm .. 4/9/940 çarpmba ıünll aa
Kırklareli tüm. satm alma komiıyonunds at 11 de leparta'da tüm satın alJM komiı -
yapılacaktır. İıteklilerin muayyen sün ve yonunda yapılacaktır. 

-S-
ten IODCa verilen ve yahut ıönderileıı m• 
tuplar ahrunıyacaktır. Saat ayarı tüm dai· 
re saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine •• 
bilhassa 32 inci maddesine UYiUD olmıyan 
mektuplarm sahipleri eksiltmeye iıtirak et-
tirilmiyccektir. ( 4546) 14527 

Un alınacak 
Isparta Tüm. Sa. Al. Ko. Rı. deZJ : 
1 - Tefenni'deki kıtaatm ih\iyacı olaa 

110.000 kilo un kapalı zarf uıuliyle ekıilt
meye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Isparta tüm Sa. At Ko • 
misyonunda ve İstanbul - Ankara Lv. l • 
mirlikleri utın alma komiıyonundacbr. ı .. 
tekliter ıartnameyi komisyonda okuyabi· 
lirler. 

3 - İşbu 110.000 kilo unun muh&mmaa 
tutarı 15400 liradır. 

4 - Şartnamedeki yüzde yirmi beş mik • 
tar fazlası da dahil olduiu halde ilk teııU • 
natı 1155 liradır. 

5 - Eksiltme 2719/940 tarihine tesadüf 
eden pazarteııi ııünü ıaat 15 de Isparta tüm 
aatın alma komiıyonunda yapılacaktır. 

6 - istekliler 27 /9/940 pazarteai rünl 
saat 14 de kadar teklif mektuplarını Iapar
ta tüm satın alma komisyonu başkanlıiı • 
na verecek ve yahut göndereceklerdir. Ba 
saatten sonra verilen ve yahut ıönderilen 
mektuplar 11lınmıyacaktır. Saat ayarı til • 
men daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2-490 aayılı kanunun hükümlerine ve 
bilhassa 32 inci mad~ıine uyrwı olmıyaa 
mektupların sahiplei ekailtmeye lıtlrlk eı-
tirilmiyecektir. (4549) 14521 

KömüT alınacak 
Elazığ Tüm. Sa. Al. Ko. RJ. deıı: 

l - Ellwğ garnizonu ihtiyacı için 'TOi 
ton laf kbmUrü alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16900 lira ve ~ 
vakkat teminatı 2541 liradır. 

3 - Eksiltme 26. 8. 940 pazarteat sUDll 
saat 10 da tUm binasındaki komisyon oda.. 
aında ve kapalı zarf usullyle yapılaeaktır. 

4 - Talipler teklif mektuplarım ekail~ 
me saaUnden bir eaat evel komisyona Vlll'o 
mlı veya göndermıı olacaktır. 

5 - Kömüre alt ıartname ve ev.,ı da• 
hlll merkezde her gtin komlayoııda: harlO
te de Ankarll ve let.anbul ı.ıv. A.mJrıtklert. 
de tatil gUnlerl görülebilir. (6650) 1'629 

Un alınacak 
Iıpartı Tüm. Sı. Al. Ko. Rs. dnı : 
İv>arta'daki kıtaatın ihtiyacı olaa 

370.000 kilo un kapalı zarf uullyle ~ 
meye konulmuıtur. 
Şartnamesi Isparta tüm aatm alına ko ~ 

misyonunda ve latanbul • Ankara L'Y. l • 
mirlikleri aatın alma t:omiaJOJl}anndadır. 
İstekliler prtnameyi komiıyonlarda olnte 
ya bilirler. 
lıbu 370.000 kilo uıımı mabammea w. 

n 48100 liracbr. 
Şartnamesindeki yüzde 7irmi b., mlkw 

fazlası da dahil olduiu halde ilk temilletl 
3607 lira 50 kuruıtur. 

Eksiltme 6/9/940 tarihine teaac!ilf e4ta 
cuma günü saat ıs de Iapa.rta'.da tim. Atla 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

1atekliler 6/9/940 cuma cünU aut 14 .. 
kadar teklif mektuplarını !aparta tüm• 
aatın alına komiıyonu baıkanlıima verecelr 
ve yahut gönderecektir. Bu aaatten sonra 
verilen ve yahut sönderilen mektuplar a • 
hnmıyacaktır. Saat ayan tüm daire uatı. 
le yapılacaktır. 

