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üyük elektrikleşme planı ha~ırlandı 
,. 

1Romanya ile 

Bulgaristan 
arasında 

Türkiye nura kavuşuyor 

8ircok yerlerde ye i üyük 
elektrik sanlralları kuruıa·cak 

Bu hususta yapılan etüdler bitti 

Vekili B. Hüınü Çakır 

tlJ1ük' 

'4kat üzere 
IQ/ım ! 

Falih Rıfkı ATAY 
~hul gazeteleri arasmdaki 

4- vatana ve halka faydalı 
tlır. Gariptir ki bu münaka· ii ıazetelerinde çıkmıthr ve •n doğruya itiraf edilmiye 
edilmeksizin dıt politika, 
diye alınmıthr, Öyle ki bu 

~eti içinden ve yakından ta • 
. l•r, bizim vahdet ve ittifak 

"ze bıyık altından gülecek· 
• ~iinkü hiç kimse İstanbul ga· 
" de, hazan çocukça gaflet • 
~- pek ıahsi hıra veya kay • 

olgun bir millet matbuatına 
•n buhran manzaralanna 

~erebileceğini tahmin ede· 
~~itikat ise bundan ibarettir. 

11e'de dıt ve iç politikanın 
"'e nazım tek i.mili Türkiye 

~ ~illet Mecliaidir. Büyük Mil· 
et~ ~liıi Türkiye halkının tama • 
r ~ """'l!lai) eder. Bu Meclis, ve onu 

,O \t;:en Parti ile hükümet ve 
· h' nıesul aalahiyetlerinden 
~İl ıç kiınse ne bir gazete, ne 

~•ese, ne de bir ıahıs, millet 
~ •Öz söylemek veya milletin 
bllerini temsil etmek iddia • 

~ tılunamaz. Ancak biz dört 
'lrplarda adam döken idare
~ de değiliz. Şahsi fikirlerin 

, '••sına pek geni§ bir müsa • 
~i h~Yı ayırmıtızdır. Bunun için

~~tirn vahdet manzaramız Üs· 
\t •ç bir kamuflaj hiyleai yok • 
'>~ Rene onun içindir ki münfe
d lrı •esler bu vahdetin haki • 
~ ~ Ve kuvetinden fÜphe edil

,. l\ 'ebep teşkil etmemek lazım· 
d ~ tÜphpve düsenler daima 

~~tar ve aldanacaklardır. 
İat ~rkadatlarımıza hatırlat -
'il b~z ki Millet Meclisi kanun· 
'-1 •a:e vermit olduğu serbestçe 

'"alt hakkını, böyle nazik 
~· tanıanİarında ve bilhaaaa 

•tik "b' d - d d -ı ._... a gı ı ogru an ognıya 

ı,1"dafaa davasına temas eden 
il·~."de biz kendimizden ve 

1tı-· ~t "'1•zden nezedelim. En e ... 
ili "1illetıerin matbuatı buhran 
~-~"''llda böyle yapıyor. Şunu 
I,~ '"latalım ki bir vatanda§, 
"t .~t menfaatlerini yalnız bile
~I C>denerek ecnebi vaaıtahğı 
;k~arar vermez ve müdafaa 
1 

•rlerin ödenmemiş olmaaı-
fSonu 3. üncü sayfada) 

Sanayii gUnden güne inkişaf eden ve r= 
hayatın her sahasında göz kamaştırıcı in-
kl11aflar kaydeden Tilrkiyenln elcktriklen -
rncsi işi, hayati eheıniyeti haiz bUyUk me- ı 
sclelcrdendlr. Elektrik istlhllıklnin, bir 
memleketin refah seviyesine ve endüstrisi
nin inkişaf seyrine mikyas oldu~n bu de -
virde. Türklye'de mevcut enerji kaynak • 
lnnndan Azami derecede istifade etmeme
si, zaten akla sığmıı7.dı. 

Cllmhuriyetin bu sahada ilk yaptığı iş, 
Türkiye için bir enerji siyaseti çizmek, 
bunu programlll§tırmak ve böylece enerji e
konomisinin ancı hatlnnnı tesblt etmek ol
muştur . .Memleketin enerji kaynakları U -
zerinde senelerdenberl devam eden tetkik
ler göstermiştir ki TUrklye, zengin enerji 
istihsal kaynaklarına maliktir, bunlardan 
rasyonel bir tarzdıı istifade edilerek mem
leket bol ve ucuz enerjiye kavuşabilecek -
tir. Bunun, endUstrilcşmekte olan bir mem
leket lçln tqıdığı ehcmlyet de çok bUyük
tUr. 

Türkiye, elektrik istihsali bakımından 
nehirlerinden genlıı mikyasta istifade e -
dilebilir bir memlekettir. Fakat kuvetle -
rlndcn istifade için uzun etUdlcre ihtiyaç 
vardır. Bu ltlbnrlıı, memleketin enerji eko
nomisinin etUdleriyle tavzif ec'lilml§ olan 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Manifatura qyaıı 

lnhiıarlar Vekilimiz B. Raif 
Karadeniz 

İnhisarlar Vekili 
Koçhisar 
tuzlasında 
tetkikler yapıyor 

Konya; 3. a.a. - İnhisarlar Vekili 
B. Raif Karadeniz, Koçhisar gölünde
ki Yavşar tuzlalarında tetkikatta bu -
lunduktan sonra d_ün şehrimize gelmiş 
tir. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Cihan-

\

beyli kazasında vali, şehir methalinde 
(Sonu 3. üncü sayfada) 

Fiyatların murakabesi 

İstanbul'da manifatura satı§ 
fiyatlarının azamisi tesbit edildi 
İstanbul fiyat mürakabe komisyonu manifatura fiyatlarının müraka

besini temin eylemek maksadiyle manifatura ticaretinde kabul edile
bilecek azami ki.r yilzdelerini ve aynı zamanda piyasada mevcut mal -
)ardan bir kısmının fiyatlannı teabit etmek için çalıtmaktadır. 

-ı Bu mesaiye iç ticaret umum müdü- ı 

d
- !rü Cahit Zamangil de iştirak etmiş 

Mısır hududun a gerek ithalatçılar ve gerek ikinci el 
tacirlerle toplantılar yapılarak mev · 

İtalyan 
kuvetleri 

toplanıyor 
Londra, 3 a.a. - Royterin askeri 

muharriri yazıyor: 

Trablus garp - Mısır hududundan 
gelen haberlere göre, İtalyanın büyük 
miktarda t6planmakta olduğu kıtaat 
Salum civarında bulunmaktadır. İtal
yanlar bu harekatı Fransanın harp 
harici kalması üzerinde Tunus hudu
dunda her türlü endişeden vareste 
kaldıklarından yapabilmişlerdir. Bu
nunla beraber İngiliz kuvetleri top -
!anmakta olan İtalyanların muvaffa
kiyetle izaç etmişlerdir. Sidi Berreni 
deki İngiliz ileri karakolları elan sı· 
ln bir surette tutunmaktadırlar. İn -
gilizler adetçe faik düşmana karşı ha
reket etmektedirler. Fakat İtalyanla
ra karşı hücuma geçmek temayülleri 
her tarafta barizdir. 

zu esaslı bir surette tetkik edilmiştir. 
Bu mesai neticesinde, halen piyasa

da mevcut bir çok ithalat manifatura 
emtiasının azami fiyatları tesbit edil
miştir. Bu suretle maliyeti muayyen 
ve malUm olan bu maJların al'tık pi
yasanın gidişine veya her hangi b+! 
ruhi amile teban yükselmemesi temin 
edilmiş olacaktır. Bundan böyle ithal 
edilecek malların fiyatları çok değiş
mekte olduğu ve bu sebeple fiyat tes
bitine gitmek imkansız bulunduğu ci 
betle, yeniden gelecek mallar için de 
ithalatçı ile sair ellerin zam edebile
cekleri azami kar yüzdelerinin tesbi
ti cihetine gidilmiştir. Tutulan siste· 
me nazaran, ithalatçı ile perakendeci 
arasında tavassut edenlerin adedi ne 
olursa olsun, bir misal üzerine kabul 
edilen yüzdeden ziyade zam yapıla • 
mıyacaktır. 

Bu mesai nihayetlenmiştir. Pek ya
kında neticelerinin İstanbul komis • 
yonu tarafından ilan edilmesi bekle
nilmektedir. 

Pamuklu ve yünlü üzerine yerli 
mamulatımız satış fiyatlarının da bir 
esasa bağlanması hususu ayrıca tet • 
kik edilmektedir. 

..... ". 

. 

Doğrudan doğruya 

müzakerelere yakında 

başlanacağı söyleniyor 

Ankara Elektrik santır alı binası 

Budapcştc, 3 a.a. - Royter: Bulgariı • 
tan'ın Romanya'ya dermeyan ettigi talep • 
lcr hakkında birkaç giınc kadar vasıtası• 

miızakerelerin açılması için Romanya hü • 
ktimctinin bir taraftan ille temasları yapa
cağı tahmin edilirken burada iyi haber a
lan mahfillerde muzakcraun her ihtimale 
karşı uzun surcccği ve müşkül olacağı ka
naati artmaktadır. 
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BAŞVEKİLİMİZ 

İSTANBUL'DA 

Milli Şefimiz dün öğle 
ve akşam yemeklerini 

Baıvekille birlikte yediler 
latanbul, 3 (Telefonla) : 

Baıvekilimiz Doktor Refik 
Saydam bu sabah eksprese bağ 
h hususi vagonla latanbula gel
di. Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
Maliye Vekili Fuat Ağralı ken· 
disini Pendik'te kartıladılar. 
Haydarpafa istasyonunda Ri· 

1 
yaaeticümhur Baıyaveri Celal, 
Kalemi Mahsus Müdürü Sürey
ya, Vali doktor Lutfi Kırdar, 

• Ptt.rti .. eisi Fikret Sılay, Iatanbul 
komutanı, İıtanbul'da bulunan 
mebuslar ve Parti erkanı ve ka· 
labalık bir halk kütlesi tara· 
fından karıılandı. Haydarpafa• 
dan Acar motörüne binerek 
doğru Filorya'ya giden Baıve
kilimiz orada Reisicümhuru
muz lnönü'ye mülaki oldu. Öğ
le yemeğini Reisicümhunımuz· 
la yiyen Doktor Refik Saydam 
öğleden sonra ıehre gelerek 
Parkotele indi. 

Reisicümhur ismet İnönü, 
bu akıam Parkotel'e teırif bu
yur:muılar ve akıam yemeğini 
Parkotel'de Baıvekil Doktor 
Refik Saydam'la birlikte ye • 

l:~~~~~.~.i:.~ ............................... . 

Fransa'yı 

vilayetlere 
ayırmak 

Brötanya vilayetine istiklal 
temin etmekle Almanya'nın 

takip ettiği gaye nedir 1 
Londra, 3 a.a. - Manchester Gu. 

ardian gazetesi "Almanya ve Brö • 
tanyalılar,. başlığı altında §Öyle yaz
maktadır: 

Vichy hükümeti, Fransayı vilayet
(Sonu $, üııcü say/ada) 

Yunanistanda 

Bu1ün 4 Ağustos 
bayramı büyük 

tezahüratla kullanıyor 

Her ne kadar macar matbuatı yazmak -
tan imtina ediyorsa da Macaristan ve Bul
garistanla doğrudan doğruya anlaımalar 

yapması hususunda Almanya'nın Biıkrct 

hükumetine yaptığı teşvikler bir neticenin 
surattlc elde edilmesinin ihtimal dahilinde 
olmadığı manasını ifade etmektedir. 

Hariciye nazırları arasmda cereyan ede
cek iptidai içtimadan sonra her halde uzun 
münakaşaları intaç edecek teklif ve muka
bil teklifler yapılacaktır. Binaenaleyh ey -
l(ılün yarısından evci hiç bir neticeye va • 
rılamıyacağı zannedilmektedir. Diier ta• 
raftan, İngiltere'ye karşı yapılacak taar -
ruzun devamlı surette tiliki dolayııiyle 

harbin l:ıhmın edildiğinden uzun sürmesi
nin muhtemel bulunduğu anlasılmakta ve 
bu halin de her halde Avrupa'nın cenubu 
şarkisindeki vaziyeti muteessir edeceii mıı 
hakkak bulunmaktadır. 

Ziraat Vekilinin 
Kütahya' da lelklklerl 
Kütahya; 3. a.a. - Burada bulun • 

makta olan Ziraat Vekili B. Muhliı 
Erkmen dün komutanlığa ziyaret ey • 
lemiş ve hususi idarenin ziraat atölye
lerini, tamirhanesini ve aygır deposu• 
nu teftiş etmiştir. 

Ziraat Vekili müteakiben Z}ra~t Ve
kaleti'ne ait fidanlıkta tetk . .atta bu-

Dost Yunanistan bugün 4 ağustos lunmuş ve bu fidanlıktan büyük mik
bayramını büyük tezahüratle kutluyor. yasta istifade edilmesi için bunun tev. 
4 Ağustos Yunan tarihinde esaslı bir si edilmesini alakadarlara bildirmiştir. 
cônüm noktasıdır. Ve 4 Ağustos 1936, B. Muhlis Erkmen bugün Tavşanlı
ycni Yunanistan'ın dönüm günüdür, da tetkikatta bulunmaktadır. Yarın da 
denilse yerinde olur. O zamana kadar Altıntaş nahiyesine giderek orada çı• 
Yunanistan'da devam eden dahili te - lışmakta olan makinaların faaliyetini 

fSonu 3 ürıciJ c;avfada) 1 gözden geçirecektir. 

• 

lzmir enternasyonal fuarı 
hazırlıkları cok ilerledi 

..;, 

Fuarın her sene olduğu gibi bu senede 

çok büyük rağbet göreceği muhakkaktır 
İzmir, 3 a.a. - 20 Ağuatoa salı günü saat 18 de açılacak olan fzmir 

entemasyonal fuarının son hazırhklan ile meıgul olunmaktadır. Fua'I' 
ve Kültürpark sahasında bir kaç yüz amele ve bir çok reaaam dekora• 
tör ve mühendis mütemadiyen çalıtmaktadır. 

Bu seneki fuarda bir çok hususi· ı-
yetler ve sürpirizler görmek müm • ı 

1 
kün o1acaktır. Türkiyenin her tara- Hollanda 
fından bir çok büyük sanayiciler tüc-

Hindistanı 

hakkında 

JAPON EMELLERİ 
• 

carlar ve muhtelif elişleri sanatkarla
ra fuara iştirak etmektedir. • Ecne • 
bi devletler ve firmalarda şayanı mem 
nuniyet derecede bu senede fuara iı
tirak ediy )rlar. İzmir Enternasyonal 
fuarına bu sene iştirak etmekte bulu
nan ecnebi devletlerin sefirleri İz • 
mir belediyesince açılış törenine da -
vet edilmiştir. Devlet demiryolları ve 
deniz yollan tarifelerinde fuar müna
sebetiyle yapılan büyük tenzilattan 
istifade ederek İzmire gelecek ziya· ı 
retçilere eğlenceli dakikalar geçir. Japonlara göre şarki 
mek üzere şehir ve fuar sahasında 

bir çok hazırlıklar yapılmıştır. Asyada "yeni nizamı,, 
Bütün otel, lokanta, gazino ve em-

sali umumi istirahat ve eğlence yer-' nasıl kurmak kabilmiş ' 
leri son birer kontrolden geçirlimek- • 
te fiyatlar tesbit edilmektedir. Tokyo, 3 a.a. - Ahiren şarki Hollanda 

Hlndlııtanına Japonya tarafından hususi 

İktisat Vekili İstanbul' da 
İstanbul; 3. ( Telefonla ) - İktisat 

Vekili B. Hüsnü Çakır ou sabah şehri
mize gelmiş ve birçok kimseler tara -
fından karşılanmıştır. 

murahhas olarak gönderilen g~cral Ku
makl Kolso, bir mUIAkat esnasında fWlla
n söylemiştir: 

Şarkt Hollanda Hlndiştanı yabancı 
mlliıtemleke aıfatlyle uzun mUddet tazyik 
ve istismar edllmlıtır. Hollanda adalannın 
ebediyen htıllha?.ırdaki vazlyetlf!rine ter -
kedilmesl, Asyada kurulacak yeni nizam ile 

[Sonu J. uncu sayfada) 
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lPAZAR MÜSAHABELERI ) 
Genclerle bas basa 

.;;;, .::> .::> 

Ne istediğini bilerek çalışmak 
Yazan: Selim Sırn T ARCAN 

Tür\c genci! Cümhuriyet çocuğu sonra gürlemenin değil, yıldırımın 
vatar.:nı seviyorsan ve senin saatle - öldürdüğünü öğrendim ve ondan 
tine bağlı olan onun refahını isti- sonra artık kuru gürültüye pabuç 
yorsan İngilizlerin şu sözünü kendi- bırakmaz oldum.,, 
•e düstur edin: "Strunggle for life" Her hangi bir şeyi bilgi ile yapan 
hayat için savaş! öyle olursa her ve onu herkesten iyi yapabilen bir 
zorluk yenilir ve güçlüklerle savaş- kimse onu mükemmel yapar ve 
mak senin için bir saadet olur. Bu yaptığı şey de başkalarına örnek o
ise çalışmak demektir. lur. Tarihin kaydettiği büyük adam-

Daima meşgul olduğumuz zaman larm hepsi de bütün enerjilerini 
vaktin nasıl geçtiğinin farkında ol • bir mefkure etrafında toplıyanlar • 
ınayız. Fakat yapacak işimiz olmaz- dır. Örnek mi istiyoruz: işte Ata-
sa can sıkıntısından patlarız! türk ! işte Milli Şef! 

Büyük edip ve muharrir (Mauri- (Charles Dickens) kendisinden 
ce Maeterlink), (Avant le grand muvaffakiyetlerinin sırrını soranla
silence) büyük sükuttan önce adh ra: 
eserinin bir yerinde şu çok kıymetli "Kendimi büsbütün ona bağlama-
söz leri söylüyor: dan hiç bir işe başlamadim0 diyor. 

"İhtiyarlığımın son saatlerini bir- Emekleme devrinden sonra ilk a-
az uzatabilmek için İç sıkıntısına uğ- dımlarmı alan çocuklara bakınız! 

ramak istiyorum. Ne yazık ki onlar yürüyebilmek İçin mutlak gözlerini 
da gençlik ve olgunluk saatlerim • ilerde bir noktaya dikerler. Ufak bir 
den daha çabuk geçiyor. Bir çok• hareketle, bir sesle, bir gürültü ile 
ıeyler gibi iç sıkıntısını da bir ya~ - onun dikkatini bir tarafa çekiniz! 
tan sonra elde etmek zor oluyor!" mesela birden bire bağırınız, elleri
ne doğru değil mi? nizi çırpınız! başını size döndürme-

Hayatın endiıelerini bize unuttu• si ile düşmesi bir olur! 
ran yegane vasıta siycl~-. Hep bili - Gençler! idealinizi iyi tayin edi -
riz ki dünyanın en çalı~ıcan millet - niz. Ona sizi ulaıtıracak yoldan sa
lerinden biri İngilizlerdir. Bütün hırla, sebatla, azimle, cesaretle, ü
gün mağazasında 'ıürosunda, tica- mitle yürüyünüz! çalışınız, ne yap
rethanesinde kafasını yoran bir in - mak istediğinizi bilerek çalııınız t. 
giliz akşam üstü veya hafta l>aıı 
dinlenmek için ya kürek çeker, ya 
yüzer, ya kriket oynar, ya ata biner, 
ya tenis oynar, ya keman çalar veya 

Yeni ilk mektep 
dağarcığını sırtına vurur dağ taı ali' ' I I in taA ı'n rstel I 
dere tepe yürür gider! çünkü o sa - mu ım enmuı y 1 en 

Maarif Vekaleti, 1939-1940 yılında 
muallim mektepl"'·inin haziran devre
sinden mezun olan geçlerin tayinleri
ne ait listeleri hazırlamasına devam 
etmektedir. Listeler Maarif Vekilimi
zin İstanbul'dan avdetine kadar tama
men hazırlanacak ve derhal tasdik olu
narak vilayetlere tebliğ edilecektir. 

adeti mütemadi bir cehtte, müıkili
tı yenmekte bulmuıtur. 

Çalıımak bir zevktir, bu zevk 
beslenirse yavaı, yavaı itiyat halini 
alır. 

Türk gençleri unutmayınız ki yir
minci asrın felsefesi 'iddet, sürat, 
sebat ve azimle tuttuğu i~e dört el 
ile sarılmaktır. Bütün gayretinizi 
bir nokta etrafında toplamıya bakı
nız 1 Öyle olmaz da kuvetinizi dağı
tırsanız zaferden ümidinizi kesiniz. 
Hayat kavgasında kazanıp üste çı
kanlarla, yenilip alta düşenler ara
sındaki fark her iki tarafın harcadı
ğı emekle değil, bu emeğin akıl ve 
zeka derecesiyle ölçülür. 

Tuttukları işi başaramıyan nice 
kimseler vardır ki canlan çıkasıya 
kadar alın teri dökmüşlerdir. An -
cak çalışmanın yolunu bilmedikle -
rinden bir yandan yaptıklarını öbür 
yandan yıkmışlardır. 

Bazr gençlere niçin çalışıyorsun? 
diye sorsanız ekseriya şu cevabı a
lırsınız: 

"istidat ve kabiliyetimin ne oldL
ğunu, ilerde ne olabileceğimi henüz 
kestiremedim 1 Fakat çalrımanm 
faydasına imanım var. Onun için ça· 
lı§ıyorum ! günün birinde elbet ek -
tiklerimi biçerim!" derler. 

Bu tarzda düşünüş doğru değil -
dir. Bu gibilerin hali tıpkı neye ben
zer bilir misiniz? Belki bir define 
bulurum ümidiyle rastgele bir tar -
lada toprakları kazan insanların ha
line. Böyle çalışırsanız boşuna yo -
rulmu~ ve akıntıya kürek çekmi§ o
lursunuz. Rastgele aramakla define 
bulunmaz. Esaslı bir ideale bağla -
nan, gayesım önceden tayin eden 
İnsanlar çalı,ırlarsa dilediklerini 
günün birinde elde ederler. Dikkat 
ettinizse görmüşsünüzdür, bahçe -
lerde kırlarda çiçeklere birçok kuş
lar ve böcekler konup kalkarlar on
lardan bal yapmasını bilen yalnız 

arılardır. Yüksek mekteplere, O • 
niversiteye devam eden genç • 
ler! sizlere söylüyorum, hayatta ne 
olmak istediğinizi evelden kestirme
dinizse sarfettiğiniz mesaiden bü -
yük bir §ey beklemeyiniz. 

Meşhur (Elisabet Ward) "hayat
ta muayyen bir hedefi olmak zafe
re kavuşmak için en kuvetli silah -
tır!" der. 

Dikkat edin hayatta belli başlı bir 
ülküsü olanların tavırları, halleri 
seslerinin tonu hatta yürürken adım 
atışları hile bao.kRdır Zodu~)ardan 
kaçınmıyan başat'ıcr insanların ira
desi, azmi, sebatı yüzlerinden oku
nur. 

Filozof (Cariyle) Karlayl diyor 
ki: "en zayıf, en cılız, en çelimsiz 
bir kimse bütün kudretini bir emel 
etrafınd a toplarsa büyük işler göre
bilir. Buna mukabil adaleleri demir 
gibi sağlam bir adam kuvetini dağı
tırsa hir bir i~i IP.vıkivle hl\şaramaz. 
Durmadan bir noktaya düşen dam
lalar en sert kayaları deldiği halde, 
en büyük seller kapladıkları ova • 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü 
lstanbula gitti 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü 
general Cemil Taner, dün sabahki 
trenle İstanbul'a hareket etmiştir.•Ge
nel Direktör İstanbul'da on gün kadar 
kalacak ve bu bölgede beden terbiyesi 
mükellefiyetinin tatbi:ti etrafındaki 

çalışmaları yakından takip edecektir. 

Takdirname alan ilk mektep 
muallimleri 

Afyon vilayeti içinde ulus okulla • 
rında parasız çalışarak başarı gösteren 
35 ilk okul baş muallim ve muallimi 
Maarif Vekaletince takdirname ile tal
tif edilmiştir. 

Erzurumda bir kayak kursu 
açılacak 

Erzurum'da önümüzdeki kış mevsi
minde bir kayak kursu a~ılacağı hak
kındaki haber tahakkuk etmiştir. Be
den Terbiyesi Genel Direktörlüğü 
dağcılık ve kayakçılık federasyonu bu 
kursa ait hazırlıklarla meşgul olmak -
tadır. Kursta ameli ve nazari derslerle 
kayak rehberleri yetiştirilecektir. 

Bolu'da ela bir kayak kursu açılması 
için tetkikler yapılmaktadır. 

Balkan oyunları bu sene 
kalıyor mu? 

Haber aldığımıza göre, eylül zarfın
da memleketimizde icra edilmesi mu
karrer bulunan 11 inci Balkan oyunla
rının bu yıl geri bırakılması ihtimali 
vardır. Çünkü her yıl müsabakalara iş
tirak eden Balkan milletlerinden he -
nüz hiçbirisi gelip gelemiyeceklerini 
bildirmemişlerdir. 

Tokat fiyat mürakabe 
komisyonunda 

Tokat; 3. a.a. - Fiyat mürakabe ko
misyonu dün valimizin başkanlığı al -
tında toplanarak vaziyeti gözden ge -
çirmiş ve memlekete nafi kararlar al -
mıştır. 

iki sene üst üste aynı srnıfta 
kalan talebe 

Bir sınıfta iki sene üstüste terfi ede. 
miyen talebenin üçüncü sene ayni sı
nıfa devam edememesi kararlaşmıştır. 
Bu gibi talebe hakkınd3. imtihan tali
matnamesi hükümleri tatbik olunacak-
tır. 

Çankırı Halkevinde 
Çankırı; 3. a.a. - Halkevi temsil ko

lu Ilgaz ve Kastamonu'da birer temsil 
vermek üzere bugün şehrimizden ay
rılmışlardır. 

larda bir iz bırakmadan geçip gi - Bitlisin üç köyünde mahsul 
derler." harap oldu 

Gene başka bir filozof (ismini ha- Bitlis vilayetinden gelen malumata 
tırlamıyorum l şöyle diyor: göre, son yağan yağmurlardan hasıl o-
"Ben çocukken gök gürlemesinden lan seller Mutki kazası içinde üç 

kork.,rdım ve o gürültü insanı öldü- köyün mahsullerini tamamen mahvet
. rür sanırdım. Fakat büyüdükten J mi~tir. 

. 
ULUS 

Büyük elektrikleşme 
planı hazırlandı 

Yugoslavya ile ticareti m iı 

(Başı 1. inci sayfada) 
elektrik işleri etUd dairesi, daha evel ter
mik santrallar kurmayı memleket şartla -
nna daha uygun görnıü,ştür. Termik san -
trallar, toprak altı servetlerimizi yakarak 
elektrik istihsal etmek, yani bir servet is
tihlfiki suretiyle başka bir servet istihsal 
etmektir. Ancak, elde olunacak enerjinin 
hayatın her sahasında yaratacağı inkişaf 
çok ehemiyetııdir. 

inşaııı lılzım gelecektir. Baraj 27 metre 
yüksekllkto ve 20 metre derinlikte olacak
tır. Bu barajın arkasında 300 milyon met
re mikıibı su toplanabilecektir. Yapılan e
tilcllere nazaran baraj üzerinde senede a -
kan su mlkdarı 500 milyon metre mikıl.bı
dır. Bu eantrıı.1 senede ilzamı 75 milyon ki
lovat sa.al istihsal edebilecektir. 

Ankara'da imza edile~ 
protokol' ün esasları nedir 

Bundan başka iki meml~ket ~i 
da aktedilmiş olan iktisadı rnB 
teki anlaşmalar hükümlerinin t 

11 

Yapılan işler 

Santralda ilk kuruluşta, beheri 7000 ki
lovatlık 2 grup tesis edilecektir. İhtiyaç 
arttıkça iki grup daha ilave edilerek san
tralda azumi 30.000 kilovat tesis edilmiş 
olacaktır. 

Çağlayık hidroelektrik santralından 
elektrik 100.000 voltluk takriben 95 kilo -
metre uzunluğunda bir hava hattı ile An
karaya ve Ankaradnn itibaren de takriben 
60 kilometre uzunluğunda bir hava hattı 
ile civara yliriitlilecektir. 

Ankara; 3. a.a. - Türkiye ile Yu -
goslavya arasındaki 28 ilkteşrin 1936 
tarihli ticaret ve seyrisefain mukavele
naınesine ek olmak üzere 2 ağustos 
1940 tarihinde Ankara'da bir protokol 
imza edilmiştir. 

Mezkur protokolde, Türkiye men -
şeli pamuğun Yugoslavya menşeli et
ler ve seliloz ile mübadele edilebilece
ği ve ayrıca protokole bağlı listelerde 
yazılı Türkiye ve Yugoslavya menşeli 
emtinanın hususi takas mevzuu olabi
leceği tesbit edilmektedir. 

. l aıarı ıcrasına nezaret, bu an aşm ı11~ 
bikı anında zuhuru muhtemel sll 
Jatları bal ve Türkiye ile "'iug? i 
arasındaki ticaret mübadelelerı~ 
viyeye salih çareleri taharri e b 
mükellef ve iki memleketin ııer a.f 
de mütekabilcn hükümetlcri .ta; 
dan tayin edilecek reis ile bır 

Elektrik işleri etud idaresi, memleket
te termik ııantrallar tesisi programına. gö
r. en elverişli bulduğu sahalar üzerindeki 
etudlerinl ikmal etmiştir. Bunlardan birin
cisi Çatalağzı santralıdır. Etibanka havale 
edilmlıı olan Çatalağzı termik elektrik san
tralının lnııaatı, müteahhide ihale olunmuş
tur. Bu santral memlekette kurulan ilk 
mıntaka elektrik santralı olacak, böylece 
Türkiye'nin elektr!klendlrllmeslnln ilk a
dımını teı;ıkil edecektir. Santralın takatı 
60.000 kilovat olacak ve Zonguldak kömür 
havzasının, çok mllhlm bir veçhe arzet
mekte olan enerji ihtiyacını fazlasiyle 
karşılıyabllecektir. Bu santral, havzada 
kömtir istihsallnden elde edilen ve ticari 
kıymeti haiz olmıyan döküntüleri yakmak 
suretiyle ayrıca bunları da kıymetlendir -
miş olacaktır. 

Santrala ait elliciler bitirilmiştir, pro
jeler de bitirilmek fü>.eredir. Hava hattının 
güzergAhının da arazi Uzerinde tesbitl işi
ne başlanmıştır. Henilz proje bitirilmeden 
ve kati keşif yapılmadan maliyetler hak
kında kati biı- rakam ifade edilmesi kabil 
olmamakla beraber, sımtral tesisatının 4-6 
milyon lirayıı çıkab!lecegL anlaşılmaktadır. 
Santralda elektrik istihsalinin de takriben 
bir kunışa mal edlleblleceA-1 tahmin edili
yor. 

Hususi takas olabilecek 

mürekkep olup birbirleriyle do!b 
doğruya temas edecek ve Jll ~ı 

Türkiye ııtı , ... 
Türk - Yugoslavya komisyo ~o 

Ege ve Adana santralları Bugiln havzada 7 elektrik santrali fa -
allyettedlr ve mecmu takatlari 15.000 kilo- 11.lenıleketimizin çok zengin ve nıUhim 
vat kadardır. Bu takatin yarısından fazla- bir koş.ııi olnn Ege mıntakasında buglin
s1. eski ve artık kullanmıya hemen hemen kü emrjı istilıliıki ile mlistakbel enel'ji ih
salih değildir. Bu santrallarda istihsal ma- tiyacının tcsbiti için elektrik l§leri etüd 
Uyetl, tablaUyle yUkaektlr. Vasatt 1,5 - 5 idar.:sı tarafıudan yerınde etraflı etüdler 
kuruştan aşağı değildir. Şu halde havzanın yapılmıştır. Bu etiidlcrln verdiği ve elek -
santralları ekonomik surette çalışmadığı 1 trıklendıı ınc plfinınn esas olacak neticeler 
gibi gitgide artan ihtiyacı karşılıyacak bu mıntakanın enerji mcvzuunda nekadar 
kablliytte del'.\'ildir. Çatalağzı elektrik san- inkişafa uıusaıl olduğunu bariz :mrette 
tralı, havzade kömür istihsalinin arttırıl - göstermektedir. 
ması ve rasyonelleştirilmesi için en mü- Ege ınınlakasında linyit könıiirleri varsa 
hlm lmil olacaktır. da, bu mıntakanın ilk ihtiyaçlarının hidro-

K ·· h l lik kaynaklard:m karşılanınas~ düşünhlmüş 
uta ya santra ı ve Gediz ıı • Bilylik l\Ienclires ve kolları ü-

Kütahyadan başhyarak mllhim bir en- zerinde t!lüdlere glrl§llnıiştlr. Birinci mer
düstri merkezi hallne gelmiş olan İzmit hale olarak su kuvellnden istifadesi kare.r
ve civarı mıntakasını da içine alarak İs - laşan Gediz nehri Uzl'l·inde Adala civarın
tanbula uzanan mıntakanın, beş senelik da seçilen baruj yerinde topograflk etüdler 
inkişafı ile benı beı·, elektrik ihtiyacı 80 bitirilmiş, jeolojik etüdlcı·e geçilmiştir. 
bin kilovat ve 300 milyon kilavat saat ola- Tasarlanan projeye göre 30-40 metre yük
rak tesbit edilmiştir. Bu mıntukanın elek- sekliğinde inşa olunacak baraj gerisinde 
trık sanlrallan ya, dövize tahvili kabil toplanacak su, 90 metreden akıtılarak se -
maden kömiiriimlizü veya hariçten ithal nede takriben 80 - 90 milyon kilovat saat
olunan mazot yakmakta ve böylece memle- lik elektrik 'l'lde edilebilecektir. 
ket el<onomisine hizmet etmemektedirler. Adala'da kurulacak bu santraldan ener-

Bu rnınlakanın ihtiyacını karşılamak i - jl, yüksek vollajlı hava hatlarlyle, bir ta -
çin KUtahyada mevcut ve ancak yerinde raftan Akhisar - Soma - Edremit, bir ta
kıymetlendlri lmesi kabil olan Seyitömer raftan Turgutlu - İzmir, bir taraftan da 
linyitlerin! yakacak bir santral kurulma - Ödemiş - Nazilli - Aydın ve Tire - Bayın
sı, memleket ekonomisi bakımından en dır istikametlerine götürülecektir. Bu su
muvafık şekil olarak nıtitalea edilmiştir. retle Nazilliden Edremite kadar bütün Ege 
1.ııtanbula kadar uzanan hava hattı dahil mıntakası elektriklendlrllmiş olacaktır. 
olduğu halde cllidleri bitirilen bu santral, Memleketin diğer bir zengin köşesi olan 
elektriği her talebi karşılıyabilecck bol - Adana - Kayseri nııntal<asında da, Ege'de 
lukta ve her ihtiyaç şeklini talmln edebi- olduğu gibi bugUnkU enerji istihlak vazi -
lecck ucuzlukta mUstehllklere e.rzedecek - yeti ile nıUstakbel ihtiyacın tesbiti için 
tir. Kütahya santralı her ~eyden evel bir yerinde etudlcr yapılmıştır. Bu mıntakada 
memleket ekonomisi mevzuudur. yalnız su kuvetlerlnden istifade edllebile-
Ankaramızın elektrik ihtiyacı ceği görlilnıüştür. Esasen nııntakanın To

Ankaramızın elektrik lstıhsali her se -
ne muntazam bir surette artıyor. Ankara, 
nıllhlm bir enerji istlhlllk merkezi olmuş
tur. 1930 senesinden 1939 senesine kadar, 
yani dokuz senede Ankara'nın eleklrlk is -
UhlAkl altı milyon kilovat saatten 22 mil
yon kilovat saate yükselmiştir. Ankaranın 
clvarmdakl lııtlh\11.k lııe Ankara kadar mü
himdir ve onun kadar lnkişllf etmektedir. 

Bu inkişafa bakarak, Ankara ve cıva -
rının enerji ihtiyacının birkaç sene içinde 
40 - 50 milyon kilovat saate çıkacağı ku
vetle limit edilmektedir. llugün, bu mınta.
kadakl kurulu santrallann bu inkişafı kar
şılıyabllmt>lerl için, son senelerde olduğu 
gibi bundan böyle de sık sık genişletilme
leri lazım gelecektir. Bu santrallar paha
lıya mal olmuş, mAden kömllrU veya mazot 
yakmaktadırlar. Bu suretle hem memleket 
ekonomisine hizmet etmemekte hem de e
nerjiyi pahalıya mal etmektedirler. Öyle 
ki bu mıntaka için mllU ekonomiye uygun 
ı;ıartlar dahilinde ve her talebi ve inkişafı 
karşılıyabilecek mlkdarda elektrik istihsal 
edecek bUyUk bir santral dUşü.nmek zaruret 
halinde idi. 

Bu mıntaka.nın ihtiyacının en muvafık 
olarak yukan Sakarya üzerinde kurulacak 
bir hidroelektrik santraldan temin edilebi
leceği kararlaştınlmış ve burada icap e -
den etUdler bitirilmiştir. Suyu regle etmek 
için Polatlı'nın 35 kilometre kadar garp 
şimalinde Çağlayık boğazında bir baraj 

Avrupa'da artık 

ilim yaşayamaz mı ? 
İstanbul; 3. ( Telefonla ) - Varşo· 

v .. Üniversitesi heyet profesörlerin -
den Horvart bu sabah ekspresle geldi. 
Gazetecilere yaptığı beyanatta, artık 
Avrupa'da ilmin yaşayabileceğinden 
ümidini kestiğini, Avrupa'ya bir daha 
dönmemek ve mensup olduğu ilim şu
besinde çalışmak üzere Uzakşark'a git
mekte olduğunu söylemiştir. 

Karadenizde fmrhnadan 

çıkan kazalar 
İstanbul; 3. ( Telefonla ) - Karade

niz boğazı açıklarında 41 tonluk ( Ka
raboğaz güzeli ) adındaki çektirme 
fırtınadan kayalara düşmüş, parçalan -
mıştır. Yedi kişilik miirettebatından 
Hasan boğulmuş diğerleri tahlisiye ta
rafından kurtarılmıştır. Yine boğaz dı
şında 44 tonluk ( Selamete hayır ) 
çektirmesi fırtınadan batmış mürette
batından Mustafa ve Halil boğulmuş
lar diğerleri kurtarılmışlardır. 

Maraş Belediye reisi 

Maraş: 3. a.a. - Belediye reisliğine 
tayin edilen Ali Ulvi Yetişen buraya 
gelmiş ve vazifesine ba~lamıştır. 

Ege' de sıtma mücadelesi 
İzmir; 3 a.a. - Ege bölgesinin bazı 

kısımlarında çok yapılan sıtma ile mü
cadele için geniş mikyasta tedbirler 
alınmaktadır. 

Aydın ve Manisa sıtma mücadele 
teşkilatı büyük bir faaliyet göstermek 
te olduğu gibi bu mücadeleyi genişlet
mek için İzmir'de de icabeden tertibat 
alınmaktadır. 

roslardan akan sulan, mühim hldrolllt 
kuvet ifade etmektedirler. Bu sulardan en 
elverişi! olanı da Seyhanın Zamnak kolu -
dur. Burada vaziyet fevkalade müsaittir. 
Kolaylıkla. ve ucuz tesisatla geniş mikyas
ta istifade temin edllcbilecektir. 