2490 sayılı kanunwı hUlrilmlerfne •e bil • 
hassa 32 inci maddesine unun olauyaa 
mektupların sahipleri ekılltmeye ittirlk et. 
tirilmiyecektir. (4551) 14530 

Kömür almacd 
ltllzığ: Tüm. Sa. Al. Ko. Rı. tlen: 
Malatya garnizonu ihtiyacı lçba 700 tca 

tq kömürll alınacaktır. 
Muhammen bedeli 16940 Ura ve ınuvak. 

kat teminatı 2541 liradır. 
Eluıiltme 26. 8. 9•0 paazrteai gtlııU 1&• 

at 11 de tUm binasındaki koml8Yon oda• 
aında ve kapalı zarf wıullyle yapılacalttıl'. 

Talipler teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden bir aaat evel komtsyoııa vermif 
veya göndermlı olacaktır. 

Kömüre alt ıa.rtname ve enaf 4lldll 
merkezde her gUıı komiayoııda: hariçte de 
Ankara - İllt.anbul Lv. Amirliklerinde tatil 
gtlıılerl göreblllrler. ('552) 14S81 

A. LEVAZIM AMIRLIGI 
T erıim malzemeai almec:ek 
Ankaar Levazım Amirlili Sıtm Al• 

Komisyonuntlın : 
1 - Aıaiıda cinı ve mlktarlan 7U111 

dört kalem terıim malzemni puarlıls 
12/8/940 saat 14,30 da Ankara Lv. lmirlıtl 
satın alma komiıyonıında yapılacaktır. 

2 - İstekliler teklif edecekleri fiyata 
nazaran kati teminatlariyle birlikte ko • 
miıyonda bulunmalan. (4536) 14517 

ıs Top ıeffıf özalit kliıcb, 
250 Top ldi ozalit sliıcb . 

20 Adet Teksir makineai i'iıı ark lıııl
murü 

6 Şişe amonyak (beheri bir kiloluk) 

ORMAN ÇEV1RGE Mel 
Sat.ılık aiaçlar 

Antalya Orman Çevirge JIQdlirll
ğünden: 

ı - Antalyann Alanya kuuına 
bağlı Söğüt Devlet . ormanından bir 
sene müddetle ve kapalı zarf uıuliyle 
1408 metre mikip gayri mamtU Çam 
ağacı (20) gün müddetle artırmaya 
konulmu§tur. 

2 - Artırma 27. 8. 940 tarihine mi 
sadif aalı günü saat 10 da Antalya Ol' 

man idaresinde yapılacaktır. 
3 - Çamın beher gayri mamul met 

re mikap muhammen bedeli 490 1N • 
ruıtur. 

4 - Muvakkat teminat 517 lira 44 
kuruttur. 

5 - Teklif mektupları 27. 1. SMO 
günü saat 9 a kadar behemehll Antal· 
ya Orman Müdürlüğünde milteıekkU 
komisyon reiıliğine verilmelidir. 

6 - §artname ve mukavelename 
projesni görmek iıtiyenler Ankara 
Orman Umum Müdürlüğüne ve An· 
talya Orman Çevirge Müdürlüiüne 
müracaatları. (717 /4575) 14512 ' - Binalar toptan veya beter. beter 

olmak üzere Uç talipliye de ihale edllebi -
lir. 

5 - Kqit. pl!D ve ıa.rtnameslni sörmek 
ıstıyenler her gtln lı aaatlerlnde Ankara. 
letanbul Lv. &mirlikleri aatın alma komta
yonuııda ve Balıkesir mmtaka aatııı alma 

saatten bir aaat evetine kadar kanunı veal- 6 - İstekliler 4/9/940 çarpmba ıünli 1 1 
kalariyle birlikte muvakkat teminatlarını aaat 10 a kadar teklif melrtuplarmı Isparta K U K L A 
ve teklif mektuplarmı ahzli ıeçen komiı- tiim aatm alma Jıomi170au balkanlıima •e-
7on vermiı olmaları. Poatalwıede ıecik - recelı: ,,,. 78lmt 91i1ıdencelderdlr. h IUt- ... --------------~ 
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Telefon : 80547 

__ K_ı_z __ ı ERKEK 
ŞİŞLİ TERAKKİ LİSES İ 

Ar - iLK - ORTA - LiSE Yaba·ncı dillere bilhassa itina edilir. 
1 - Eski talebe, eylüle kadar kayıtlarını yenilemelidir. Kayıt için velilerin mektebe bizzat müracaat

ları gerektir. 
2 - Eski ve yeni talebe kayıtları Pazartesi, Perşembe günleri (satt 9-1 i) ye kadar yapılır. 

y AT l L l ı 3 - Bütünlemere 27 Ağustosta başlanacaktır. , - -.. - - .-. - - • 
Nişanta~: Rumeli ve Çınar Caddelerinde :t . GUNDUZLO 

Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 
Okulumuzun DAKTILOCRAFl kursları yeni Clevre derale· 

rine 21 Ağustos çar§aınba günü ba§lıyacaktır. 
Kayıt için 20 Ağustos sah günü akıamma kadar: 
1 - İlkokul diploması 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
3 - Sıhat l'aporu - a§ı kağıdı 
4 - 3 adet vesikalık fotoğraf _ 

ile Okul idaresine müracaat etmek gerektir. ~ 

Kurslar pa rasızdır 
(4419) 14415 

Satıhk dükkônlar ve arsa 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen Muvakkat 
kıymeti teminatı 

L. K. L . .K. 
Mahal Mevkii Mesa Pafta Ada Par· 

Cinsi lesi hası sel 

--------- ----------- - - -- --
3250 00 244 oo Altında iki dükkantnkılap Çankı- 60,90 M2 6 46 7 

ve üstünde mescit rıkapı 

arsası 

Yukarda evsafı yazılı ve senede (250) lira kira getiren gayri menkul 
(ihale bedelinin % 20 si ilk taksit olarak satış şartnamesinin 8 inci madde
ıi mucibince muvakkat teminatın kati teminata iblağı tarihinden itibaren 
(45) zarfında ve ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci taksitler ferağ tarihi

nin ertesi senelere tekabül eden günlerinde verilmek üzere beş miisavi tak
sitte ödenmek ve borç ödcninciye kadar işbu gayrimenkul birinci derece ve 
sırada ipotek gösterilmek ve ihale pulu ferağ harcı, dellaliye resmi ve sair 
harç ve masrafları müşteriye ait olmak ve müşteri tarafından ücreti verile
cek vakıf namına sigorta ettirilmek kaydiyle ve şartnamesi mucibince) sa
tılmak üzere 23-7-1940 gününden itibaren yirmi gün müddetle açık arttır
mıya konulmuştur. Kati ihale 12 Ağustos 1940 pazartesi saat 15 te ikinci 
vakıf apartmanda vakıflar umum müdürlüğü emlak ve arazi müdürlüğünde 
yapılacaktır. Daha ziyade matGmat almak istiyenlerin mezkQr müdürlüğe 
müracaatları. (3987) 13976 

ViLAYETLER D. DEN1ZYOLLARI 

DEVLET DEMlRYOLLARI 
Blast münakasası 

D. D. Yolları 4 lşlctnıc Müdürlü -
ğünden: 

İhalesi tehir edilen 940 matı senesi 
isinde şube 41 mıntakasından ihzar 
edilecek balasta ait keşif bedeli 
ile kilometre mevkileri aşağıda yazılı 
19000 metremikap balast 26. 8. 940 pa
zartesi günü ihalesi yapılmak üzere 
yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 1740 lira
lık ilk teminat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesikalarilc teklif mektup
larını eksiltme günü muayyen olan sa
atten bir saat eveline kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Hizımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul o
lıınmaz. 

Bu işe ait mukavele ve sartname pro 
jeleri 4 işletme müdürliiğündcn Anka
ra ve Haydarpasa garından parasız o
larak dağıtılmaktadır. 

(6946/ 4416) 14403 
Ocak 
Km. 

365 + 850 
483 + 000 

Mlkdar Mu.bedeli Keşi! 
M3 
4000 

J8000 

lira B. K. 
130 5200 
120 18000 

ANKARA BELEDiYESi 

Kereste alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su işleri ihtiyacı için 15640 

metre mikabı kereste pazarlıkla alı

nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 735 liradır. 
3 - Teminat 110,25 liradır. 
4 - Şartname ve sairesini görmek 

istiycnlerin her gün encümen kale
mine ve isteklilerin de 13. 8. 940 sa!ı 
günü saat 10,30 da belediye encüme-

lnıaat münakasaıı 
Çankırı C.H.P. VjJayet ldare He

yeti Reisliğinden : 

Mersin _ İskenderun yolu fİper nine müracaatları. (4459) 14453 

seferleri Münakasa iptali 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Çan~ 
km vilayeti merkezinde yapılmakta 
olan Halkevi binası idare kısmı ik
mal inşaatı ile sinema ve temsil sa
lonu kısmı inşaatıdır. 

Devlet Deniz olları l§letme Umum Ankara Belediyesinden: 
Müdürlüğünden : Belediye ihtiyacı için alınacağı 

(Dumlupınar) vapuru 12 ağustos 8. 8. 940 tarihli Ulus gazetesiyle 1400 
94Q pazartesi günü saat 18 de Sirkeci- kilo tcraktör yağı hakkındaki ilan ib-
den şilep postası olarak Mersin - İs- tal edilmiştir. (4571) 14511 
kenderun yoluna kalkacaktır. 1 Matb l 

Keşif bedeli 24712 lira 81 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak 

G emi, gidiş ve dönüıte yükü olan A11knrn Belr.dıy!~~~.:.ra 
iskelelere uğruyacaktır. 1 - l!cledıyc .şunbatı i~ın yaptırılacak 

Müteakip seferler ayrıca ilan olu- cvmk~ nıatbun malzemesi dalrl!clen veı11-

k D 1 
• • nıck lızcre yalnız tabı işi on beş glln mild-

ıunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 

naca tır. aha faz.a malumat almak ı- detıc nçılt cltsiltmcye konulmuştur. 