Bu saydıklanmız u..~erlerlndeki ctüdler 
bitirilmiş olun ltaynaklardır. Bunlaı·dan 
başka, orta ve şurk Anadolunun zengin e
nerji istlhsal yutuldo.rı vaı·dır. Anadolunun 
inkişafa çok mUsalt ve muhtaç olan bu 
mıntakasında, Kızılırmak, Yeşihrmak, 
Kelkit, Fırat. Murııt ve Tortum gibi ne -
birlerimiz üzerinde elektrik işleri etUd i -
dareııi mütemadi bir çalışma halindedir. 
BuJ?;Un, bu mıntaka hakkında kati plAnlar 
yapılmamış olmakla beraber, vaziyetin çok 
müsait görlildüğU söylenebilir. 

Bazı rakamlar 
Elektrik işleri etlid idaresince toplanan 

istatistik nınlCımatına göre 1923 senesin
denberi, yani cüınhurlyet devresinde, mem
Jel:ellmlzdekl elektrik sııntrallarının adedi 
22 den 2·12 ye çıkmış, mecmu takatleri de 
30.000 kilovattan 203.000 kilovata yüksel
miştir. Yani yedi misli artmıştır. Memle
kette elektrik lstlhldkl 152 milyon kilovat
tan 343 milyon kilovat saate çıkmış, yani 
iki mislinden fazla aı·tm1ştır. 

Bugün, 26 vilAyet merkezinde, 107 ka
za merkezinde ve 21 nahiyede elektrik var
dır. Bu elektrikten 3 milyon vatandaş isti
fade ediyor. 

ı--~;;;·~:~;~:;::-~::;:~ .. i 
f sini teşkil eden Ailenin ha- J 

yaıtiyeti çocukla kaimdir. Bu ; 

hayatiyeti idame ve takviye ı· 
ancaık çocuğu korumakla 
mümkündür. 

Çocuk Esirgeme Kurumu : ........................................................ . 
Teneke istihlakinin azaltılması 

tedbirleri 
Bir ithal maddesi olan teneke istih

lakini azaltmak bakımından bir tedbir 
olmak üzere birden fazla benzin pom
rası bulunan şehirlerde'!ci pompaların 
diğer pompasız şehir ve kasabalara ve
rilmesi kararlaşmıştır. Gaz yağının te
neke ile değil dökme olarak satılması 
imkanları da araştırılmaktadır. 

Tal ebeye verilen cezalar 
nasıl tatbik olunacak 

Hususi Türk mekteplerinde ilk mek
tep talebelerine ait muvakkat ve dai
mi olarak mektepten uzaklaştırılma 

veya muvakkat tasdikname ile mektep 
ten ayırma cezaları maarif müdürlük
lerince orta okul ve lise talebelerine 
verilecek cezaların da Maarif Vekale
tince tasdik edilmesi :lart olacaktır. 
.Azınlık ve yabancı mekteplerinde ta
lebelere verilecek cezalar, mekteple -
rin kendi talimatnamelerinde cezalar 
hakkında bir sarahat bulunsun veya 
bulunmasın resmi mektepler gibi mua
mele göreceklerdir. Herhangi mektep 
olursa olsun cezalar tasdik edilmeden 
tatbik edilmiyecektir. 

Katip Çelebi'nin ve Evliya 
Çelehi'nin kabirleri 

İstanbul; 3. ( Telefo:1la ) - Katip 
Celebi'nin Vefa'daki, Evliya Çelebi' -
nin Şişhane'deki kahırlarının ve etraf
larının tanzimine karar verildi. 

menşeli emtia : 
Tiftik, keten tohumu, susam tohu -

mu, palamut, somak ağacı, palamut hü
Hisası, mazı, zeytinyağı, zeytin küs -
besi yağıdır. 

Hususi takas mevzuu olabilecek Yu
goslavya menşeli emtia : 

Maden direği -kayın .:ığacmdan, me
şe ve kara ağaçtan- şeker ve saire san
dığı için tahta, fıçı tahtası, siğara ka
f:ıdı, madeni mevat ve elektrik malze
mesidir. 

Hava Kurumu 
tayyareleri 

Akhisar' da ! 
Bu münasebetle çok 

samimi tezahürler oldu 

ananın çocuklan 
İzmir; ( Hususi') - İspanyol te

baalı bir baba ile İsviçre tebaa -
sından bir anadan di.ınyaya gelen 
şimdi dört yaşında bulunan bir kız ço
cuğu, zabıtayı işgal etmektedir. Çocu
ğun ana ve babası, bundan bir müddet 
evel ayrılmak için mahkemeye müra -
caat etmişlerdir. Çocuk, o vakit anne
sine verilmiş, haftada bir defa çocuğu
nu görmesi için de babasına hak bah: 
şedilmiştir. Fakat bir müddet evel, ço
cuk babası tarafından kaçırılmış, zabı
ta kendisini Kemeraltında bir otelde 

Sümer Bank umum 

müdürünün mensucat 
f abrikalörleriyle lemaslar1 

de asgari altı ayda bir toplana~tn 
birer hükümet komisyonunu~ rııii 
mezkur protokol ile kabu1 edıl 

1 ıar' 
Türk - Yugoslav murahhas rt 

yonun ihracına mütedair 31 ~ s 
tarihli Türk - Yugoslav anıaşrı'l8 
esas noktalarına rlokunııırnaksııı~ 

'/dtl 
hükümlerini yeni icaplara u ııı 

üzere bugün Ankara'da ayrıca ô r 
zam bir protokol imza etmişler 

S P .R 

İstanbul' da 
yelken 

,,. 
• ·nciliG1 

Eskirim Türkiye bırı 
ıacak 24 Ağustosta yapı 1'rit11 f 

mtktedir. 

1 J':S İ ! 

İstanbul; 3. ( Telefonla ) - Sümer 
Bank umum müdürü bugün Sanayi 
Birliğinde mensucat fabrikatörleriyle 
konuşmuştur. Banka fabrikalarının 

imal ettikleri pamuk iplikleriyle suni 
ipliklerin Sanayi Birliği vasıtasiylc 

fabrikalara tevzi edileceğini Sümer 
Bank fabrikalarının yerli mensucat 
sanayiinin ihtiyacı olan kalitede iplik
ler imal edeceğini ve fabrikalar tara
fından verilecek siparişlerin kabul e
cHleceğini söyledi. 

BÜYÜK ADAM OLMAK 
Yazan : Cemil Sena Ongun 

Beden Terbiyesi Gene tıe>'et tı 
derasyonu teknik mii~aver~ ,.ıard8 53· 
}anarak evelce verdiği kal~ıı vıı' .,, 
tadiller yapmış ve bu ara 1<riıı1 !~8 ;c 
yapılacak olan Türkiye ~rıt<ıı'ıı 1ıı~ı 
dliklerinin 24 ağustosta ffliiS11 ıı~' 
rasını kararlaştırmıştır. ~·~afl ı11~dt' 
lara İstanbul ve 1 staııbll ·ştir5i' 
Eskişehir eskrimcileri de 

1 

Dinç ruhlu Türk gençlerine ithaf edil
miş olan bu eser, büyüklü~ün hakiki kay
naklarını aforiımalar şeklinde ve edebi bir 
ifade ile tahlil etmektedir. 

Büyük adam olmak istiyen her genç bu 
eserde istediklerini bulacaktır. 

Fiyatr 50 kuru~tur. Satıs yeri İstanbul 
İnkilip Kitapevi. 

ceklerdir. 951 

- rsf bi11 0st' 
Tokat'ta Posta T elg lıırı P ı • 

. •arı ıı)ı 
Tokat; 3. a.a. - Yenı } siıtl]e 

. d.. ınera ve telgraf bınası un 
mıştır. 



Hesap zıferdel 

sonra görülecek 
General de Gaulle 

hakkında verilen hüküm 
Londra, 3 a.a. - General De Oaulle bir 

franıız maJtkemesi tarafından aleyhine ve-
11ilen hiikllm hakkında dlin ak .. m yıverl 
vasıtaaiyle a .. iıdald be1aııatı nqretmit
tir: 

Bu hiikllm, nbaııcı bir nllfaza tlbi ba
lunan ve battl belki de mlltterek dlltma
nın doınıdan doinıyı emri altında bulu
nan bir mahkeme tarafından verilmiıtir. 
Mllıterek duınwı bir siin franıız toprak
larından kotulacak ve ben o slln milletin 
bialnniine menuaiyetle itaat edeceiim. 

İdama mahk6miyeti hakkında fikri ao
nılan ıeneral De Gaalle a .. ııdaki be,. -
natta bulanmuıtur: 

" VicbJ' hukıimetinin hareketinı ıa1ri
varid telikkf ediyorum. Heup, zaferden 
sonra ıöriilecektir."' 

Fransa' da yiyecek 
i~ecek sıkıntısı 

1
11111 1111111111ı111111111111111111111111111111ı11111111 ı ı ı ı ı uı uınıu u ı ı ı u ıuu uuınnuı ı ı ı ı ın nın 

1?14 ~e harp okulu mezunları 1 

1914 de Harp Okulundan tejmen olarak mezun Ankara'da bulunan ıınıf 
arkadqlan, her yıl oldutu pbi bu yıl da, 30 Temmaa akf&DU Ordu Evin
de toplanarak yıld6nümlerlni derin bir samimiyet içinde kutlamııtardır. 
Yukardakl resim bu toplantıya ittirik etmit olanları eöıtermektedlr. 

Fransa'yı 
Clermont-Ferrand, 3 a.a. - Jurnal 

1 Hollanda Hindistanı 
hakkında Japon emelleri 

gazetesine yapmıı oldalu beyanatta •ıA. ti %İraat nutn B. Cuiot, muhtelif hay- VJ aye ere ( Bqı I ioci •q/ada ) 

ı · · id Ü d kabili telif delildir. KADevl nokta! auar-
vanat sürü ennı yen en v cu a ge - dan. prk milleUeriDln a.UkW• kaVUID"'-
tirebilmek için etsiz günleri çoğalt - ak lan, mUmJdlıı olan her vaaıta ile tubll e-
mak lbun goleceiini söylemi,tir. ayınn clllmelidir. 

Benzinin nedreti dolayisı'yle '-~fı· Çin mUhlm bir pazardır. tı'akat Bollan-- da Rlndbtaıumn petrol, kalay ve kauçuk· 
miktarda odun klSmürü ile nıütehar - lan dünya tc;iD bir puar tetldl etmeırt.-

SoYJel Ylbek 
serasının 

yaptılı toplıntı 
Moıkova. 3 LL - Tau ajansı bil

diriyor: 
5"yet yilkaek ıaruının her iki 

mecliılnin mUtterek içtimalan, dtln 
saat 18 de Kremlin sarayında yapıl -
mııtır. 

Mezkdr içtimada qaiıda iıimleri 
yazılı rical hazır bulunmakta idi. 

B. Stalin, Molotof, marepl Vo -
rotil of, Kalinine, Kapnoviç, Miko -
yan, ldamov, Dinochenki ve sair ph
ıiyetler. 

Her iki meclisin ayrı ayrı müza
kerelerini müteakip, yüksek Sovytt 
ıOruı, Scwyet bükiimetinin teklif et
mit olduğu iki kanun projesini itti -
fakla kabul etmiıtir. MezkQr kanun
ların birincisi, Moldavya Sovyet ve 
Soıyaliıt federe cümhuriyetin t.efki
line mütedair bulunmalrtadır. llrinci
ai, Ukranya cümhuriyetine, Beaarabı
yanın Lhotine, Akkırman ye l1111ail 
eyaletlerinin iltihakına matuftur. 

BALKANLARDA 
YENİ NİZAM 

rik guojenli vesaiti nakliye tedarik ( Bap 1 ioci ••'1atl• ) dir. Jap0nyama bu maddeleri monopol al -
-:L--. ~d . l ,_. '- di tına almqa hiç bir DlyeU yoktur. l'akat lond 
--.:r-ta ....... enas edilinciye kadar, ıUt ve tereyatı sar- ere taa•llD etmea niyetini izhar e - bunların b&kkant:yet dalreainde tevzi edil· ra Ro•anyı'nıı 

~-· Harp ~tl,a • fiyatı hakkında da tiddetll takyidat yor. Bu tedbirlerin nazilerin pek lti- melert çarelerini IU'llftırmatı da ltısumıu 111 
ıtalyanlar, Afrika da tatbik edilecektir. ne gelecefine fUphe edilemez. ÇtlnkU crörmektedir. 

tah 
• • , _ __.. v i H. ı General 8ÖaleriDl töYle blttrmttttr : 

pt etmit-•· e Zeytin yağı meıeleaine gelince, va- e er ıt er Alman ırkının elsem o- Bunu yapmalda Japonya, Blrleılk .Alile- 1 il h kk d 
ltaJ,.a h....,_ pdikten ziyet daha mü,kill bir ıekildedit. Zi- lan vahdeti hakkında pek kati fikir• rtka ile Wl lhtlWta bul~ söstlne yaz ye 1 ın 1 

mühare'beden çekil - ra, bu maddenin hemen kifesi mil• _ ler beılemekte bile.ol•, diler millet- almalıdır. Ct1nld1. Hollanda Hlndl8tammn kauçutu Amerika ~ elnm bulUD• 

Baytık 

dikkat üzere 
olalım! 

( B•fl 1. ıncı NYlada) 
na kanaat etmeıi, o fikirlerin mem-
lekete zararlı olmadıtma deWet 
etmez. Acemi •e gafil •atandat 
"oyuna gelebilir!" Çünkü her tıa • 
rafta ahlikuzlan saba almıya mab
ıua kualardan fazla toJ' •• tec
rübesiz vatandatlan avlamı'Ja mah
ıua ideoloji tuzaklan kuralmuttur. 
Bu tmaldarcla baaaa en cani IU'J • 
kaatlar, maaum fazilet çiçelderi,te 
örtülmüttür; ea maddi, en bod'bia 
menfaatler sa.,renclitlik ... ahiri ile 
mukelemniftir. U.atler icadedil • 
mittir, felaefeler tUDİ eclilmittir, 
menfaat .... atduma menfeat ı.... 
it. hın merakldma hın tuzaiJ, ilim 
meraldıama ilim tuzaiı kunalmut ft 
mta bir aYCDU11 bütiin maharetim 
kullanılmııtır. Tuaak MÇIMIİBİ ~ 
miyenler böyle dUIDUlb hayalaftla 
dqan çı1cma •• .,. tercih etmelidir. 
ler. 

Çünkü O:JUD bii.,üktir Ye ...... 
fU11r1UZ kuldalarm aatm.i deiihliri 

Falih RJla ATAY. 

Yunanistanda 

Bugün 4 Alustos 
bayramı büyük 

tezahüratla kufi y 
Afrika'claki •azi'Je- temlekelerden ıetmektedir. Müıtem- teri ayırmak için her tUrlU çarelere maktadır. tlqtırdı. Afrika'daki lekelerle ise nakliyat büyük inkıtaı• müracaat etmeie gayret 1arf eylemek Japonyanın ,.,ai nizama endlcA h!ssedlyor 
muatmdekeleri aar- ra maruz bulunmaktadır. tedir. Dahili ihtlllflardan istifade et TchouqJWıs, 3 LL _ Royter: Teni Ja- P (Bap ı iaei -''J 

iWri içi.. pçmit 'bir Şekere gelince, istlhl&kin yUzde mekle iktifa ~tmiyor, co,rafl tabi • PGD kablne•nıa l8l'kl Aa:rada )'eni bir Dl· Biikret. 3 LL - D. N. B. aJanu bildi- aebzöp, bapeıkilete geçen 'tJllenliflllE 
limalde Trablaqarp 1ebenini harpten en ziyade mUteealir mat yapmak dahi kullandıtı teknlit :.::e,~~ ~~tal~~ ri1or: idaruiyle derhal mııvaff:akfftll_. 

toktan Mlllr •e cenap olmuı bulunan mıntakalar vermekte dahli bulunmaktadır. Polonyada olup rUtea Çin matbuatı 8f&lıdak1 t.efllrlerl ma~b::1~;i:!"~:°tı!!~~;rl= HU:- gen~ral Metakw'ın u.~mı 
ile hadut komfuaaclur. idL Müatemlekelerden gelen tekerler biteni gördük, fakat Çekoaloftkyada :yap~: iri brtıl~t otma11nı tıkdir etmekte•• de111aypinde tamamlyle 

0~ 
ile ital'J&n eomal" ' L--da L-t---~il Ü una daha iyi ..ardilk: burada ilk I~ bir l - ÇiD lD fethi, bundan serek Romanyı ile BulsariltllD'm, clanlmıft memlekette milli bırllk 

ı- ıee yulUU umu..:u en m fau.aata •" .,. 2 - Cenup denlzlertae ıreDlflemelt, serekae mih•er dnletlerlnin A•rupa'llDI ed·1-;. y • • h 
ft cenaptan da in- maruz bulunmaktadır. Şarap iıtihaa· korkuluk Slovak hiildlmeti kurmak f 1 - Japon lliyuet ve tkUaadl)'atımn bir bu kıumnda barqm •• beJDelmilel tetrlld ı~ . unaruıtan ın ·~ 

kea.,a mütemlekele .. litı mükemmel gibi eörünmektedir. oldu. Şimdi de belki Jl'ran1ada aynı te &flat pi~ tevflkaD 70l• tanatmt, mesainin tesisi p1elerınl mlltterek latth- ren parti kavplan tamımı 
~-· & •• ltal.,aaıar, ilk Nuır, .zirat Aletleri modemleıtir. yi görmek Uzereyi.ı. Burada ıtmdilik ~~t!::ıa8::tn1:~ mua- daf et?Dekte olduktan mlnhım cıkarmak- mittir. Onun için bqtin bU 

• cephelerden taar- meye tUzum oldutundan bahsettik • huıuaiyeti Brötanya araedecektlr. Matbuat. harbe 4"am ~ Çtn'ta umt· tat~et• denm edl~r· milleti, bu büyük gitntln yıl 
basil--. ait Kapuz• ten aon.. büyük -bir merkeılerinin Jl'ran1a Jnrall-tl ile s--- da:• Dl te::vtt etmekte •• uuk prkta menfaatle- 06rltm•l• hlc ...,..;... sor olacaktır. kutlarken çok sevdikleri bra 

·- ır- r- ~-,,.- rl olan devletleri, uzak fU'ktM1 O• men· o k R .... lla Bal · ~ habet • Ken'J• hadu- izclihamını ualtmak için köylerd• kaJılsmn tarafeynin anaıuyle blrlet- faatıertıda Ylb,)rut 1g11ı yq1ne t~ ere omanya..., ıere • priı - ne kartı derin ttıkran hklerl 
Mo.,ale'7i itsal et· kalm1k imldaım bulabilea ıaerı.eeı-. meal ım 1enealnde 'ftkl olmaıtur. o = o1ar1k SU'• maddi yG"Cbm. .-.,. :::;:-~ '::...:!r:ı; ~=rJ!~..i de etmektedir. 
taraftan insilizler ba kıt tehirlere ıelmemelerinl tavai· tarihten beri Brötanya frwı.z mille- etmekt41r. bir .......... •tıta .... tetldl edeMlecü lletabn'ın iktidar mevki 

•prp'ta Tobrak •e ye etmiıtir. tinin inkf .. fının iktı1adf, ,ı-• ve L d 'd ~~-r• ~ ..... ~ ..... ~ tlli sOndeaberi. Yunanı1t1n --·-- .,.p--•- -- r" r- on ~a a - uuut ınurme.-r. Ji.5:nl ...__ı_ e-'- milli ~-ın-. ...,....... ...._ -- kültürel ıaahalarında mümtaz bir mev- ı ' •• ııcUl&U ......,. -clepolanaı •e teaiaatı Jci ifpl etmiftir. * tunda bU,qk bamlelet' yapmd 
AMl!k ..,._ tt1n bunlar, general Meta.km 

........ , iqilizlen. Af. tabasının te bil-'" c'&w- u--....... ,.111111 · .............. ec1ea ... Wr 
ifiai cidcli aurette T- -,,.-- - ft 1.Wdiii _,.nde oı.attur. 