C) Bayındırlık işleri genal şartna
mesi 

ı;in acentelerimize müracaat olunma- :! - Muhnmmeıı be<lell 1120 lira ro Jru -
sı. (7127 /4532) 14515 nıştur. 

D) Yapı işleri umumi fenni şartna
m esi 

F) Htilasa keşif cetveli ve proje· 
leri. 

!stiyenler bu evrak ve projeleri 
Çankırı Halkevi başkanlığında göre
\>ilirler. 

3 - Eksiltme 15. 8. 940 tarihine 
müsadif perşembe günü saat (15) de 
C.H.P. vilayet idare heyetinde yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1853 lira 46 kuruş muvak
kat teminat vermesi bundan başka 
Nafıa müdürlüğünden bu işe mahsus 
olarak ihaleden 8 gün evel ehliyet 
vesikası almış olamaları. ı 

5 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar eksiltme reisliğine mak 
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet 
ihale saatine kadar gelmiş olması ve 
dış zarfın mühür mumu ite yapıştırıl
mış olması lazımdır. Postada olacak 

Fevkalade 
Umumi Heyet toplanhsı 
Ankara Elektrik T. A. Ş. den : 
Ankara Elektirlk T. A. Şirketi 

hissedarları umumi heyeti ticaret 
knnunumın 361 ve §ll'ket esns muka
vclcnanıcırlnin liS inci maddeleri hü
k~imlcrlne göre 18 eyllil çarşamba glı
nU snnt ırı te fevkıı.llıde şekilde top
! nnncnk tı r. 

Hissedarların şirket esruı mukn
veleruımeslylc ticaret knnuııunda ya
zılı hi.ıkümlere göre hisselerini muay
yen vakitte şirket veznesine veya 
muayyen bir bankaya teslim etmeleri 
ve o gün §irkct merkezinde hl\Zlr bu
lunmaları rica olunur. 

MU;ı;akerc rııznanıesl: 
8688 Nr. Ju kanuna tevfikan eir

ketln taııtlyesi hakkında karar itti-
bu~ uro 

~ 1 1 1111 1 11111 1 11111111111111111111111111.. 

= = 

3 - Teminat 84 lira 0,4 kuruştur. 
4 - Şartnıımc ve nllınunclerlnl görmek 

lııliyenlerln her gün eııcllmım kalemine ve 
lııteklilerln de 27. 8. 940 salı glinU saat 
10,30 d'l b<'l<'diye cncUmenlnc ınllracnntıan. 

t415S) ı4u35 

Satıl ık yer 
Ankıırıı BeledıyesındPn: 
ı - Ycnlşehlrıle ıow adn 3 parselde bu

lunıın G2.5 metre murnbbnı yol !nzln.sı su
tılınak U;ı;crc on beş gün m{ıddetle açık nr
tırmıyn konulmuştur. 

2 - )lubnınmcn bcd('ll 312,50 liradır. 
3 - Tımılnııt 23,44 ıırn~1ır. 
4 - Şnrtnnmeslni s:uı ıııek lstlvenlerln 

her gün encllnıen kalemine ve isteklilerin 
de 27. 7. !MO ıı:ı.lı gllnU saat 10,30 da bele -
diye cncllmenlne mUrncnntınrı . (4 lliO) 

l453G 

Muhtelif yağlar alıancak 
Ankara Belediyesinden: 

l - Su işleri ihtiyacı için 4 knlemde o
nıır teneke transformatör, ııllinlllr, di?.(') 
nıotörlı kavrama ve fllltrc ynğlnn pazar -
!ıkla nlınııcnktır. 

2 - Mulınmıncn bedell 37G llrnc'hr. 
3 - 'l'cnılnnt M,40 llrndır. 
4 - Şartnnmeslni gömıek lsliy('nlcrin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 16. 8. 910 cumn gllnlı snat l0,30 d:ı bcle
divc cnclımenlne milrncnnlları. (4401) 

14537 

Bez alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

gecikmeler kabul olunmaz. fevkalade -: 1 - Belediye ve şuabatı için nlınacak o----(416i) UmUmİ Heyet toplanllsı = lan muhtelif cins amerikan ve sair bezler 
Ali.tı cerrahiye ve ilar alınacak : : on beş gün müddetle açık eksiltmeye ko _ 

-14155 

-:r - : nulmuştur. 
Kayseri Vilayeti Daimi Encüme - : Ankara Havagazı T. A. Ş. den : : 2 - Muhammen bedeli 936 lira 35 ku -