Wtclinnekteclir. Bu etllllflerdlr. trnımeı11a sair Yllt,ed• •11111118 ı•ellllıllk 1111 General Metabu, dıt poli 
t _ _:ıt 'd uml b• riae nazaran, Jl'ranııa endUıtriıine en t kif - mie11ir rol O'J - UJKU ere e um ır ziyade itçi veren mıntaka da Brötan· ev aıııda da yapıcı ve sulhcu ıl 

-.., lnsiltere''Je tabi 1m Londra. s a.a. - Sahbvs s&rlemeterl ma takdir etmiıtir. Dt1nyamn 
dominyonadur. infial y••alb ya o uıtur. &serine de Romanya'nm iıtikWiai. maha- tık devrinde bile dost Yunanlltml 

... ' B "t bı '- edı•ım fw bwtinde oldutu halı:lmıdıki baber--..hi Afrika, 1914 ro anyanın ,.r çoa yerlerinde Brl ter Londra'da bira• safd-'-L oJa-L te- ma milli b11nnma yolunda lusla 
Londra, 3 a.a. - Japonya'da ban lnslll• t r -L-•ı taraf ~-- --- .._ 'am Afrika'daki tebaaımm tevkifi berine bud olan 

1111111
.. an ıaanı IUllll ınuua konuıulmak Wdd edilmektedir. lloT&k7a'ma •• Dul- lemektedir. 

fetih •• mi infial bunlardan bir kıammm serbest tadır. Fakat oralarda da hiniyat, dl. marb'mn lkibetl hatırlar.dadır•• Roman- #"!.-- raJ K .._.__ __ , ı~---s al Loadn. S a.a. Royter ajan1ıma ,. ..... ıiındikl •rot•tolanaa ntmea 111• ...-e e~ m _._. 
eketm Almanlar bırakılmaıi)'le ula 11tıt1111t delildir. Bir- pr framıa vlllyetlerlndeki hl.Uya. - kandaki memleketi-in lkfb-"'-• -- • Yunanistan ı.ı--k -L--:t-

1 
• ' man::va ~lu hak.kmda ,.pılu tavislere pek d Alman Londrada iyi hll;»er alan mabflldea - - _.. ""'W"' 111JaUUU1UAA 

Ul'ID .. ı.rma dotnı u miisait ıöriinmll• olan inıili• efklrı t1ll aynı ır. matbuatı kendile- muı mahtemeldlr. lardao kurtulmq, memleketin llt4ımlke salu"bi olmı • uımamiJ'eei hiç oı··- • ta...._ .ı. • rbie kartı hahqU bir aJalra sf19t...mit &ifendiilne nuaran, Lon4rada mUU Romen dnlet &damlan Hitler tarafmdan lıtihlll lan bu -~ 
ponn il &a beti d b0 r aetlba 101 a- olmalı ~ B • _, mldafu teclblrlerlne ~f karama- Romaa,."da "Waper" kiri diJe t11nlf e- umur • -on _.dikt:8 IODl'll'b ~~ cacatım e u1:.ıt a!;ıemf:tı~ ı:ana binaen Ja- hk ı: ~ai":ın.P'n:;.-~ ·~ melen tmlkan Uri Japonyalı tevkif dilen bir tekilde brtılammt •• kendileri- kınmMa ftdfelendirilmiıtir. 

e c:en• a ....... pon1arm D&IDllllD iqiliı tebuSIDI incit ... ~ e et e - çir- edllilliftlr Bu tnldfatın, ahiren J• De eıacar iltekleriaia dratl• tatmbü Uln- Y11Da11ıl9tan'da anın genelik ıepnı 
de Afrika'am fark ailelerle tnlı:if etmesi inkisara sebep ol- ... bir pb olarak telüki edilmittir • t--z • ma bilcllrilmittir. bile ıeneraJ Ketabm' l.A-lll .. 

i Afrika" adlariy· nnqtar n bir tek lnsili• dahi memaf bl- 1032 de bir Alman puteclli ~ poa~ yapıı_, olan &115alis taa... Büi k6711 partlalaia pil B. Kula bil· ıer1' _.. blrldi men -r-
--•-L . .U . dıiı milcldetçe bu fevkallcle Jıotmıtaula- lle lan bl -aı.- • tevkifatına bir pna makabtlebll • tGa truall..a7&1ı1arm 11111kaTe1Det nl79 - 1er uuen r. 
_..,. erme iaD devam edecetl atilrlr balaamaktacbr. yapı r IUr .... t nb11na da- mil tetkil etmecllil de ipret edU • tht4e o1dülara balveldl Otaarta'Ja MI· Dolt Yunaniatan'm bGylk ı. 

.. iki mi....,.lekeclen hl1 bulunmakla itham edilmlftl. Ba ktedir cliımiatir. nı bia de huaretle kutla 

"T- c1a .._ Fransada Alman ...,ı-.. ... ı.rı. ........ - ... Khnı lıil .,,,,._,_ 1 .._ - - - T- ..... ...-iıti. Fakat 1914 telttbıa9 bulum~ din w nt1,.. • feo -ır-. er:: ~alba ~ c1Mate ibik 
wa Top •e Ka • pıJmat ola blrıe.-n1n l.t.rm tpı. .....-,.: La& - DGIMI aJrn ,. R~ ':a~~r;:1'!.rmm beJmtmda İnhisarlar Vekili 
•e framızlar tara. ajanlartnın faaliyeti dildlmlt olan .ı,tdeJI yıkmak olmat- bildirdiifne ....... Londra'da tlWdf toJnlr terklnclea belltefllmemftle .....,_ 
istill ediJditi halde Londra, 3 a.a. _ Royter ajaaı biJ,. tur. edllmit olan Ud Japonyalı, Mikobleki IQ&na atiklnhr ki Romanya ekatli1ette-
" ",.rlu"" Afrika diriyor: Hali faaliyette bulunan aynlak Cholll Kalaba ttcaretbaneal p.I • ~--ı:=:~i:e:::.::.k=,~= 
ucak 01D11bi Afıi.. Timea pzeteainin Llsbon muha • taraftarlarının adedi bir aç dtblıleyl ala mUdirU B. Satoru Keldhara ile 1 mü mee1narDetlndedlr. 
• PD•• t.,.bhü· biri igal altında bul11D1Dıy1n Pran • ıeçmemektedir. tl'akat mlkroüoplk kiacl .•lldilrU Cbunpub'dur. Jlu • m:k::ıb1.te1dlllerl •• llc aokt•J'l lhtln et

tada abnanJann kullasımakta olduk· meAbnlnete oJaJl bu lf'IP, Uatlmal ld, kGr aıanaın lllve ettiifae ı&re, Japon ı. - .,..._ mlbadelesf 
ittihadı daminp lan inhiWcl taktilin fil manidar de· Hltler'in ıra.... GOsrafi parplu. •flrl tiddetJI proteatocla bulUlllDUf- ı. - R-. kalmakla be~be- daha u. 

OraaJ .. Trannal Wllni vermektedir. MtskAr mubablre ... llülandllll buı pllnlana ilit· tar. ~ ... ~=~.?.~:ri. bir H)lm. 

~dmd•n me.,dana göre, Gestaponun bir çok uuı Jlar• tlhcell bir çhl olae.ktlr. Ba sGnkl 11 'mm Abnan7a'ma banda 
Wrletik cleYlettlr. ailyada bulunmakta " fr&n9S adliye- AftUpada nui~n pJanJanna Ms • 111 ...,.._ ~~·nm en l7l mtitterili ..... 

..,_., Hollaa • ıine talimat nrerek ..... tlll kont =.etmek prtiyle, fala prlp n,a lllereJI istila =a= =: =~";.,: 
• On doku1mca .... rolünü de icra eylemektedlr1el\ 

1 
L apdalca bir 1lanket •Wdd .._ ~- lılllldiaine .._ o1aa 111t11a ecea bir teY blmamıttır Mnetleri çekmek iciD mtlfteri olacüttt 

~tra iqilialerle bo • p · lhtl il d fakat bana mtlbbillacle Rômann'n v.: 
fiddetli 'bir .a. Fransaya do"nmı·yen babı aut Gestapo" bir ~ çılsın mı il ~ ~ b171ik Wr 1a1meı o1u·1nı· 

81 
.. Afrika bol· tarafından idare edilecek mO.- -'n'tlr etmelr •ltklldlr. 

çet. -..ıar olduk· takll bir Brltanya fikri, l'ranama " 
..:L Fransızlar BriStanyatıJann humedeblhaeleri için olma••ctır 

,....ııacaıel..m 'bir takma bir parça fula atır oı.a ptelr. llf 
,.,....., baralarda aaa- Yllll lllllli Slylllelk mıl Lomtra: 3. a.a. - Downina Anet 

olaa lııeyu: imaam VidlJ, s a.a. - Havaı ajuaı blldirlJOl'I Hindi t f tarafmdan ba Uplll ~-bir• 
aJıfkm ohnau lb•· Yabucı ordularda hizmet kabal ed• 8 an ın ujda ı.peldJ, iatill teMbbUll ihtimal 

Romen yahudileri 
hakkında 

118 ..... Ilı• analaarel»eaind• fransularla 1ÜUCI bir dnlet için •k• • .ı:.._ • kaydeden •• toph7aa her frama, ba p. lerhlin hiçbir suretle Hil oJmadılınt 
.......a .Ulh Ye teçhizat baııcı devlet J'nma ile harp balinde ol • Ame ika bildlnDittir. Bu meuja auaruı. al • Biikree, s a.L - Reater: Romen ,aba-

c:eaM afrikalılar, mua düi. ihwtle ltlwa •• öllm cuasma f ';.I... alacalı manı.ın, ..... ntere•-ı iltill etmek Dl- dllerlnia milli~ •e ıtatllerini btt earet· _._,.'benin 'bfi aıahktm edilecektir. UG ..... '• te tnbit edea tedbirllerill illa edilmek u 
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( .ap ı ioal ..,, .. , 
de komutularla memurin w bir 
ubr tarafuıdan brlllanmıt" 1e 
luunıttır. Bir mlddet .i1tiraba 
aoma Raif Kandenia nllyeti si 
eylemlı ft burada komutanların, 
yet erkinının, tqekkilller mensup 
nın ve balkın ziyaretlerini kabul etmlt 
ve kendileriyle muhtelif mneleler tl
zerinde g8r&pı8fttlr. 

lnblurlar Vekili miltealdbea lllomu
tanlıP, belediyeye, Plniye ladel .ziya· 
rette bulumaat " inhisarlar Wuetial 
teftit eylemiftlr. 
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HARP TEBLİGLERİ 

······· ' 1 1. 111 ••• 1 •••• 11 •• • • •••••••• ••• •• • • • •••••• 

Alman petrol 
lasfiyehaneleri ve 
Krup fabrikası 

bombalandı 

ULUS 

Al 1 H 1 
Bir düşman bombardımıın tayyaresi filo· ılı va mudafaa topçu ateşlerine rağmen ı ı 

man arın ava su İngiliz ve Mısır Suda'nında Khashmel - bom~ardım_an çok. şidde~H .. olmuştur. Ko'"ylu'"mu··z ·ıc·ın acılacak 
ı girbad'a hucum etmişse de hiç bir muvaf- Mut.eaddıt gen:ııtere ~uyuk çapta b~~ • 

Za Y 1
. at 1 • 1 r k" ld d . . balar ısabet etmış ve hır safharp gem ısın- , .> 

• 1 n ıyct e e e ~mcmı.!t~:"· .. 'de yangın çıkmı$tır. Tayyarelerimizden bi-
Gedaref uzerınde gorulen duşman bom - rısı avdet etmemiştir. ı 

B• d 2 '0 f re bardıman tayyaresi avcı tayyarelerimiz Gece zarf.ında Vivald.i. destro~erin_ıiz, a-
lr ay a 'I ayya tarafından düşürülmüş ve murettebatı esir dalar ~enızın?e 120 ı:ııı.ı_metrel.~k bır top 

edilmiştir. ve sekı.z t~!pıl atma tupu>'.le mucehhez ~u 

600 tayyarec'ı , .. . .. lunan ıngılız Osvald denızaltısını torpıl- Maarif Vekaleti yurdun muhtelif 
1 Erythre de Aasab uzerınde yapılan ıkı leyip mahmuzlamak suretiyle batırmıştır. 

d 3 H 
. Al ı hücumda bir cephane deposuna tam isabet- 55 kişilik mürettebattan 52 si kurtarılıp mıntakalarında köylümüz için demir-

~on ra, a.a. - avfa ndezk~retı, . man- ter kaydedilmiş ve bunların neticesinde esir edilmiştir. Hunlar meyanında Os - cilik kursları açmıştı. Vekalet hu 
yanın temmuz ayı zar ın a ı zayıatınm .. . . . A . vald'ın siıvarisi kaptan David Frazer de · · · 
240 tayyare olduğunu bildiriyor. Bu tay- ıfıuteaddıt ınfılaklar olmuştur. Chmıel'de bulunmaktadır Kurta in 1 h . kurslardan çok memnunıyet verıcı ne 1 

1 d ··ı . d"I . · k .. 1 ah • d"I . . · rr narın epsı sag- . k" yare er e o en veya esır e ı en tayyarecı pro1e tor er t rıp e ı mıştır. dır ticeler almış ve bu kursların ım an 
adedi 600 d~r. Bu aylık bilan~o in~iliz ha- Bombardıman tayyarelcrimize hücum Sarki Afrikada hava kuvetlerimiz Su - neticesinde bütün yurda teşmiline ka-
v:k k~~:~~.rın;.ı'erk~ ~~ren hır netıcc ola- eden duşman avcı tayyarelcrinden ikisi in- da!l'~a bulunan Butnrayı· bomb~rdıman et- 1 rar vermi<:tir. Bu suretle köylümüz 
r e ı e ı me e ır. t" b" k"ld . . k mıştır. Cassala mıptakasında bır zırhh o- " 

l 
1.~a-~sı~ ır .şe ı c ınış uç~ş~ . yapar e~ tomobll kolu bombardıman edilerek 8 •kız 

1 köyünde kırılan aJat ve edevatını, ta-
n g i 1 iz Hava go~ulmu~~erdı~.. T_~YY~_relerı;nızın hepsı arab.~ imha. edilmiştir. Efrat üzerine mit- mir için uzak mesafelere kadar gö -

ıalımen uslerınc donmu$lerdır. rnlyoz ateşı açılmış ve ateşin tesiriyle ef- •• k k 1 k k"" ·· d b 

demircilik kursları 

N • · b ı · .... • Cenup Afrikası deniz tayyare kuvetleri rat kaçmıştır. turme ten urtu aca ve oyun ~ u 
Londra. 3 a.a. - Hnva nezareti tebll - eza retl n 1 n te IQ 1 Yavello tayyare meydanına hücum etmiştir. Moyaleyc 45 kilometre mesafede, kain lunacak kurs mezununa yaptırabıle -

ğl: B" b'" ük h k ih b" 1 b"' Dehe! kıtaatımız tarafından işgal olunmuş cektir Bu iyi ve yerinde kararı üze· 
İngtllz havn kuvetlcri bombardıman Londra, 3 a.a. - Hava ve emniyet neza- ır uy angara, ararg ına anna u- ve düşmanın mukabil taarruzu ağır zayiat- . . A •. • . . 

tayyareleri diln gündi.ız Frıınsa, Belçika ve retlerinden tebliğ edilmiştir: yiik hasar verdirmişlerdir. Yerde bulunan la tardcdilmiştir. rıne Vekalet, koy demırcılık kursları 
Hollnndadakl tayyare meydanları üzerine Dün gece bazı hava faaliyetleri olmuş, üç düşman tayyaresine hücum edilmiştir. Duşman hava kuvetlcri Diredaana'yı hiç ~akkında bir de talimatname projesi 
müteaddit hava hücumları yapmışlardır. İskoçya'nın doğu - şimaliylc merkez böl- Şimali Kenya'nın muhtelif mmtakalarınıla bir !'etic~ almaksızın bombardıman etmiş- hazırlamıştır. Talimatnameye göre 
Hangar ve hareket sahalarına tam isabet- gel erine, İngiltcre'nin doğu ccnubuna ve d.. k t h kA . lerdır. Gınvello, Asmara, M cssoca'da düş- .. . . . .. 
ler vaki olmuştur. Yerde istirahat halinde Bristol kanahna bombalar düşmüştür. uşman ı aatının . are a~ı tayyare keşıf manın yaptıgı bombardımanlar, boş bir kurslar koy demırcı şubesı, koy ma 
duran tayyareler alçak irtifadan bombnr- Bristol kanalı bölgesi müstesna olmak üze- kollan tarafından ızaç edımiştir. hangarda hafif hasar yapmıştır. Bir ital angoz ı;ubesi iki kısımdır. birinci şu-
dımnn edilmiş ve mitralyöz ateşine tutul- re mühim bir hasar yoktur. Kanal bölge- 1· kı" yan ve bir y_erl! ö_lmüş ve miiteaddit ynra- ·~t'nin müddeti 20 haftadır. ve sıcak 
muolardır. Düşman muharebe tayyareleri sinde bir mahalle üzerine düşen bombalar Alman t e . lılar knydcdılmıştır. Avcılanmız tarafın- . y • • • 

tara!ındnn bazı karşı l\Oyma hareketleri bir kilise. bir mektep ve diğer bir kaç bi- ayyar Si dan iki düşman tayyaresi düşürülmüştür. demircılık, soguk demırcıhk, el tesv: 
olmuştur. Tayyarelerlmlzdcn biri UssUne nayı hasara uğratmıştır. Bir kac; kişi hafif ycciliği, araba doğramacılığı, teneke-
dö ıu surettevaralanmıı;ur. d "' ·· b' · Alman tebl ı'g'"'ı' nrnem ş r. UŞU ren 1r gem ı cilik öğretilecektir. İkinci şubenin 

Bombardıman tayyarelerimiz Almanya-ı Alcantarada ı" k ı' o·· ıu·· Berlln, 3 a.a. - Alman b<>"kumandanlı- müddeti 18 haftadır. ve marangozluk 
da askeri hedefler üzerini." sistemli hücum- ...,.. 
!arına devam ctmlşll."rdlr. Londra, 3 a.a. - Bahriye nl."zaretı tebll- ğı tebliği: doğrama, dülger ve araba işleri öğre-

d. J ğf: Uzun bir sefer esnasında bir alman de- tilecektir. 
Dün geceki hücumlarda asıl hedefleri ye ye 1 yara 1 Var Şimal denizinde seter eden bir deniz nl?;altısı ceman 56118 ton hncnıınrle topla 

Emden, Hamburg, Mlhourg, Salzbergen ve kafilemiz dUn öğleden sonra alman tayyn- mlıcehhez yerli düşman ticaret gemisi ba -
Enverlch petrol depoları teşkil etmiştir. Londra 3 a a Balı . t" d relerinin müteaddit hücumlarına maruz ı tınnıştır. Bunlar arasınd!'.l katil" halinde 
A d bi k 1 t . . . - rıye nezare ın en f { t 1 ı ynı zamnn n r c;o n man ayynrc mey- bildirildiğine nazaran Alcantnra gemisi kalmıştır. Ka!ilcde bulunan gemiler ve sc er yapan ıç pe ro gem si v_ardı~. Bu 
danlarına da JıUcum edilmlııtır. .. tt b t d b" b" b. d . . I bunlara refakat eden hnrp "'emllerlnrll'.n suretle hu denizaltısının Darıng ınglll:a 

H b S 1 b d büyük mure e a m an ır za ıt ve ır enız erı "' d t d b k · anı urg ve az ergen e yan- .. 1 .. v b" b"t 
6 

d . . 
1 

hiç biri hasara uğramamıştır. Refakat ge- es royerın en aş a batırdığı d!ışman ti-
gınlar çıkmıştır. Buralardaki hasann bü- 0 m~ı e ır za 1 ve enız erı yara an- mllerinden Veston dılşman tayyarelerin_ <'iret gemilerinin yckfinu 117367 tonllatoyu 
yilk olduğu zannedilmektedir. Harekattan mış ır. den birini dllşürmllşttlr Ve.ston'da zayiat bulmuştur 
dönerken, tayynrelcriml7.d<'n biri denize Sta.unton gemisinin zayiatı da öldükleri yoktur. · Her hlrl topla mücehhez muhtelif düş -
inmek mecburiyetinde kalmıştır. tahmın edilen bir zabit ve 12 deniz eridir. Şimal denizinin bn lrn bir kısmında Hl _ man tiı•:ıret gemiler~ İngllter~nin şıırk ı<R· 

ş ' g hlllerincle Harnlch önllnde Tımes lıallcin· 
Bombardımanlara dair tal• ilat 

Londra, 3 a.a. - Bu akşam nl."şredllen 
tebliğ hakkmdn hava ncznrl."ti aşağıdaki 
ta!sllAtı vermektedir: 

Alman petrol tasfiyehanclerlnc tevcih 
edilen hava tıınrruzu alçak bulutlara ve 
• ise ratı"mcn yapılmı ır. Karnen ve Reis -
holz"a karşı yapılan iki hllcum bilhassa 
muva!!ııkiyetıe neticelenmiştir Karnen 
petrol tnsfiyehanesine hücum eden bir pi -
lotun b<'ynnatına nazaran bombalar atıl -
dıktan sonra yeşilimtırak devamlı ziya 
peyda otmuş ve bu suretle bütün hedefler 
aydınlıkta bulunmUŞtur. Helsholz'da düşen 
bombalar 12 kadar yangın çıkarmışlardır. 