ıunden : : Ankara Havagazı T. A. Şirketi _ 
: hissedarları umumi heyeti ticaret -

Kayseri memleket hastahanesinin : kanununun 361 ve şirket esruı muka
ihti yacı olan 104 kalem alfitı cerrahiye = velcnamf'sinin 58 inci mnddclcrl hU- _ 

: kUmlcrlne göre 18 ey!Ul çarşanıba -
i!e 155 kalem mualece ve edevatı tıb - : günll snat rn tc fevkallide §ckllde : 
biyesi açık eksiltmeye çıkarılmış ve : toplanacaktır. : 

h d Hlsscdnrlnnn şirket esas muknve-
zu ur e eeek talipler tarafından yapı- : lennmcsl ile ticaret kanununda ya- : 
lacak tenzilat haddi layik görüldüğü : zıh hükllmlere göre hisselerini mu- : 
takdirde 27. 8. 940 salı günü vilayet : ayym vakitte şirket veznesine veya -

: muayyen bir bankaya teslim etmele-
daimi encümenince ihalesinin icrası : rl ve o s;-Un şirket merkezinde hazır : 
mukarrer bulunmuş olmakla taliplerin : bulunmalıırı rica olunur. _ 
). · ·· k · · - Müzakere ruznamesi : : 
ısteyı gorme ve şeraıtı anlamak üze- : 3688 sayılı kanuna tevrıkan ııirkP- : 

re İstanbul ve Ankara -ıhat ve içtimai : tin taııfiyesl hakkındıı. karar lttiha- : 
m uavenet müdürlüklerine müracaat - : zınıı. 3209 : 

ları ilan olunur. (6965/ 4438) 14430 .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 

. ........ ...:-. 
·".: ··· ~ . 

B6brt'klerden idrar torbasına kadıır yollardaki hruıtalıklann mikroplarını kt>kUnden 
temizlemek için HelmobllS kullanınız. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın. erkek idrar zorluklarını, eski 

ve yeni belsoğukluğunu. mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak ıre 
bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. İdrarda kumların. me
sanede ta§lann te~ckkUIUne mfinl olur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temlzllyerek mavlle.§tlrlr. 
Sıhat Vektılctlnln nıhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 6213 

ruştur. 

3 - Teminat 71 lira 73 kuruştur. 
4 - Şartname ve nümunelerini görmek 

istiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 27/8/940 salı günü saat 10.30 
da belediye encümenine müracaatları. 

( 4464) 14538 

Kasiyer aranıyor 

Ankara memurlar koopcrntlf şir
keti mağazası knsiycrllğln<le çalıştı
:rılınak tl;ı;enı bir bay veya bayana 
ihtiyaç vardır. 

Bin liralık keralC't JA;ı;ımdır. İR
teklllerln ııimdlyc kndar buhıııdıık
lnrı i;,IC'rl de ızösterecek &ckllde ve 
kendi el yU?.ılarlylc ya;ı;ılı birer ml'k
tupla şlrkC't meı·kczlne milracaat ey-
lemeleri. 320R 

Kirahk apartman 
Bankalara yakın bir mahalde res

mi daire veya şirket ve müesseseler 
için elverişli 16 daireyi ihtiva eden 
ve tekmil konforu havi Karanfil a • 
partmanının tamamı kiralıktır. Talip 
olanların İş Bankasında Birlik İkti -
sat Şirketine müracaat etmeleri T i. 
1091 . 3128 

Marmara Üuülbahrt K. 

Sade yağı ilanı 

Marmara Üssübahri K. Sııtm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Komutanlık ihtiyacı için 25000 kilo 
sade yaiı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 12/Ağustos/940 pazarte
si günü saat 16,30 da lzmit'te ters8lle ka -
pısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Yağın bir kilosuna tahmin edilen fi
yat 130 kurus olup muvakkat teminatı 2437 
lira 50 kuruştur. Buna ait şartname 163 
kuru$ bedel mukabilinde komisyonumuzdan 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirik edecek istekli -
!erin 2490 sayılı kanunun tarifatı veçhile 
bu i51e alakadar olduklarına dair ticaret 
vesikalarını ve yukarda yazılı ilk teminat
larıyla birlikte tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını muayyen giin ve saatten tam 
bir saat eveline kadar komisyon başkanlı-
ğına vermeleri. "6539-4154" 14126 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Ekmek alınacak 
Arıta/ya Orman Koruma Talimgfılı 

T B. Alım Satım Komisyonu Başkan -
lığından : 

1- (180900) Yüz seksen bin dokuz 
yüz kilo ekmek alınacaktır. Tahmin 
bedeli 18994 lira 50 kuruştur. 