Bir mllddet sonra bunların heps; birleşerek 
bir yangın halini almı!jtır. 

Atılıın diğer bombalar şiddetli lnfllnk
lara sl."bcblyct vermiş vcduman elltunlan
nın yUksl."ldlğl görillmllştllr. Eıuıen'de, in -
gillz tayyareleri Krupp !abrlkasınıı müte
addit isabetler yapmış ve rı\sıtları bomba
ların tevlit ettiği muhtelif yangınları kay
detmişlerdir. 

Dortmound'u bombaladıktan sonrn dön
mekte olan bir lnglllz bombnrdımnn tay
yaresi Lnhaye'nln şimalinde çift motBrlii 
bir düşman tayyaresine rastlamıştır. Kısa 
bir mitralyöz dUellosundnn sonra clüşma -
nın tayyarl."slnln bir kanadı tutuşmuş ve 
bu kanattan küçük parçalar dUştnf,-U ve n
• vln tki knnndı da sardığı görUlmUştür. 
l!üsad<'menln neticesi mn!Qm dcğlldlr. 

Hollandaya yapılan hücumlar 
Londra, 3 a.a. - İngiliz hava kuvetleri

n in dünkü hücumlarının tafsilatmı veren 
hava nezareti istihbarat bürosunun bildir
diğine nazaran Hollanda üzerinde yapılan 
hücumlarda Amsterdam civarında Chipol 
tayyare meydanında yerde bulunan müte -
addit dört motörlü tayyareler hasara uğra
tılmıetır. Knocke • Belçikada • bir tayya-

re dafi bataryası 300 metre alçaklara kadar 
dalan tayyarelerimizin attıktan bombalar
la iskit edilmiştir. Dün akşamki hücum -
la rda Hamburg doklarında çıkarılan va -
cınlar 80 kilometreden görülmüştür. So.lz
berKen'de bir petrol tasfiyehanesi üzerine 

sekiz ton,..ağırlığında, yüksek infilak kabi
liyetli bombalar ve yangın bombaları atıl
mıetır. Tayyarelerin mürettebatı şiddetli 

infilakların vukubulduğunu ve yangınların 
çıktığını haber vermektedirler 
@ _____ _ 

r "I' f 1 • • Al hlander P."emlmlz dlln gece dUşmnn tayya- de ve Hebrides adalan ac;ıklannda 2 a -
ngı il ayyare erinin manya relerinin iki defa hücumuna uğramıştır ğustosta bombardıman edilmiştir. Hücuma 

Birinci hücumda dllşman tayyarl."sl, attığı uğrıyan gemllcrclen reman 16 bin ton har.-

ye Hollanda U" zerı'ne fa'frUzlafl bombaların hedefe isabet etmediklerini gö mlnde Uç gemi batırılmıştır. 
tıı; rllnce gemiyi mitralyöz ateşine tutmuş_ 3 ağustos gecesi İngilterede tayyare da-

Londra, 3 a.a. - Hava nezareti tebli
ği: İngiliz hava kuvetleri bombardıman 
tayyareleri dün gündüz Holanda'da Ham
mstcd ve Leeuvrdan tayyare meydanlarına 
hücumlar yapmışlardır. 

!I bataryaları ve benzin depolarına karşı 
tur. müteaddit rnlinferlt hücumlar yapılmış· 

Bu esnada alman tayyaresi, gemimizin tır. Bu hlicurnlnr nctkeııinde Thamesharn 
ınUda!an s!IAhlan tarafından yüz metre benzin depolarında büytlk yangınlar çıktı
kadar yakında ateşler içinde dUşUrUlmllş- ğı haber verilmektedir. 
Ulr. İki dakika sonra Highlander diğer bir Müteaddit dilşman tavyarelcrl glinılliz 
ıılman tayyaresinin hilcumuna mnrıı7. kal- Hollanda ve şimali Fransa !\zerinde ııçmuş-

Bir hangara isabet vaki olmu$ ve düş- nııştır. Tayyarenin attığı bombalar hedefe lnr ve her tarafta Tayyare da!i batnryala
man tayyareleri yerde mitralyöz ateşine isabet etmemiştir. Hücumunu tekrarlamak rımızın mllessir ateşi karşısında kalmış -
tutulmuştur. Tayyarelerimizdcn biri geri üzere gelen tayyareye tam isabet vuku !ardır. Bu sebeple attıkları hUtün bomba -
dönmemiştir. bulmuş ve dllşman tayynrl."Bi geminin son- lnr çıplak araziye ı'lilşmüştllr. 

Gece bombardıman tayyarelerimiz Gel- cağındaki kayığa çarpmıştır. Tersine rlö- İjssel havzası Eve İjmuaden sahilleri 
scnkirchen ve Karnen ve Daseldorf civa- nen tayyare geminin geri tarafında parça- üzerinde cereyan eden hava muharebele -
rında Hamburg'dnki suni petrol fabrikala- lanmıştır. Tayyarenin enkazını pupasında rinde Brlstol Blenhalm tipinde iki düşman 
rı tesisatına Essen'de bulunan Krupp fab- taşıyan Highlander bu sabah bağlı oldu- tayyaresi diışllrlllmtiştür. Aynı tipte hlr di-
rikalarına, Hamm, Krefeld ve Maulıheim 1 11 limana muvasalAt etmiştir. ğer tayyare de Havre civarında tayyare 
deki iase depolarına ve Almanyıı'nın şimal 

1 
Hlkhlnnder'de yalnız iki yaralı vardır. dafi batnryalan ateşiyle indirilmiştir. 

garbisindeki müteaddit tayyare meydanla- • 

1 
3 ağustos gecesi Almanya'nın şimal ve 

rına hucum etmislerdir. Suni petrol fahri- Ital_yan teb ı·g'"' •• garbinde uçan İngiliz tayyareleri bir defi\ 
kalarında ika edilen hasarın büyük oldu- 1 daha meskenleri yıkarak sivil halkı öldü _ 
ğu zannedilmektedir. ~ rerek ve yaralıyarak bombalarını gayri as-

Tayyarelerimizin hepsi salimen üalerine l Roma, 3 a.a. "Gecikmiştir" 
d- ·· ı d" ç b ·· k" h keri hedeflere atmışlardır. Gifhom mınta -onmuş. er ır ... arşam a. gun .ti av.a mu- . İtalyan kuvetleri umumi karargihın:n 
harebesınde duşmanın dıl:er bır denııı tay- 54 numaralı tebliği : kasında ve hiç bir askeri hedefe tesadüf e-
Y8:re~inin daha imha edildiği ııimdi öğrenil- İki safharp, iki tayyare gemiaiyle daha dilemiyen Chrra'da atılan infilaklı bombn-
mıştır. küçük cüzütamlardan mürekkep olup Ce- !arla bir köylü ailesinin, biri bir diğeri iki 

Afrika'daki harp 
Kahire, 3 a.a. - Bugün Kahire'dc neı -

redilen İngiliz hava kuvet leri tebliğinde 

Erythre'de diğer bazı hedeflere yapılan 

İngiliz hava hücumlan zikredilmektedir. 
İngiliz hava kuvetleri bombar.clıman tay

yareleri Erythre'de Zoulla'da büyük petrol 
depolarını dün bombardıman etmişlerdir. 

Hedefin yakınıtı<la büyük infilaklar ol -
muştur. Tam bir isabet neticesinde büyük 
bir düman bulutu yükselmiştir: depolar ve 
binalarda hasar görülmüştür. Erythre'de 
Assico petrol deposuna ve Asmara tay -
yare meydanına tayyare dafi toplarının 

şiddetli ateşine rağmen bombardıman tay
yarelerimiz tarafından tekrar hücum yapıl
m15tır. 

Tayyare meydanında yerde bulunan bir 
tayyare üzerinde bir bombardıman tayya
remiz 30 metre alçaktan bir pike uçu&u yap. 
mıştır. A&&icoda yapılan hücum neticesin
de müteaddit infilaklar olmuş ve çıkan yan
gın 50 kilometreden görUlmüştür. Tayya -
relerimizin hepsi salimen iislerine dön -
müşlerdir. 

belüttarıktan gelen bir düşman filotillası yaşrnda olan çocuklarla dört azası ölmüş -
Balear adalarından birisi olan Formentera 
açıklnnnda bir hava teşekkülümüzün ta _ tUr. Diğer iki kişi ağır surette yaralanmış-
arruzuna uğramıştır. Düşmanın şiddetli tır. 

Ankara Birinci Noteri 
RESİT T AMERSOY ... 

1- 5. Ağustos 940 tarihine rastlayan yarınki pazartesi günü saba

hından itibaren Ankara'da, İkinci Anafartalar caddesinde, Belediye 
yanında kain, NAŞİT TOYGAR Apartmanındaki yeni dairesinde 

çalışmağa başlıyacağını; 

2- Evelce dairesinde çalışan Bay Şaban Çolak'ın, Ankara Dör

düncü Noter dairesinde çalışacağı beyaniyle daireden ayrıldığını ; 

3- Alt ve üst ceman (16) büyük odadan ibaret olan ve otel veya 

pansiyon ittihazına elverişli bulunan Anafartalar caddesindeki eski 

Birinci Noter dairesiyle üstündeki katın tamamen veya kısmen ki
raya verileceğini iş ve alaka sahiplerine sayğılariyle bildirir. 

Telefon : 1152 3127 

Zara' da zelzele 
Zara, 3 a.a. - Biri dün gece saat 

11 de hafif, diğer ikisi de bugün 3,30 
ve 5 de olmak üzere muhtelif şiddet
te üç zelzele olmuştur. Hasar yok -
tur. 

ASKERLiK iŞLERi 

Tütün ikramiyeler i 
Ankara Askt-rlik Şubesinden: 
Şubede kayıtlı sakat subay ile eratın 

ve şehit yetimlerin 940 yılına alt tlitün ik
ramiyesi da~tılmasına 5 ağustos 040 gU
niinde baglanııcaktır. 5. 12. 940 gününde 
nihayet bulacaktır. Bu dağıtma haftada 
Uç defa olmak üzere pazartesi gllnleri ııe
hlt yetimlerine çarşamba günü subaylara, 
cuma glinleri erlere tevziat yapılacaktır. 
Bugünlerde hnk sahiplerinin ellerindeki 
ikramiye tPV7.iat cüzdanı, maa,.. resmi se
nedi, nüfus hüviyet cüzdanı, ttabik mühti
rii ve iki adet vesika foto~rafı; vekAletna
me ile aldıracaklar ııağ olduklıınna dair 
bulundukları mahallin belediye muhtarlı
ğından köylliler köy ihtiyar heyetinden a
lacakları ta.qdfkll ve fotoğraflı ilmlıhaber 
ile beraber mtiracıı.atları ilAn olunur. 

(4283) 14260 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Filim birden 

10 - 14,30 - 18 de 

TAŞ PARÇASI 
Türk filmi (Suavi) 

11,30 - 16,15 ve 21 de 

M EŞ UM G E M İ Fransızca 
RAY MİLLAND ( renkli filim ) 

Gece 21 de Meşum gemi 
ve MİK! 

( ___ ~ 
1t'RK1Yf', 

cRadyo I>lfllzyon \•'~ıv 
TÜRKİYE Radyosu Al"I< 

( Dnlgn Uzunlu \it{\\" 
1648 m. 182 Krs. 120 1\ 
31.7 m. 9465 Kes. 20 ı< 
19.74 m. 15195 Kes "!l 

PAZAR: 4 8 t940 

8.30 Program. ve memleket (f 
8.35 Müzik: haf"f parçaJıır 
9.00 Aj<ıns haberleri. C"l 
9.10 Ev kadını - yemek Jist 
9.20/ 9.30 Müzik: marşlar (P 

12.30 Program, ve mt'mlel ete f 
12.35 Miızik. Çalanlar: Fnh''Q 

rif İçli, Refik Fers:ı'l 
Hoşses. ., 
1 - I..emi • beyatiarab r. 
kasız hüsniın güvenme : ,r 
2 - S. Kaynak - b~Y8 c 
kı: (Ömrümün nescsıı ~•' 
3 Zeki Arif - dilke~lt' 
(Aşkın tahtını kalbime ş:ı 
4 - Sel. Pınar - giiJizar gıı 
biılun derdini sorm:ıyıl'I 

12.50 Ajans haberleri. . çsl 
13.05 Mü:ı:ik: snz eserlerı1. 1

. ıı 
hire Fersan. Şerif C 1' 

san. 1 " 13.25/ 14.30 Müzik: Radyo~% 
l - Valente: kırmııı ' 
yakut. esi 
2 Becce: Aşk e~~'4ı 
3 Lindner: BakuS 
dans. , e rJ 
4 - Carlys: Dülsine Yıccs 
5 - Martin Uhl: f{er ıa 
6 - Joh. Strauss: _hıJ clı 
7 - Fletcher: Derın ıı 
melodisi). blol• 
8 - Elgar: Deniz t~ 
9 - Azzoni: melodı. sJ'ı 

18.00 Program, ve memleket l 
18.05 Müzik: caz müziği ~pi cf 
18.25 Müzik: hafif melodıl~~ı 
18.45 Müzik: radyo caz or 

him Özgür idaresinde
1
) ıı: '!" 

19.30 Müzik - Okuyan: Me ~: ~ 
ı - Lemi - hicaz şar edeli 
melim ruhu hazinim z ıı;' 
2 - Bedriye Hosgcir • 
(Mümteziç aşkımla). bil 
3 - Tanburi A 1i • 
(Tcrsa güzelim)... aJl1 ~ 
4 - Arif bey - buzz 
şade talihim). fC ı; 

19.45 Memleket aaat ayarı. 
berleri. 

20.00 Müzik: türkliler. 'F•" '' 
21.15 Müzik. Çalanlar:. tel' 

Refik Fersan, Şerı~1 Ö 
l - Okuyan: Sem şc 
ı - Udi Mehm.et: 1r (Suphu bulsam sıneı 5 s'.l 
2 - Mustafa Nafiz • 
(Ümitsiz bir sevişle)· ş3r~ 
3 - Lemi - suı:inak 
hicranlı sözler). ııilı 
4 - Seniha Kambıı>: • ir f' 
kı: (Gönliırniin ebedı ·bF,,ı 
11 - Okuyan: NeC!'11 rPııs1 
ı - Zekai dede - hısa 
(Vuslata nail de etse)· ıı ti 
2 - Mustafa Çavus • f'~ 
şarkı: (Dü çeşmimdell 
hayali) . z 5~ 
3 - Refik Fcrsan :. sa (Seli 
4 - Hüseyni türku: 
yan bül.biil). . .. . .. (tefi° 
5 - H useynı turku · 
geliyor). 

20.45 Konuşma. (4 
21 .00 Müzik: fasıl heyeti. dO~ 
21.30 Müzik: Beethoven - .JltJ 

foni. ~ 
22.30 Memleket saat ayarı, 

berleri. 
22.45 Ajans spor servisi. 
23.00 Mıizikı cazband (PJ.). "' ~ 
23.25/ 23.30 Yarınki program• 

* 1 R A ~ 
Tahran Rndyosıl ııt , 

Tahran radyosu, kısa dııl~ tı1 1 saat 11.80 dan 11 c kadar. 1 
11 ~ o 

uzunluğu üzC"rinden, 17.13 tı~triıı1f 
30 m. 99 dalga ııztınluğll 8 ııı- ' 
20.30 dan 23.30 a kadar " 111eııt ıızunluAı.ı Uzerinden neşrcdllrt e~ 

(Yukandakl Saatler !JU\ 

tt 

- Kararımı verdim. Ve seni bundan haberdar et
mek için geldim. Senden, bana bir senelik bir mühlet 
v ermeni rica ediyorum. Vaziyetimin ne kadar müşkül 
olduğunu anlıyacağından eminim. Seninle daiJna sa· 
mimi ve açık konuştum. Senden hiç bir sırrımı sak· 
lamadım. Benim izdivacım bir aşk izdivacı idi. Karı· 

mı, şimdi seni sevdiğim gibi çılgınca bir aşkla sevdim. 
Karımın, bana fevkaUide yardımları dokundu. Elan 
o nun yardımlarından ve akrabalarının nüfuzlarından 

istifade etmekteyim. Fakat, artık maddi menfaatleri 
aüşünecek bir halde değilim. Benliğime yalnız his· 
ıim bakim oluyor. Sevgili Maria'cığım, hislerimin te
s iri altında ne büyük ıstıraplar çekiyorum, bunu t a
savvur edemezsin. Yekdiğeriyle çarpışan iki hissin 
arasında perişan bir hale geldim. Bir zamanlar karı

ma tapınıyordum. Onun, bütün dünyada bir eşi daha 
bulunmıyan fevkalade bir mahlCık olduğuna inanmış
tım. Kendimi insanların en mesudu :iddediyordum. 

Çünkü; böyle bir kadına karım diyebiliyor, onunla 

birlikte yaşıyor ve istediğim anda onu öpebiliyordum. 
Bir de bugünkü :vaziyeti düşün. ·ona ihanet ediyo • 

r um. Bunu yapabiliyorum. Seneler, en derin hislerin 
üzerinden kaba bir sünger gibi geçiyor. İnsan hiç far· 
kına varmadan ruhunda büyük değişiklikler oluyor. 

Bir zamanlar, yanında bulunmağı saadetlerin en üs
t ünü diye telakki ettiğimiz insandan uzaklaşmak, 
kaçmak için çırpınıyoruz. N e feci, ne acı bir şey but 

1rl• 
netle teşekkür etmiştin? Hele, parmağına jile POP 
vuzüğü taktığım akşamı hiç unutamıyacağı~ ıcsJ1ı1tt' 
c;am öyle coşkun bir heyecana kapılmıştın Jc•; ııel~ 
d: bana karşı duyduğun şükranı ifade edece ütı· J 
hılamadın. Tehalükle ellerime sarılarak 5pt aıe\_.t" 
r"de kaldı o günler ? Nerede, benim sakin·. ıil 11e ~ 
:faria'cığım? Sekiz sene zarfında senin içırı 
fettim , biliyor musun? 