2- Ekmeğin evsafı teslim mahalli 
ve şartları şartnamesinde yazılıdır. 
Şartn.,meler tabur satın alma komis -
yomından parasız alınabilir. 
3- Eksiltme kapalı zarf usulile olup 

20 ağustos 940 salı günü saat 15 de 
Antalya Dutlu bahçede tabur satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminatı 1424 lira 55 
kuruştur. 

5- Teklif mektupları 20 ağustos 
940 salı gtinii saat 14 den saat 15 e ka
clar tabur satın alma komisyonuna ve
ri imiş olacaktır. Bu saatten sonraki 
teklifler kabul edilmez. 

6...,- Şartnamenin 4 maddesinde iste
nen vesikalar muvakkat teminatın ko
nulduğu zarf içerisine konacaktır. 

14435 

ANKARA V ALILlCl 

Köprü tamiri 
Ankara Valiliğı"nden : 
Ankara - İstanbul yolunun 129 ·+ 176 

kilometresinıleki Çayırhan köprüsünün ta
mir isi 12-8-940 puartesi günü saat onbe, 
buçukta vilayet daimi encümende ihalesi 
yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

Ke$if bedeli (10071) lira (22) kuruı mu
vakkat T. 755 lira (35) kuruştan ibarettir. 

İsteklilerin teklif mektupları t icaret o
dası vesikaıır, teminat mektup veya mak -
buz ve ihale tarihinden en az (8) gün eve! 
viliiyet makamına 'tllÜrncaatla alacakları eh
liyet veslkalariyle birlikte sözü geçen giin
de saat on dört buçuğa kadar daimi encü . 
men reisliğine vermeleri. 

Bu işe ait keşif ve ljartnamcyi her ıün 

Nafıa müdürlüğüne getireceklerdir. 
(4145) 14123 

Kereste alınacak 
Arıkara Vııliliğindt>n : 

Vilayet yolları üzerinde mevcut büyük 
köprülerle tamiri esnasında geçit temini 
için kereste mübaysa işi asık eksiltmeye 
konulmuş ise de talip çrkmamssından do -
layı 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi
nin son fıkrasına tevfikan 25/7/940 tarihin
den itibaren bir ay müddetle pazarlı~a ko
nulmu:ıtur. 

Kesif bccleli (4426) lira (50) kuruş te -
minatı katiyesi 863 lira 98 kuruştur. İstek
lilerin teminat mektup veya makbuzu, ti -
cnret odası vesikasiyle birlikte her pazar -
tesi ve perşembe günleri villiyet daimi en· 
cümenine gelmeleri. Buna alt kesif ve şart
nameyi her gün naha müdürlü~iinde göre -
bilecekleri. (4221) 14210 

Arpa. yulaf, saman alınacak 
Ankara Valiliğinden: 
Muhammen tutarı 120 liradan iba

ret bulunan bin kilo arpa bin kilo yu
laf ve bin kilo saman alınacaktır. 

Şartnamesi her gün Stadyom mü -
diirlüğünde ğörülebilir. 15. 8. 940 per 
şembe giinü ihalesi yapılacağından 
taliplerin saat 15,30 da Vilayet Dai. 
mi Encümenine müracaatları. (4535) 

14516 

BANKALAR 

Civata alınacak 
Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Divriği dem ir işletmemiz için bir 

ton 12.5X 60 mm. lik civata alınacaktır. 
Talip olanların tekliflerini 15 ağustos 
940 tarihine kadar ( Eti Bank, t icaret 
siparişler servisi A nkara ) adresine 
göndermeleri rica olunur . (4388) 

14383 

U L l1 S - 21. inci yıl. - No. G833 

İmtiyaz sahibi 
l sk ende r Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri M üdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
l\lllessese MUdllrli: Na~ıt ULU(; 

ULUS Baaımevi ANKARA 

3 nevi yiyecek ahnacak 
Yozgat]. Okul Taburu Komutanlığından : ... 
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92 94 5.000 5.500 5111 70 383 38 Sadeyağ 
Yozgat jandarma okulu eratının 1.9.940 tarihinden 31. 8. 941 tıt1 

kadar bir senelik ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarı yazılı üç k•1,ııı 
yecek 4. 8. 940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usuli1Je 
siltmeye konmuş ve 19. 8. 940 tarihinde pazartesi günü saat 15 de 
katiyesi yapılacağından taliplerin mezkfır gi.inde Yozgat iandarıtıl (İ 
satın atma komisyonuna müracaat eylemeleri. (6701/4220) 1 

Türkiye Cümhuriyeti Maarif Vekill iğ ine bO; . 
olan Ankara Devlet Konservatuvarı, Orta iht' 

tahsili ile yüksek tahsil devrelerini havidir, 
( Bu şubeye Milli Müdafaa'/ 

hesabına askeri bando içın de 
alınaca~ından, mezkur Vekalet 
u:na okumak istiyenlerin bu cı 
lekeçlerine açıkça yazmaları. ge ~ 