İnce yapılı, çelimsiz adam yerinden fırladı. Sivri 
siyah sakalı heyecandan t itriyordu. Gözlerinin etrafı
nı mor halkalar çerçevelemişti. Elleriyle asabi, telaş

lı hareketler yapıyordu. Birden kendini topladı. Ma
nasız hareketlerinin farkına vardı. Büyük bir kaba
hat işlemiş gibi kızardı. Yavaşça yerine oturdu. Gene 

kibar tavırlı, şık ve zarif Maksi olmuştu. 
M aria, düşünüyordu: 

- Bu Köröşi de nerelerde kalmıştı? M aksi de pek 
tuhaftı. Bazan kuklalara benziyordu. Balolarda, ka· 

dınlara hediye edilen kuklalara ..• Köröşi, a l bu kuk· 
layı kaldır ... V estiyere götür ... Yahut cebine koy • . 

A man yarabbim, b u M aksi neredeyse Köröşi'nin ce-

Yazan: M ihaly f·OLDJ Türkçeye çeviren : F. ZAHiR TORUMKUNEY - 69 -
bine sığacak .•. Hele o, kocaman kışlık paltosunu gi
yerse!? •.• Aman, aklıma da ne garip şeyler geliyor. 

Hem, böyle düşünmek de ayıp. Ben, Maksi'nin dai

ma iyiliğini gördüm... Kalbimd~ ona karşı sevgi de 
var .•. Zavallı ne kadar da ıstırap çekiyor. 

M aksi, asabi bir hareketle yakasındaki menekşe 

aemetini düzeltti. Zoraki bir tebessümle tekrar söze 
başladı: 

- Heyecana kapılıp, biraz sert konuştuğum için 
affını dilerim Maria. Esasen geçirdiğim buhranın e~ 
hemiyetini de takdir edeceğine eminim. 

Maria, yavaşça söyledi: 

- Takdir ediyorum Maksi, karına acıyorsun. 
- Karıma karşı duyduğum hisler, sadece acımak, 

diye tavsif olunamaz ..• Yapmağa hazırlandığım işten 
dolayı derin bir vicdan azabı da duyuyorum ... Fakat, 

artık bu büyük günahı işlemekten, beni hiç bir şeyin 
alıkoyamıyacağını biliyorum •.• Basit bir kızdan ..• 

- Beni kasdediyorsun değil mi? .•. 
- •.•• Bir güzellik ilahı çıktı meydana. Bu harika 

benim eserimdir. Hak veriyorum. Sen de, tasavvur et

tiğin gibi yaşamak istiyorsun. Senin de kendine göre 
kanunların var ... Niçin inkar edeyim. Ben de, senin 
kanun ve telakkilerin mucibince yaşamağı bin kere 
tercih ederim. Fakat, bağlı bulunduğum, bütün bir ce

miyetin de bağlı bulunduğu kanun ve telakki 

lerden bir türlü yakamı sıyıramıyorum. Bu yüzden 

çok ıstırap çekiyorum. 

- Zayıf, belki de korkak olduğun için ıstırap çe
kiyorsun. Bütün sebep budur. Buna emin ol. 

Maksi, kıp kırmızı kesildi. Alnındaki damarlar 
kabardı. Gözlerini kan bürüdü. Boğuk bir sesle mı
rıldandı: 

- Korkak ! Bu çok acı bir ithamdır. Gerçi, bunu 

kendi kendime de söylediğim zamanlar oldu. Fakat, 
cesur kimdir? Cesur, daima bilgisiz ve cahil olandır. 
Yaptığı hareketlerin başkalarına vereceği acı ve ıs
tırapları tahmin edemiyen kimsedir. Korkak, çok de
fa, yapmak istediği işin akibetini düşündüğü, başka
larını bu suretle felakete sürükliyeceğini takdir etti

ği için korkaktır. Istırabı tadanlar, bunun ne demek 
olduğunu bilenler korkak olurlar. Duygusu, vicdanı 

olan bir insanın, bilerek başka bir insana ıstırap ver
mesi ne kadar güçtür, bunu hiç düşündün mü? ..• U
zun zaman, bütün ümitlerimi senin iyi kalpliliğine ve 
beni anlıyacağına bağladım Maria'cığıın. Bu buhran
lı günleri, senin yardımınla atlatacağımı zannederek 

kendimi avuttum. Ne yazık ki; sen, beni anlamıyor
sun. Sabırsızlık gösteriyorsun. Haklısın Maria'cığım. 
Daha çok gençsin. Biraz da şımardın. Hayatındaki 

büyük değişikliği hazmedemedin. Hiç bir şeye kanaat 
etmez oldun. Sana, verilen her şeyi az görmeğe baş· 
!adın. Eski hallerini düşündükçe gözlerim yaşarıyor. 
Sen, ne temiz, ne saf bir kızdın. Hatırlıyor musun, 

sana ilk tuvaleti hediye ettiğim günü? Nasıl bir ço
cuk gibi sevinmiştin? Koşup boynuma sarılarak min· 

Maria, huşunetle ayağa kalktı. 

Erkek, telaşla sordu: 

- Darıldın mı? es'" ~sr 
- Hayır, Maksi. Fakat, şimdi benimle İl 

meğe kalkmıyacağını tahmin ederim. 

Maksi, derin derin içini çekti: . ,ııtı~ 
- Beni yanlış anlama Maria. Böyle bir şe~~llıcıı~ıııı 

dan bile geçirmiş değilim. Yalnız, beni )coşıtlııı5~1ı 
itham ettin. Eğer, şimdi seninle açıkça konll)corl<ıı~ ııO 
hakikati senden gizlersem, o zaman cidden. ><ii'~ıııi 

1 ! . k" . ·rnirı ıÇ etı 
yapmış o urum. stıyorum ı; vazıyetı 5,rv 

11
1 

sen de öğrenesin. Ben, bütün varidatıoll ve·steıılt~ 
senin uğruna sarf ettim. Aydan aya artan 

1 0ıııı d it1" 
tatmin edebilmek için, vaktiyle tasavvurıırı .. t ett lıl 

·· 8cıı" ç 
nefret duyduğum vasıtalara kadar ınur t>O' ., ..;e s• 
Şunu bilmiş ol ki; bugün gene beş parasıı ;sıııtııflftSıı 
bir adam oldum. Etrafımı alacaklılar sardı. jı:ısll ııı< 
bebi sensin. Çünkü; sende merhametten ve 511JıiP s'• 
eser yok. Beni, on binlerce dönüm araziye 011yıo;,ıı. 
kontla yarışa çıkardın. İş, yalnız par~~a rııı1l ) 
benim partiyi çoktan kaybedeceğimi bıhY~ • il' lı°il' 

J{""roŞ1 
· tı1 

hiç bir zaman para bakımından kont 0 0ı1' 1 dİ' 
· · ı ·· F k Arafllıı ·ı e o çuşemem. a at, soruyorum sana. ıeşııı ıcı'" 

nasebetin esasını, temelini sadece para mıtıiÇ tıif e\' 
yor? Sana karşı duyduğum samimi aşkın sc"'' s Jıl' 
meti yok mu ? Senin için her fedaka:-~ı~a ? rJıJc ~ 
katlanıyorum. Bunun farkında değil ınısırı 

1111
. ft1'' 11" 

karım olmak istiyorsun. Bunu da yapa~ag edİ''crıl 
etme. Yalnız senden bir sene mühlet rıca t.3t) 

(SorııJ 



ğostus 15 ine kadar doğrudan doğru
ya mektep müdürlüğüne müracaat et
meleri ve dilekçilerile birlikte aşağı-

ULUS 

yenler her gün i17 saatlerinde ve isteklile
rin ihale saaUnden bir sao.t evel teminat 
mektuplarlyle resmi vcslkalarımn Edirne 
sanayi kışlasındaki satın alma komisyonu-

kadar kor satın alma komisyonuna ver -
mcleri ilan olunur. 

(4113) 14112 
t 2 Depo yaptırılacak 

; Tlckaleti Satrn Alma Komisyo -
daki vesikaları eksiksiz olarak gön -
dermeleri lazımdır. 

Sade yağı alınacak 
Tokat. Alay Satın Alma Ko. Rs. den : 

na vermeleri. (4004) 13998 
Kuru ot alınacak 

bedeli 9S39 lira 30 kuruş olan An • 
ti depo inşaatı a~ık eksiltmeye 
tıır. Eksiltme i : 8 / 8 / 940 per-

A- Nüfus hüviyet cüzdanın aslı, 
B· İlk mektep şahadetnamesinin as

lı veya bu derece tahsil gördüğünü is
bat eden fotograflt ve tasdikli vesika, 

Isparta Tümen Satın Alma Komisyo
nundan : 

1 - Tokat garnizonu birlikleri için se
nelik ihtiyacı olan (10000) kilo sade yağı 
kimyevi hikemi evsaf dahilinde kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmu~tur. 

;nu saat on birdedir. İlk tcmi
IS )lira ( 4S ) kuruş olup şartna- C- Tahsiline ve ileride hizmet gör

mesine engel olacak bir hastalığı ol -
madığına dair vilayet hastanelerinden 
alınmış heyeti sıhiye raporu, 

ı - Tefcnni'deki kıtaaun senelik ihtlya. 
cı olan S40000 kilo kuru ot kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 12-8-1940 pazartesi günü sa
at 15 de Tokat askeri garnizonunda satın 

~ruııa komisyondan nlınır. Talip
'Ycn vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. 

~aları. (3910) 13904 

2 - Şartnamesi Isparta'da tümen satın 
alma komisyonunda ve İstanbul Akara Lv. 
Amirlikleri satın alma komisyonunudarl;r. 
İstekliler şartnameyi komisyonda ok•Jya • 
bilirler. ~il.tak çarşafı alınacak 

: llekaleti Satrn Alma Komisyo-

adcdine tahmın edilen fiyatı 12S 
beş kuru olan on bin tane ya -

d fı 12/ağustos 940 pazartesi gunu 
c Ankarad~ M. M. V. satın alma 

taııa1ı zarfla satın alınacağından 
11 937 lira SO kuruşluk ilk temi • 
c birlikte teklif mektuplarını ek -
tinden bchemahal bir saat eveli

;ıc:z:kfır komisyon reisliğine ver -
~ıs) 14031 

Benzin alınacak 
l/ckfilcti Hava Satrn Alma Ko -

~ıia11 • 
ıo · 

O ton benzin pazarlıkla satın alı -
>4Uhammen bedeli (33500) lira o
tcıninat miktarı ·(S02S) liradır. 
~6 8/940 salı günü saat 11 de hava 

1 ~ornisyonunda yapılacaktır. 1 -
, %1 şartname her gün öğleden 

lturuş mukabilinde komisyondan 
İsteklilerin muayyen gün ve sa

tcınınat ve kanuni belgeleriyle ko-
bıılnrımaları. (4197) 14177 

l/l<arpit alınacak 
~kiileti Hava Satın Alma Ko. : 

~ lrıı:ı karpit pnznrlıkla satın alına
tılıarnmen b deli (6000) Ura olup 
~ t rniktnn (DOO) liradır. Pnzar-
4cı l>nzartcsl gUnU sant 11 de ha

t~ına knmlııyonunda yapılacaktır. 
b llııt ~artnnme her giln komlayon
:ıır. Jsteklilerin muayyen glin ve 

~teminat ve kanunt belgeleriyle 
~ulunmaları. (4198) 14178 

~ Sığır eti alınacak 
Geııel Direktörlüğünden: 
~ kıtası eratının 31 fklnclkAnun 

ı acI:ır ihtiyacı olan a.egart dört 
~ lltı bin kilo sığır ctl nçık ek
lltı·Jlmuştur. 

t;ı, iltzne 5. 8. 940 pazartesi g(lnU 
.\nkarn Cebeci Harta Gn. Drll 
~ A.I. Ko. da yapılacaktır. 

ıı etının beher kll03unun muhnm
~rrnı Uç kunııs, muvakkat te-

'1! lira 50 kuruştur. 
1fllcriu temlnnUarı ve icap eden 
it :Yazılı gün ve saatte komls-
1~. (3!)21) 13911 

~f ınalzemesi alınacak 
~el Dircktörluğiınden : 
~ Drk. lugü fotografhanesi için 
c Yedi kalem ecza ve malzeme· 
ıı ltUnü talip çıkmadıgından 2490 
~ 11Un 43. cü maddesine tevfikan 
,
4 
tılarak tekrar açık eksiltmeye 

t r, 

~itme 14. 8. 940 çarşamba gü
~ Cebecide Harta Gn. Drk. lu-

lı Sa. Al. Ko. nunda. yapılacak· 

~ın;;r.,.n tutarı 2700 lira, muvak 
" 203 l'radır. 

c'terin yazılı giın ve saatte tc
~ '(;o:~:isyona gelmeleri. 
~) 14319 

~ZIM AMIRLICI 
~ 

• t atlıcan alınacak 
cvazım Amirliği Satın Alma 

"1ıdaıı • 
t • 

t & On Patlıcanın kapalı zarfla ek • 
~940 saat ıs de Ankara Lv. ~ -

alına komisyonunda yapıla -

~~en bedeli 9600 lira, ilk te-
ıradır. Şartnamesi komisyonda 

-ll(lc kanuni ve ticaret odası ve-
%~ teklif mektupları saat 14 
& 11! olunur. (4010) 14004 
t Ugday nakliyatı 

A 1111d'•zı1lJ Amirliği Satın Alma 
iln • 

ır~ siıosundan alınarak göste
ıt ene 5800 ton buğdayın nalt
~l~llda talip çıkmadığından teit

~ ~tır~ksiltmcsi 8. 8 940 saat 15 

li~:ncn bedeli 4640 lira ilk te
~ad{4 Şartnamesi komisyon -
:~192) 14304 

~ iÇTiMAi M. V. 

1'alebe alınacak 
~ e iç . 

i' tımai Muavenet Vekaleti 
ebe mektebi müdürlüğün 

~~:}'li okuduktan sonra üç yıl 
t ?ıet yapmak \ e yalnız köy

ıı ~cra etmek üzere köy ebesi 
kt ektebimize bu yıl 30 tale
tk•ır. Şartları şunlardır : 
· '}'e Cüm!ıuriyeti tebaasın-