Umumi kayıt ve k:ıbul şartları : 

Konservatuvara talebe olmak için 
miıracaat edenlerden şu vesikalar iste
nir : 

a) Konservatuvarın aşağıda girme 
şartları gösterilen altı bbliimünden 
hnngisine ~ireceğini bildirir bir di -
lckçe, 

b) Niifus hiiviyet cüzdanı, 
c) Tam teşkilatlı bir h~stahanenin 

sağlık heyetinden ahnmış sıhat rapo
ru ve çiçek aşısı ilmiihaberi ( talebe, 
Konservatuvar lüzum gör<lüğü takdir
de tekrar muayeneye sevkedilir ve ne
ticesine göre hareket edilir ) 

ç) Tahsil vesikası, 

F. Şan Şubesi : Tahsil ınudd 
senedir. 6, 

a) Kızlar için yaş haddi : 1 

eı kekler icin 17 - 2 ı dir. 
b) Orta-okul mezun. .,ırna1'1 

c) Gi.izel sesli olmak. ( fe 
lıir ses ve müzik istidadına te 
dildiği takdirde azami yaş sevi 
\istünde, yahut asgarsinin bir 1" 
olmak mazur görülebilir. Falc•t1 
vi taliplerin sesinin fevkaUid~ 0 

.. u 
r.a imtihan komisyonunun ittıflY d) Hüsnühal vesikası, 

e) 10 tane, 4.5 X 6 ebadında 
fotografı, 

vesika \'Crmesi şarttır. ) ,, 
ç) Kulağı musikiye yatkın ol 
d) Konuşma, işitme, görrXl~ bir 

rında ve vücut teşkilatında bıÇ 
f) Konservatuvardan veya maarif 

müdürlüklerinden alınacak örneğe gö
re teahhütname ve kefaletname ( yatı· 
sız talebeden teahhiitname ahnmaz ), 

Teahhüde kefalet edecek kimsenin 
muayyen bir işle geçinir olması veya 
emlak sahibi bulunması Hi.zımdır. 

Konservatuvara alınacak talebeler -
c:rn, girmek istedikleri şubelere göre 
aıanacak hususi şartlar :iunlarclır : 

A. Kompzisyon Şubesi: Tahsil miid 
cleti 9 senedir. 

a) 14 - 25 yaşlarında olmak, 
b) Orta okul mezunu olmnk, 
c) Herhangi bir müıik aletini, ter

cihan piyanoyu kafi derecede çalmak, 
ç) Kompzisyona istidatlı olmak. 
B . Orkestra ldaresi Şubt:si : Tahsil 

müddeti 9 senedir. 
a ) 18 • 25 yaşlarında olmak, 
b) K onservatuvar kompozisyon şube 

sinin kompozisyon devresi birinci kıs
mından mezun olmak veya bu derece
deki bilgisini imtihanla isbat etmek, 

c) Piyanoda kafi derecede teknik ve 
deşifre seviyesi elde etmiş olmak, 
Aşağıda yazılı enstrüman kısımla -

rında şu müşterek şartlar aranır : 
a) Kulağı musikiye yatkın olmak, 
b) Çalacağı sazın icabettirdiği uzvi 

hususiyetlere malik olmak, 
C. Piyano, Org ve Harp Şubesi 

Tahsil müddeti 7 • 9 senedir. 
Yaş haddi : 9 - 14 tür. 
D. Yaylı Sazlar Şubesi : ( Keman, 

Viyolonsel kolları ), 
Tahsil müddeti : 9 senedir. 
Yaş haddi : 9 - 14 ~ür. 
Viyola Kolu : Tahsil m\.idcleti 7 se

nedir. Yaş haddi : 12 • 16 dır. 
Kontrbas K olu : Tahsil müddeti 7 

senedir. Yaş haddi : 12 • 18 dir. 
E. Nefesli ve Vurml sazlar Şube.<;i : 

Tahsil miicldeti : 7 senedir. Yaş haddi: 
12 • 18 dir. 

za olmamak, . d 
G. Opera Şubesi : Tahsil ft1lı,tl 

7 senedir. (Kayıt ve kabul §art1 

Şubesinin aynidir. ) . a 
il. Tiyatro Şubesi : Tahsıl ısı 

5 senedir. ( 
a) 16 - 21 yaşlarındıı olınalc• 

kalitde bir sahne kabiliyetine 
bulunan talipler, azami yaş se"1 
nin üstünde de olsalar, imtih311 

yonunun karariyle kabul celile 
ler. ) 

b) Orta okul mezunu oJrna1'· 
c) Konuşma, işitme, .göıtl1e 

nnda ve vücut teşekktllat1rıd' 
arıza olmamak, 

d) İmtihan aşağıdaki 01•0~ 
gösterildiği şekilde yapıtaca1'ft1'' 

1- Namzet, telif, tercüme cal' 
d~pte piyeslerden hazırlıy• 
sahneyi imtihan komisyonu lı 
da temsil edecek, cı; 

2- Komisyonun teklif ede~ 
sahneyi kısa bir hazırlıktan •0 

nayacak, ti 
3- Komisyon tarafından .,efl 

mensur veya manzum bir parç' 
yacaktır. 1,rı 

Taliplerden yukarıdaki şa~11e 
olanlar, 28 Ağustos 940 tarih' ol 
bütün vesikalarını noksansıl 
A Akara Devlet Konservat11vat1 
liiğüne göndermelidirler. t,ıi 
İmtihana girme vesikaları 1 

imtihan günü İstanbul'da (ja 'ıe 
lisesinde ve Ankara' <la Devlet 
vatuvarında verilecektir. ~~ı~ 
!ar alınmadıkaç imtihana gı;~ 

Seçim sınavı İstanbul ve aP'. 
alfaKı<la gösterilen günlerde Y 
tır. Dilekçede bu iki yerde l'ı 1~ 
de imtihana girileceğinin yaP j,,.
zımdır. (3965) 

1 - lstanbul Galatasaray Jise.çinde yapılacak imtihan programı : ,il 
2 Eyllıl 940 pazartesi : Kompozisyon ve Orkestra idaresi ıub't 

girecekler. 
4 Eyllıt 940 çarşamba : Piyano, org ve harp ıubeleri, 
5 Eylfıl 940 perşembe : Yaylı 11zlar şu~i, 
6 Eylıl cuma : N efesli sazlar şubesi, 
9 Eyllıl pazarte i : Şan ve Opera şubesi, 

10 Eyliıl 940 salı : Tiyatro şubesi, itil ı 
2- Ankara Devlet Konservatuvarında yapılacak itntihan progtı 

13 Eyliıl 940 cuma : Kompozisyon ve O rkestra idaresi şubesi, 
14 Eylfıl 940 cumartesi : Piyano, Org ve harp ıubeleri, 
16 EyHil 940 pazartesi : Yaylı sazlar §Ubesi, 
17 Eylül 940 salı : N efesli sazlar şubesi, 
19 Eyllıl 940 perşembe : Şan ve O pera şubesi, 

20 Eyliıl cuma : Tiyatro şubesi. 

larnod terıihanesinl• 
Mağar..amız kCıtlbl Sadi Tilrkmenö7. he- Sayın mütterileriııe ,:~ 

Nazarı dikkate 

sabını devretmeden vazifesini terk sure - Bankalar caddesinde buluna!' J 
tiyle 5. 8. !MO tarihinde aynlmıştır. Nanıı - de r 'o*: 
mıza ve tlcarelhıınenıi7. namına hi(,; bir ıını- nemiz Hacıhayram caddcııtn ttf' 
retle l!'rnyl nııınınelrye ımlfıhlyctll olnıRtlı- otell sırasında 13 numaraya bit •' ~ 
A'ı llfın olunur. Ann!aı'talar caılfi,,ııl ucm:- ,on usullerle ve pek kısa i'efl~ 
hık manifnt ura maj't117.a.<ıı sahi bl Hıuuın öğretilmek 07.ere biçki dersleri 11: 
A __ k•_l"_n_1_ır_v_c_r_e_s,,_ı_er_ı_.~--~----~-·2_1_ı ________ ~~~ 

YENİ SiNEMA 
Ilııglln ve bu ge<'e 

Snnt: 12 - 16,30 - 21 
seıınıılıırındıı. 

7.ol'la gilzı•lllk olma:ı 
Saııt: 10 - 14.30 -18,30 

seamılarında 

KUMARliAZ 

HALK SiNEMASı Sus Sit1Efıf•11 

c• 
Bu gUn bil ı:ıı 

Saat 10 -14 
seansında 

Bu gece 21 rl~ 

1kl Cillın tıil'ılı·n 
- Kiiçllk gangsterler 

? - <;ayır hırsızı 

:;Undüı:: saat 12 -16,30 

Nazar bo1lc~ 
ı:;aat 12 - 16 da 

ııeanııın _, 
1 J'ır.., Serser il 

l!eansında Tfukçe söı:l fi 
Cebeci YenıdoğaD DENİZ K IZI MOVİTA ~ Jtl 

ııl neması Saat: 10 - 14,30 - 18,30 HamamönU. :~b.ıı1 .aa 
Paııtırmaciya.n ve şlire· Şehvet rolu-

k.bı . Türkçe ııözlU ııeanslan Rejisör ve !~il 
ka.hka.h& filmi P'rankeıtayn ve otlu ErtuğrUl J» 

~===================================~ 