ı 

( 

~~~'11 Silini bitirmiş veya o de
t • g" 

1 1 
ormüş olmak, · 

~k8 den aşağı ve 35 ten yu-
1 • 
:~l'llerniş olmak şart değil -
ırı)'a dul olmamakla beraber 
ırıa kadar çocukları olanlar 

.:c d ~er türlü bakımı temin 
k aır bir teahhütname ge -

~tl abu1 edilirler. Çocuklar 
ı. ltıez 
ıtli : lerın haziran başından a-

D- Örneği ve bu ilan sonunda yazıl
dığı şekilde kefili ve nöterlikten tas
dikli bir nöter senedi. 

3 - İşbu 54()000 kilo kuru otun muham
men tutarı 29700 liradır. 

E- Çocukları (2-10) yaşına kadar o
lan dul kadınların tahsil müddetince 
çocuklarının anne, kız kardeş, te-yze, 
hala gibi yakın akrabası tarafından ba
kılacağma dair teahhütname ( evli ve 
çocuklu kadınlar için tahsil müdde -
tince çocuklarına bakacağına dair ko
casının teahhütnamesi. 

4 - Şartnamesindeki % 25 mikdar fazla
sı da dahil olduğu halde ilk teminatı 2227 
lira 50 kuruştur. 

5 - Eksiltme 20/8/940 tarihine tesadüf 
eden sah günü saat 17 de lsparta'da tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 20/8/940 salı günü saat 
16 ya kadar teklif mektuplarını Isparta tü
men satın alma komisyonu baskanlığına ve
recek veya göndereceklerdir. Bu saatten 
sonra verilen ve yahut gönderilen mektup
lar alınmıyacaktır. Saat ayarı tümen daire 
saatiyle yapılacaktır. 

F- Köy ihtiyar heyetinden alınmış 
ve zabıtaca tasdik edilmiş hüsnühal 
varakası. 

G- 4,5 X 6 boyunda 4 tane fotograf, 
Teahhüt senedi örnegi : 
Konya köy ebesi mektebine alınarak 

tahsil edip mezun olduğumda Sıhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaleti'nin yahut 
va\i ve kaymakamların tayin edeceği 
köyler mıntakasında üç yıl hizmet et
meği ve bu hizmeti kabul etmediğim 
veya kabul edip de muayyen müddeti 
bitirmeden bıraktığım ve sıhi sebepler 
dışında mektepten daimi olarak çıktı
ğım veya çıkarıldığım takdirde tahsil 
masrafı karşılığı olmak üzere 100 lira 
vermeği kabul ve teahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi. 
Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı o· 

lan ( ) nın bu teahhüt senedi muci
bince maktuan ödemek mecburiyetin -
de olduğu 100 lirayı kendisilc birlikte 
müteselsil kefil ve müşterek mütesel
sil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

Kefilin adresi. 13652 

Yerli kok kömürü ilanı 
Sıhat ve Jçtimai Muavenet VckBlctin

den : 
Vekalet kalörifcri için 120 ton yerli 

kok kömürü açık eksiltme ile satın alına
caktır. Yevmi ihale 12. 8. 940 pazartesi 
günü saat ıs dedir. Vekalet binasında le· 
vazım satın alma komisyonunda yapıla

caktır. 
Şartnamesini görmek istiycnler her gürı 

vekalet lcvazımına müracaat etmelidirler. 
Muvakkat teminat 243 liradır. Teminat 

ihale saatinden evci usulü dairesinde mal
sandığma yatırılarak alınacak makbuz ko
misyona ibraz olunacaktır. 

(4064) 140S4 

MAARiF VEKALETi 

Sıra, kürsü vesaire yaptırılacak 

Maarif Vekaletinden : 
Ankara Atatürk liscıi için yaptırılacak 

olan 152S3 lira 60 kuruş keşif bedelli 416 
sıra, 16 yazı tahtası, 16 kürsü ve 16 podyum 
kapalı zarf usum ile eksiltmeye konulmuş
tur. Resim ve liartnameleri bedelsiz olarak 
orta tedrisat dairesinden alınacaktır. İha -
le 12/ağustos/940 pazartesi günü saat 11 de 
vekalet binasında müteşekkil komisyonca 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 1144 lira 
ıs kuruştur. Teklif mektuplarının ihaleden 
bir saat evci kokimsoyna verilmiı olması 
llzımdır. (4094) 14085 

ADLiYE VEKALETi 

Nakliyat yaptırılacak 
Adliye Vekaletinden : 
Yenişehir'de temyiz ve adliye bina -

lan kömür depolarına kadar istasyon
da silo yanındaki Etibank kömür de -
posundan 250 ton kok kömürünün tah
min bedeli olan beher tonu 90 kuruJ 
üzerinden tahmili bankaya yalnız nak
liye ve tahliyesi müteahhide ait olmak 
üzere naklettirileceğinden 5. 8. 940 ta
rihine müsadif salı günü saat onbeşte 
taliplerin pazarlığa iştirak etmeleri i
çin Vekalet binasındaki arttırma ve 
eksiltme komisyonuna müracaatları ve 
ihaleyi müteakip kati teminat ve der -
hal işe başlattırılacağı ilan olunur. 

(4272) 14254 

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

kıtaat ilanları 

Eşya nakliyatı 
Erzurum Levazım Amirliği Satrn Alrruı 

Komisyonundan : 
1 - 1000 ton eşya naklettirileccktir. Nak

liyat kapalı zarf usulüne tevfikan yapıla • 
caktır. 

2 - İhalesi 5/8/940 pazartesi gürıü saat 
16 da Erzurum Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Toplu tutan 28000 lira ilk teminatı 
2100 liradır. 

4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. lannda ve Erzurum satın alma 
komisyonunda mevcuttur. Her vakit görc
bili rlcr. 

S - İsteklilerin muayyen gün ve saatten 
bir saııt evcline kadar teklif mektuplarım 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. komisyonuna ver -
melcri. (3952) 13939 

Sade yağı alınacak 
Edirne Askeri Satrn Alma Komisyo

nundan: 
l - Edirnedekl birliklerin senelik ihti

yacı olan 66.000 kilo aadeyağı kapalı zart 
usullyle eksiltmeye konulmuşsa da talip 
çıkmadığından aynı evsaf ve ıseraıt dalre
alnde ikinci ihalesi 9. S. 940 cuma günü 
saat 17 de yapılacaktır. 

2 - Sadcyağlmn muhammen bedeli 
92.400 Ura. ve ilk teminatı 6930 liradır. 

B - Evsaf ve (Jeralilnl lığrenmek lstl· 

7 - 2490 sayılı kanun hiikümlerine ve bil
hassa 32 maddesine uygun olmıyan mektup
ların sahipleri eksiltmeye iştirak ettiril -
miycccktir. (397S) 14021 

Arpa veya yulaf alınacak 
Isparta Tümen Satın Alma Komisyo

nundan : 
1 - Tefenni'deki kıtaatın senelik ihtiya

cı olan 720000 kilo arpa veya yulaf kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi lsparta'dn ti.ımcn satın 
alma komisyonunda ve İstanbul, Ankara 
Lv. amirlikleri satın alma komisyonunda -
dır. İstekliler şartnameyi Ko. da okuyabi
lirler. 

3 - İşbu 720000 kilo arpa ve yulafın mu
hammen tutarı 36000 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde 25 fazlası da 
dahil olduğu halde ilk teminatı 2700 liradır. 

5 - Eksiltme 20/8/940 tarihine tesadüf 
eden salı günü saat 15 de lsparta'da tilmen 
Sa. Al. Ko. yapılacaktır. 

6 - İsteklileri 20/81940 salı günü saat 
14 e kadar teklif mektuplarını lspart:: tü -
men satın alma komisyonu ba$kanlığuı.ıı ve
recek ve yahut göndereceklerdir. Bu saat
ten sonra verilen ve yahut gônderil~ mek
tuplar alınmıyacaktır. Saat ayan tümen 
daire saatiyle yapılııcaktır. 

7 - 2490 syılı kanunun hükümhrlne ve 
bilhassa 3.2 maddesine uygun olmıyan mek
tupların sahipleri eksiltmeye iştirak etti. 
rilmiyccektir. (3976) 14022 

Saman alrnacak 
Jstanbul Komutanlrk Satrn Alma Ko-

misyonundan : 
Komutanlık birlikleri için senelik olarak 

kapalı zarf usulü ile 562 ton saman satm a
lınacaktır. Münakasa 13/8/940 günü saat 
11 dedir. Muhammen bedeli 16860 lira ilk 
teminatı 1286 liradır. Şartname her gün 
komisyonda görülebilir. İstekliler belli gÜn 

ve saatten en az bir saat önceye kadar tek
lif mektuplarını Fındıklı'da komutanlık sa
tın alma komisyonuna vermeleri. (4062) 

. 14-047 

1000 Ton kamı! alınacak 
Erzurum Lcvazrm Amirlili Satın Alma 

Ko. : 
1 - Erzurum garnizonu ihtiyacı için 

1000 ton kamış kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 10. 8. 940 cumartesi gü
nü saat 10 da Erzurum. Lv. lmirliii satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Toplu tutan 25.000 lira ilk temina
tı 187S liradır. 

4 - Kamışın evsaf ve ıartnamcsi ko
misyonda mevcuttur. Her vakit rörülcbi
lir. 

5 - İsteklilerin tayin olunan ~n ve sa
atten bir saat eveline kadar teklif zarfla. 
rını komisyonda bulundurmaları. 

(4079) 14061 

Muhtelif malzeme alınacak 
lstanbul Levazım Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan: 
L:llkdarı Cinsi 

Adet 
450.000 5 x 8 perçin çlvlııl 
200.000 5 X 10 perçin çlvlel 

1300.000 2,11 x 6 perçin çivisi 
800.000 2,5 X 8 pC>rçln çivisi 
200.000 2,5 x ıo perçin çlvlel 

l:'JOO 000 2,5 X 12 perçin çivisi 
:'JOO 000 fi x 10 perçin pulu 

8000 000 /\ X 8 perçin pulu 
450.000 çift gözlU perçin pulu 
4:'JO.OOO yarım yuvarlak halka 
200.000 kUçlik yuvarlıık hnlka 
130.000 Çift dilli toka 

Yukanda yazılı 12 kalem malzeme 12. 8. 
940 pazartesi gf.lnU saat 15 te Tophanede 
İsL Lv. A.mirllği salın alma komisyonun -
da kapalı zarfla ekslltmC>ye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 102360 lira ilk teminatı 
6368 liradır. Şartname ve nllmunelerl ko -
misyonda göı1lliir. tsteklllerin kanunt ve
slkalnrlyle beraber teklif mektuplarını i • 
hale saatinden bir saat evel komisyona ver 
meler!. (4082) 14072 

Buğday alınacak 
Edirne Tüm. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Edirncdcki birliklerin senelik un 

ihtiyaçlarının temini için 9000 ton buğday 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuı
tur. 

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

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

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

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

cı ic;in alınacak olan (840400) kilo K. ot 
kolordu satın alma komisyonunca 14·8·940 
c;arşamba günü saat 11 de kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (21010) lira o • 
lup muvakkat teminatı (1S75) lira 7S ku • 
ruştur. 

3 - Şartnamesi her gül) iş zamanında 
komisyonda görülebilir. 

4 - Taliplerin teklif mektuplarını ek -
siltmc saatinden nihayet bir saat eveline 

alma komisyonu odasında yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli (11.000) lira o

lup muvakkat teminat miktarı (825) lira
dır. 

4 - Evsaf ve şeraiti görmek istiycnler 
her gün satm alma komisyonuna müracaat 
ederler. 

S - Taliplerin ihale santından bir saat 
evel teminat makbuzlarını ve kanunun 
emrettiği vesikaları Tokat satın alma ko -
misyonuna makbuz mukabilinde vermeleri 
liarttır. 

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

Sade yağı alınacak 

Sivas Tüm. Sa. Al, Ko. Rs. den: 
1 - Sivas ve Zara gamizohlan ihtiyaç

ları olan (30) ton sade yağı kapalı zarlıa 
eksiltmeye konulmU$tur. 

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

3 - İhale 14 - ağustos - 1940 çarşamba 
günü saat 15 de Tiım. K. lık binasındaki 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gun komisyonda 
görülür. 

5 - İsteklilerin belli glin ve saatte ka
nunun tarifatı dsiresinde kapalı zarfları -
nı hazırlıyarak ihale saatından bir saat e
vci komisyona vermeleri lazımdır. 

Postada gecikmeler mazeret kabul edil-
mez. (411S) 14114 

Kuru ot alınacak 
lstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
1278 ton kuru ot alınacaktır. Kapalı 

zarfla ekailtmesl 15. S. 1940 tarihine tcsa
dtif eden perşembe g{lnli saat 15 te Topha
nede İl!tanbul levazım fımlrllğl satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bede
li 76680 lira ilk teminatı 0084 liradır. 
Şartnamesi komls.vonda g6rtiliir. İstekli -
!erin kanuni veslkalarlyle belli saatten bir 
saat evel teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. ( 4182 ı 14162 

Sığır eti alınacak 
Aydın .17. P. A. Satrn Alma Ko. Rs. dton: 
Kapalı zarf usuliylc münakasaya çıka -

rılan Aydın birliğinin ihtiyacı için 90.000 
kilo ve Kuşadası birliğinin ihtiyacı için 
36.C:lO kilo sığır etine teklif edilen fiyat 
pahalı gbruldüğündcn eksiltmcleri tekrar 
16. Afs. 940 cuma günü saat ıs de Aydın 
askeri satm alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

Aydın birlifi etinin muhammen bedeli 
22500 lira ve ilk teminatı 1687 lira 50 ku
ru&tur. 
Kuşadası birliii etinin muhammen bede

li 9360 lira ve ilk teminatı 702 liradır. 
Şartnameleri Aydm ve Ku1tadası satın al

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

Taliplerin teklif mektuplarını kanuni ve
&ikalariyle birlikte ihaleden bir saat eve -
line kader makbuz mukabilinde komlsyo -
na vermeleri. (4211) • 14187 

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

de a5ağıda cins miktar ve tahmin bedelleri 
yazılı altı kalem mutabiye pazarlıkla satın 
alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyon· 
da görülebilir. İstcklilcrln belli gün ve sa
atte % ıs teminat paralariylc Fındıklı'da 
komutanlık satın alma komisyonuna ıel -
mclcri. (4291) 14282 

Muhammen 

Cinsi 
Büyük yem torbası 
Küçük yem torbası 
Kıl kolan 
Keçe belleme 
Gebre 
Kaşağı 

Miktarı 

Adet 
2000 
5000 

12000 
27SO 

10000 
10000 

bedeli 
L. K. 

2600 00 
5000 00 
6600 00 
6562 00 
2200 00 
5000 00 

Bunlar ayrı 
lebilir. 

ayrı taliplere de ihale cdi-
14282 

Er fotini alınacak 
!st. K. Sa. Al. Ko. dın : 
1 - Komutanlık kıtaları için 8/8/940 gü. 

nü saat 11 de pazarlıkla 7SOO çift er foti -
ni satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
48750 liradır. Şartnamesi her gUn komis
yonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve 
saatte '1o 15 teminatlariyle birlikte Fındık
lı'da komutanlık satın alma komisyonuna 
gelmeleri. ( 4295) 14286 

Kuru ot alınacak 
Edirne: Kor. Sa. Al. Rs. den : 

339 ton kuru ot alınacaktır. Pazarlığı 9.8. 
940 cuma gtinü saat ı 1. de Edirnede eski 
Müşiriyct dairesinde utın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı 
19650 ve teminatı 1474 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi her gün.komisyonda görülcbi
bilir. İsteklilerin sözü geçen günde komiı 
yona gelmeleri. (413Z) 14302 

Sığır eti alınacak 
Vize Tüm. Sa. Al. Ko. Reis. den : 
1 - Tüm birliklerinin senelik ihtiyacı 

olan ve 9. parçadan olmak üzere 22, 23 ve 
24 temmuz 940 günlerinde ihalesi mukar
rer bir milyon iki yüz yetmiş bin kilo sı
ğır etinin bazı parc;alarınn teklif edilen fi. 
yat pahalı görülmüş ve beher parçalarına 
talip çıkmadığından bir ay içinde pazarlık
la ihalesi yapılacaktır. 

2 - Pazarlığı 13, 14, ıs Afs. 940 gU:ı
lcri saat 11 den ıs kadardır. 

3 - Beher parçanın muvakkat teminatı 
3875 ve 2SSO liradır. 

4 - Etlere ait şartnameler! görmek is
tiyenler her gün satınalma komisyonunda 
görebili.rler. 

5 - İhaleye iştirak edecekler bir saat 
evci teminatını yatırmaları lazımdır. 

(4152) 14303 

Et münakasası 
Beykoz 11. Tüm Satın Al. Ko. dan: 
Ulus gazetesinin 6801: 6816 sayılı nüs

halsrrada çıkan ilandaki etin münaka::ası 
9. 8. 940 cuma günü saat 10,30 da Beykoz 
Halk Parti binasında komisyonumuz tara-
fından yapılacaktrr. (4.119) 14309 

Buğday öğüttürülecek 
Eskişehir Mıntıka K. Sa. Al. Ko.dan: 
l - Askeri ihtiyaç için toprak mahsul

leri Eskişehir ofisinden alınacai 1880 ton 
buğday_ un fabrikalarında öğütülmesi iıi 
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Sade \J 

yagı ahnacuk 
1stanbul Tugay Sa. Al. Ko. dan: 
l - 25. 7. 940 ta kapalı zarfla eksiltme- ye konulan muhtelif garnizonlara alt qa.

ğıda yazılı 3. parti sade yağına istekli çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 
İsteklilerin kanuni vesikaları ve teminat- lariyle İslA.hlyede satın alma komisyonuna 
müracaatları. ( 4 26.5) 
Cinsi Mikdarı Muhammen bedel Muvakkat Tc. Pazarlık Ta. 

Sade yağ 
Sade yağ 
Sade yağ 

kilo 
30500 
24000 
13000 

Lira K. 
34922 00 
27600 00 
15210 00 

Lira K. 
2619 00 
2070 00 
1141 00 

6. 8. 940 s. 10 
6. 8. 940 s.11 
6. 8. 940 s. 15 

14247 

Mutabiye ah nacak 
Adıına Tüm Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Cinsi Mikdarı :Muhammen bedeli Muvakkat teminat: 

adet Lıra Lr. Kr. 
Tevhit semeri 948 20856 1664 20 
Büyük belleme 1000 2000 150 00 
KüçUk belleme 1500 2700 202 50 

l - Yukarıda clnıı ve mlkdarlarlyle muhammen bedeli ve muvakkat temlnau ya.. 
zılı mutabiye pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şartnamesi İstıı.nbııl, Ankara Lv. Amirlikleri ve Adana. askeri sstıu n.lma ko
misyonlarında görl.llebllfr Bunların pazar lığı 9. S. 940 cu_ma gUnU saat 10 da ve 11 
de Adana. askeri sn.tın alma komisyonunda yapılacaktır. Ieteklilcrln teminatlariyle 
müracaatları. (4270) 14252 

Un ah nacak 
Midyat için 2/tcmmuz/940 günü yapılan 200.000 kilo fabrika ununun eksiltmesine 

talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40. ıncı maddesnıe atfen qağıda yazılı şo
kil ve zamanda yeniden arttırma ve eksiltmenin icrasına karar verilmiştir. Taliple • 
rin 2490 sayılı kanunun bu husus için istediği şcraitlcre ve ihale saatından bir saat 
evci zarflar verilmiş bulunacaktır. (3954) 13940 
Cinsi Mikdarı Muha. B. Teminatı İhale saatı eekli 

kilo Lr. Kr. tarihi 
Fabrika unu 200.000 20.000 00 1500 00 618/940 g K. z.arf 

Kuru ot ahnacak 
iğnece Askeri Satın Alma Komı'syoaundan 
Ayrı ayn şerait ve evsafı dahilinde alın:ıcak olan aşağıda mikdarları yazılı kuru ot

larına 1717/940 çarşamba günundc kapalı zarfla yapılan eksiltmede istekli çıkmadı· 
ğmdan yeniden kapalı zarfla eksiltmelcri 8/8/940 perşembe gunünde İğnece'de as -
keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve evsafı her giın komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vcsikalari) le ihale gun ve saatinden en geç bir nat 
eveline kadar teklif mektuplarını komisyona vermiş olmaları lazımdır. (3984) 13974 
Mikdarı Tahmin bedeli Teminatı Sııatı 

kilo Lira K. Lr. Kr. 
325.000 1S52S 00 1390 00 11 
481.000 27417 00 2057 00 11.30 

15 32S.OOO 18688 00 1402 00 
1521.000 86697 00 8503 00 15.30 

Sade 
..., 

yagı alınacak 
Diyarbakır Kor Satın Al. Ko. Bşk. dan: 
l - M. M. VekA.lellnln.emlrleriyle ıilınacak olan iki defada kırkar bin ve bir de!& 

da yirmi bin kilo sadeyağı Diyarbakır Kor satın almıı komisyonunca ayn ayn pa
zarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık gUnleriyle mikdarları \'e muhammen bedelleriyle temlpatlan aşa
ğıda yazılıdır. 

3 - Şartnameleri her gf.ln 1§ zamanın da komisyonda görl.lleblllr. 
4 - Taliplerin temlnntlariyle birlikte belll günde Diyarbakır kor satın alma 

komisyonuna mUra.canUarı. (4322) 

Sadeyağı 
Sadeyağ 
Sadeyağ 

Kilo Tutarı 

40000 
40000 
20000 

Lira 
40000 
40000 
20000 

Teminatı 
Lira 
GOOO 
6000 
3000 

Et alınacak 
Mersin Sa. Al. Ko. Rs. den: 

gün 
8. 8. 940 saat 11 
9. S. 910 saat 11 de 

ıo. s. 940 saat 11 de 
14811 

1 - Askeri ihtiyaç için aşağıda izah edildiği veçhlle bir kalem et satın al~ 
caktır. 

2 - İhille Mersinde askerlik ısubesinln Ust katındaki askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

Taliplerin ihale saatinden bir aaat evel tcmlnatlarlyle ve kanunen istenilen veaa.
lklcrinl havi teklif mektuplarını mezkOr komisyona teslim ctmclttl. 

3 - Fazla bilgi edinmek lstlyenler An kara ve İstanbul Lv. limlrllklerine ve 
Mersin alay satın alma komisyonundaki ı;artnamcleri her zwnan g6rcbilirler. 
Cinsi l\likdarı İlk teminat 

L. K. İhale gün saati şek.11 
19 8. 940 (12 kapalı zarf 

pazartesi 
Sığır eti 
Keçi eti 
Koyun eti 

(144000) Kgr 2052 00 

pazarlıkla yapılacaktır. Pazarlığı B. 8. 940 
perşembe günü saat 15 te Eskişehir mınta
ka K. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartna
mesi komisyonda "örülebilir. Tahmin be
deli J7600 liradır. Kati teminatı 5640 li -
radır. i steklilerin inezkür gün ve saatte 
teminat makbuzlariyle komisyonda hazır 
bulunmaları. (4.120) 14310 

Sade yağı alınacak 
lzmir Lv. Sa. Al. Ko. Bşk. dan: 

1 - İzmir mllııtahkem mevki merkez bir
liklerinin 22000 yirmi iki bin kilo s:ıdeyağı 
ihtiyacı kapalı zarf usuıu ile eksiltmeye 
konµlmuetur. 

2 - Eksiltmesi 19 &gııetoa 940 pazarte
si gilnU saat on altıda İzmirde kışla.da İz
mir Lv. 1'4mlrliği satın alma komıııyonun
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 24201 yirmi 
dört bin iki yüz liradır. 

4 - Teminatı muvakkate akçeııı lS15 
bin sekiz yilz on be§ liradır. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda gö
rUlebillr. 

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

7 - Eksiltmeye l&ıtirlk edecekler 2490 
sayılı kanunun iki ve UçiincU maddelerin
de ve şartnamesinde yazılı vesikaları tc -
mlnat ve teklif mektuplarını ihale sanUn
den en az bir sant eve! komisyona mürıı -
ca.aUarı ve vermlo bulunmaları. ( 4323) 

14312 
Buğday öğüttürülecek 

Diyarbakır Ko. Sa. Al. Ko. Bşk.dan: 
l - Kor merkez birlikleri ihtiyacı için 

toprak ofisinden alınacak (l.700.000) ki
lo buğdayın öğiitüm İ§i Dlyarbakırda Kor. 
Sa. Al. Ko. nunda 19. 8. 940 pazartesi gü
nü saat ıı de kapalı zarfla eksiltmeye 
konmu§tur. 

2 - Muhammen tutarı 34.000 lira olup 
muvakkat teminatı 2550 liradır. 

3 - Şartnamesi her gUn ıı zamanında 
komisyonda görtllUr. 

4 - Teklif mektuplarının ekl!lltme sa&· 
tinden nihayet bir saat eveline kadar ko -
misyona teslim etmeleri. ( 4328 > 14318 

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

1 - Birecik hudut taburunun (320000) 
kilo bufday öğütmesi kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - !hale günü 19. 8. 94() pazartesi gü
nü saat 17 de Mardin cenup Hd. K. lığı bı
nasrnda toplanacak Sa. Al. Ko. da icra e
dilecektir. 

3 - Muhammen bedeli 16000 liradır. 
4 - Muvakkat temınatr 1200 liradır. 
5 - Bufday Urla ofisinden teslim alı -

nacak ve buna ait masraflarla Birecik ve 
miılrezlerinf! ait olan nakliyat müteahhi
dine ait olacaktır. 

6 - lsteklı'Ierin 2490 sayılı kanunun ah
kimrna tevfikan aynr gun vesaatte gerek 
tahriren ve gerekse şifahen komisyona 
müracaatları. Şartnameyi görmek ve oku
mak istiyenler de Birecik Hd. Tb. Sa. al -
masiyle cenup hudut K. Jıtı satrn almasına 
müracaatları. (4329) 14314 

10 bina yaptınlac ık 
Balıl:esir Kor Sa. Al. Ko. Bşk. dan: 
ı - Kor mıntakası komutanlığı ihUya-

14308 

cı fçln Balıkesir ve Susgurlukta on adet 
askeri bina yapılacııktır. 

2 - İhalesi kapalı zarf usullyledlr. 
3 - Binalann beherinin keeıt be:!,.11, 

4 43 Ura 70 kuru§ olup umumunun ke lf bo 
deli 4843i liradır. Beherinin muvak)te.t te
minatı 363 lira 28 kunış olup umumunun 
muvakkat teminatı 3632 lira 78 kuru§tur. 

4 - Eksiltme Balıkesir Kor mıntaka ko
mutanlığı satın alma komisyonu binasında 
21. 8. 940 çarşamba günU sa.at 16 dadır. 

5 - PUın, eartname ve keşif cetvellnl 
sörınek istlyenler her gijn i§ saatinde An
kara, İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. ile Balı
kesir mıntaka komutanlığı Sa. Al. Ko. 
nunda görülebilir. 

6 - Taliplerin ihale saatinden bir saat 
evel kanuni veslkıilariylc birlikte muvak
kat teminat makbuzu ve teklif mektupla
rını komisyona vermeleri oarttır. 

7 - Postada vaki gecikmeler muteber 
olamaz. 

8 - Bu binalar toptan veya parça par
ça taliplerine ihale cdileblllr. (4331) 

14315 

POLiS 

Çelik dolap yaptırılacak 

Polis Enstitüsü Müdürlüfünden : 

ı - Ankara polis c111titüsll için mevcut 
nümunesine göre açık eksiltme ile 24 ta.ne 
~elik dolap yaptırılacaktır. 

2 - Bchcrioe 4S lira fiyat takdir ve tah
min edilmiştir. 

3 - Muvakkat teminat 81 liradır. 
4 - İhale polis enstitüsü binasında mli

tcşckkil komisyonda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlcrin te
minat makbuz veya teminat mektubu ile 
2490 sayılı kanunun 2, 3 uncu maddelerin -
de yazılı belgelerle birlikte ağustosun 10 
uncu cumartesi günü saat 11 de komisyo • 
na gelmeleri, (39931) 14023 

Ekmek alınacak 

Polis Enstitüsü Mudurlıilünden : 

1 - Polis enstıtusunun 940 sc.'1esi ihti -
yacı için kapalı zarf usuliyle satın alına
cak 50000 kilo birinci ncvı ckmcıiin cksılt
me tarihi olan 1 8. 940 perşembe gunu sa
at 11 de komisyonumuza istekli ı:elmcdi -
ğindcn 2490 sayılı kanunun 40 ıncı madde
si mucibince bir ay pazarlığı bırakılmış • 
tır. 

2 - Ekmegin beher ki!o .. urın 10 ku'"U& 
SO santım fiy.ı~ twmin cdilmiltir. 

3 - Muvakkdt vminat 3~3 ıira 7S ku
ruştur. 

4 - İsteklilerin 29 Ağustos 940 pcrşem. 
be gunü saat 11 de teminat makbuzu veya 
banka mektubu ve kanunun 2 \'e 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte PO· 
lis Enstitıisü binasında mi.ıteşckkil ntın • 
alma komisyonunda bulunmaları. (4337) 

14316 



ULUS 

Resmi daire,emüesseselerin 
nazarı dikkatine 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Kok aabtı icra Vekilleri Heyeti kararile Eti Bank'a Yeril

miı oldujundan resmi daire ve müeeıeseler kok ihtiyaçla
nnı dofrudan dofruya Eti Bank'tan maktu fiyat üzerinden 
ve münakuuız temin edebilirler. Binaenaleyh, depodan 
veya vagondan alacakları kokları nakil için var i1e kendi 
vuıtalannı kullanarak ve yok i1e nakil huıuaunda müteah
hit bularak ihtiyaçlarını halka ait talep tehacümü Taki ol -
madan ve bir an evel temin etmeleri lazımdır. 3011 

Bir mimar veya mühendis aranıyor 
Kızılay c .. iy .. ti Umumi Merkezinden : 
Kızılay'ın Erzincan'da yapacağı inpata nezaret etmek Uı:ere bir 

Mimar veya Mühendise lüzum vardır, arzu edenlerin Kızılay Cemi
yeti'nin Ankara'da Yeniıehir'deki Umumi Merkezine müracaatları. 

3078 

§ 
~ 

3 
! 

1! 
-= <t 

• 
nevı 

1 
j 

Lira Kr. 
25000 

Azı Kr. 
200000 

Çoğu Kr. Sa Lira Kr. Günü SL Gün 
250000 10 1875 22. 8. 940 10 perıeznbe 

ekmek yer 
1i ekstra 
kapalı 

ıssoo 35000 45000 30 1012 50 22. 8. 940 14 perfembe 
sıfır eti 
kapalı zarf 

16 perıembe 

sade yağı 
kapalı zarf 

5000 6000 115 517 50 22. 8. 940 

ICitabya 6. Sayılı ]. Okul TB. Komutanlılından : 
1- Okul eratının 1 Eylfil 940 dan 31 Afuıtoe 941 tarihine kadar bir yıl

hk ekmek. sığır eti, .ade yağı ihtiyacı kapalı zarf uaulil ile yukarıda hiaa
Jannda yazılı gün ve saatlerde ihalai yapılmak üzere ekliltmeye konul
IDUftUr. 
ı- lıteklilerin teklif mektµplarını ve erzaklarının hizalannda yazılı 

mikdarda teminat akça veya mektuplarile 940 yılına ait Ticaret odalı veal
..... (2490) sayılı kanunda yuılı vaair veaaikle birlikte g&terilen aa
atJenten birer saat evel okulda mütetekkil komisyona vermeleri. 

...._ Sıht ve umumi prtnameai Okul, TB. Komutanlıfında ıarillebilir. 
HM 

GOMROK VE iNHiSARLAR V. 
bir imtihana tibi tutulacaklardır. 

4- Tahriri imtihmda muvaffak o-

Gimrük ve lnhiaa1'1ar V ekileti 
ID8fettiı muavinliii müaabaka 

imtihanı 

lanlar Ankara'da aynca tlfaht bir im
tihandan da geçirileceklerdir. 

5- İlteklilerin imtihan programını 
Teftit Heyeti Reiıliğinden almalan 
veya mektupla istemeleri llzımdır. 

lltJmriJk ve lnbisar/ar Velıfletinden: (351J) 13498 

V.Wet Teftit Heyetinde (35) lira 
maaılı münhal iki mUf ettit mua • 

Wllllll:lt~ için bir müubab imtihanı ya- Aniar.1 lnlliHrl.ır Baımüdiirlüflinden: 

Anbra'da lnhinrlar Vekiletinln tahtı 
iıplinde bulunan umum müdürlük bina • 

1.,.- Bu mü1abakaya girebilmek için: ımda kabaran müp.mbalann 7&Pııtınlma-
A- Memurlar kanununun dördüncü 11 ketif, proje ve fenni .. rtnamesine söre 

ddeainde yasılı vatıflan haiz ol - açık ekıiltme)'e konulmuıtur. 
B- Yqı otuzdan yukan olmamak. Yapılacak iıln muhammen bedeli Z250 

Aıkerlifini yapımı veya tecil edil- liradır. Açık eksiltme •• ihale muameleei 
ISdf olmak. ç. Siyasi Bilgiler Okulu, 12/8/ 940 tarihinde saat 11 da bqmiidiir -
l!ukuk ve lkti1at Fakülteleri, Yilkaek lüitimüıde toplanacak komll70Dda icra 
tkti•t ve Ticaret mekteplerinden ve- edileceiinden taliplerin 111 lira 75 lnınıı 
p. bunlara mümasil ayni derecedeki ilk teminat pualariyle birlikte müracaat • 
ecnebi bir mektepte:ı mezun bulun - lan. (3950) 13956 
tnak. D- Ahlik ve seciye itibariyle 
"iaüfettitlik mesleğinin iıtilzam ettiği 
'Yekar ve ciddiyete mUnaft bir hali bu
tmımanıak. E- Sıhati her tilrlü iklime 
.,. her nevi seyahate müsait olduğu 
_. tetekküllü bir re.mi hastahaneden 
abnacak raporla tevsik edilmek, ge • 
Pktir. 

ı- istekli olanlar, nihayet 14. 8 940 
prpmba günü akpmına kadar Vekl
let Teftiı Heyeti Reialitine iıtida ile 

ttnüracaat edip oradan verilecek tercü
meihll beyannamesini, ekleriyle bir • 
likte ve üzerinde anlatıidığı gibi ek • 
ıikıiz olarak dolduruduktan sonra en 
geç 20. 8. 1940 salı gününe kadar 
Teftit Heyeti Reiıliğlne göndermit 
bulunacaklardır. 

3- lsteklilerden evufı uygun gö • 
rülenler, 2. 9. 1940 pHarte1i günü uat 
9 da Ankara veya latanbul'da tahriri 

P. T. TELEFON Md. 

P. T. T. Umum •üdirlüfiJnden: 

1 - İdare ihtiyacı lçtn 10,000 OD bin 
metre makalme teıl açık ekalltmeye çıJra -
nlmıttır. 

2 - Muhammen bedel (1300) , muvakkat 
temiııat (97,6) lira olup ekailtmeal, 19 ey. 
illi 940 puarteat ailnU aaat ( 16) Ankara.da 
Evka,f apartımanında tlçlllıctl kapı birinci 
'katında ııatuı alma komteyonund& yapıla
caktır. 

8 - t.teklller, muvakkat teminat mak • 
buıı veya banka teminat mektublyle kamı· 
nl veaikalarım blınllen mealdU' sUıı ve 
saatte o komieyona mUracaat edecekler
dir. • 

4 - Şartnameler, Aıılrarada P. T. T. le
vazım, tıtanbuld& P. T. T. levazım 
ayniyat 1U°beal mUdtlrlWderbıden bedelais 
olaralt verilecektir. 

(4260) 14807 

DEVLET DEMiR YOLLARI 
Muhtelif döküm itleri 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 
9. uncu itletme ihtiyacı için bir se

ne zarfında döktürülecela olan ve 
alelmüfredat miktarlariyle muham
men bedeli apğıda yazılı bulunan ız
gara, sabo ve makine vagon parçaların 
dan ibaret döküm iti 24292.40 lira 
muhammen bedelle ve kapalı zarf 
uıuliyle münakasaya konulmuıtur. 

Münkasa 15. 8. 940 perıembe günü 
aut 11 de Sirkecide 9 cu itletme bi
nasında A. E. komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

lıteklilerin 1821.93 lira muvakkat 
teminat ve kanuni ve1ikalariyle tek· 
lif mektuplarını ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını aynı gün saat ona 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Nizamnameler paruız olarak ko
miıyondan verilmektedir. 
Miktarı Muhammen 

kilogram Nevi bedeli 
Lira 

31935 Makine ve vagon 
parçaları 7664.40 

15540.-
1088.-

14147 

103600 Sabo 
6800 Iakara 

(4153) 

Balast alımı 
O'çünciJ isletme miidürlülünden : 
28. 7. 940 tarihinde ekılltmeye konulan, 

bmir - Bandırma hattının 258 • 268 kilo
metreleri aruında ihzar edilecek 15.000 
metre mlkAp baluta talip çıkmadıtı için 
ihale iti 8. 8. 940 tarihine talik edllmlıtır. 

İfb\J balutın muhammen bedeli metre 
mlkAp bqına 110 kuru§ olup muvakkat te
minat parası 1237.00 liradır. 
Şartname ve mukavelenameleri her va

kit parasız olarak l§letme merkezlerinden 
tedıırlk edilebilir. 

Talipler yukarıda göıılerilen ihale tari
hinde saat 16 ya kadar Balıkeslrde UçilncU 
ltletme komisyonuna müracaat etmelidir-
ler. ( 4161) 14191 

ASKERIFABRlKALAR 
20 Ton J&f kavak ağacı alınacak 

As.teri Fabriblar Umum •üdürlüiü 
•erlea Satın Alma Komisyonundan: 

Tahdıin edilen bedeli (1000) lira olan 
20 ton yq kavak atacı askeri fabrikalar 
umum mUdUrlUA"ü merkez aatın alma komiı 
yonunca 8. 8. 940 pel"§embe gilııU saat 14 te 
pazarlıkla aatın alınacaktır. Şartname pa
ruız olarak verilir. Taliplerin mezkQr giln 
ve saatte komlayona mUracaaUarı. 

(4279) H2!56 
7 Ton 0,3 mm. kalınlığında 

galvanizli teneke levha alınacak 
Asleri Fabriblu Umum Müdürlülü 

.il erlez Satıın Alma Komisyonund.ın : 
Beher kiloıuna 50 kunııu bedel tahmin 

edilen yukarıda yazılı 7 ton teneke levha 
Aıkerl Fabrikalar umum Müd. merkez sa
tın alma komiıyonunca 1. 8. 940 perıembe 
cünü ıaat 14,30 da pazarlıkla ntm alına
caktır. Taliplerin mezlrtr aün ve saatte 
komlayona mUracaaUan. (14280) 14257 

T •viıeci menaene8i almacak 
...,.. ,.,,"..,., u- Jliidirliilii 

•~rJt~z Satın Alma 1Ctnniı17onuml•n : 
20 adet Z Numara tesviyeci .Mencenesi 
20 " s " .. .. 
20 " 4 " .. .. 
Tahmin edilen bedeli (2800) lira olan 

yukarıda yazılı üç kalem ve ceman 60 a
det tesviyeci mcnıenesi Aıkerl Fabrika
lar umum müdürlüiti merkez satın alma 
komiıyonunca 9. 8. 940 cuma siinü aaat 
14.30 da açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komiıyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olaıı 
(210) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki veuikle komiıyoncu ol-
madıklarına ve bu iılc alllwlar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesinıiyle 
mezlrtr sün ve uatte komiıyona miiraca· 
atları. (431-5) 14301 

800 adet yatak ve 800 adat 
yaabk kılıfı ile 1800 adet 
yastık öıtüsü alınacak 

Asl:eri Fabriblar Umum •üdürlüfii 
JI erin Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen be~eli (2994) lira olan 
800 adet yatak ve 8ÖO adet yaıtık kılıfı i
le 1800 adet yastık örtüıü Aüert Fabri
kalar umum miidürlüili merkez satın alma 
kumiı:yonunca 21. 8. 940 çartamba sünii 
nat 14 de açık ekıiltme ile ihale edilecek· 
tir. Şartname par11ız olarak komiıyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(224) lira (55) kuruı ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki veuilde ko
miıyoncu olmadıklarına ve bu itle allka· 
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o -
daıı vesikasiyle meakilr cün ve aaatte ko-
miıyona müracaatları. (4341) 14311 

ANKARA V ALILICI 
Şoaa tamiratı 

A.ahr.1 Valililind~n : 
1 - Ankara Kırıebir yolunun 103+ 000 

-114 + 500 inci kilometreleri arasmda e
nıh ıoıe tamiri ve sınai imalit iti 
22. 8. 940 pertembe ıünii aaat on bet bu -
çulıtta ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf a· 
ıuliyle ekıiltmeye koQUlmuıtur. 

2 - Keıif bedeli (53432) lira 51 lnıruı 
olup bu meblaiın 33432 lira 58 kuruşu 

1940 maH yılı bütçeıinden ve mütebaki 20 
bin lirası 1941 mali :yılı bütçesinden öde
necektir. 

3 - Muvakkat teminat 3921 lira 63 lnı
nııtur. 

4 - lıteklilerin teklif mektuplanm, ti-

caret odası vesikaıı ve muvakkat tem.iııat 
mektup veya makbuılarını ve ihale ırilatin 
den en az 8 sün evel vilbete iıtida ile 
müracaat ederek bu iı için alacaklan fen. 
ni ehliyet vesikalannı yukarda adı ıeçen 
cünde saat on dört buçuia kadar daimi 
encümen reiıliiine vermeleri. 

5 - Bu iıc ait p.rtname, keıif ve diier 
evrakı Nafıa müdürlüiünde her ıün ıöre-
bilecekleri. (4313) 14299 

Şosa tamimb 
Anları Vali/ilinden : 
1 - Ankara • Kırıehir yolunun 13+ 100 

-17 + 700 inci kilometreleri arasında e
nsh IOH tamirat iıi 22. 8. 940 perıembe 
günü ıaat on bet buçukta ihalesi yapıl -
mak üzere kapalı zarf uıuliyle ckıiltmiye 
konulmuştur. 

2 - Keıif bedeli (51148) lira (99) ku· 
ruş olup bu meblaiın (21148) lira 99 ku
ruşu 940 mali yılı bütçninden ve müteba
ki "30000 .. lirası 941 mali yılı bütçesinden 
ödenecektir. 

3 - Muvakkat teminat 3809 lira "25" 
kuruıtur. 

4 - lıteklilerin teklif mektuplarını, ti
caret odaıı vesikası ve muvakkat teminat 
mektup veya makbuzlarını ve ihale ıünün
den en aı: "8" gün evel vilbete istida ile 
müracaat ederek bu iş için alacakları fen
ni ehliyet vesikalarını yukarda adı ıec;cn 
sünde nat 14,30 kadar daimi encümen re-
iıliiine vermeleri. -

5 - Bu iıe ai
0

t prtname ketlf ve diier 
evrakı Nafıa Md. de her gün ıörebile -
cekleri. (-4314) 14300 

Kiralık magazalar 
Anlara Valilllinden : 
Huıuıl i.dareye ait bankalar caddeıinde 

klin aşaiıda numaralariyle mevkii ve mu
hammen icar bedelleri yazılı maiazalann 
bir ıenelik icarlan açık arttırmaya konul
muıtur. İhalesi 22. 8. 940 perıembe sünü 
saat 15 de yapılacaiından taliplerin J'iizde 
7,5 niıbetindeki teminatları ile birlikte 
m~zkilr ıün ve natte villyet daimi encü
menine ve şartnameyi cörmek iıtiyenlerin 
de huıuıl muhaıebe tahakkuk müdürlüiü
ne müracaatları ilin olunur. (4343) 
Maiaza No. Mevkii Bir ıcnelik muhammen 

5 
icar bedeli 

Bankalar caddeıi 935 
Kmlbey sokak 

7 
22 B~alar ·~addesi 

143.20 

505 
1934 

BEDEN TERBiYESi GENEL D. 

Kayalupor malzemesi alınacak 
B. T. G. D. Satın alma komisyonu 

reisliğinden : 
Apğıda müfredatı yazılı kayak 

spor malzeme1inin ihale1i kapalı zarf 
uıuliyle ve her cinıi ayrı ayrı olmak 
üzere 12. 8. 940 pazarteıi günü saat 
14,30 da Ankarada Genel Direktörlük 
binasında aatınalma komiıyonu hu -
zurunda yapılacaktır. 

Talip olanların malzemenin şart -
nameaini almak ve mevcut nümunele
ri görmek üzere mesai aaatları içinde 
her zaman satın alına komisyonuna 
müracaat etmeleri ve teklif verecek· 
lerin de mu~en bedeli olan 19.1 SO 
liranın % 7 ,5 niıbetinde muvakkat 
teminat akçeleriyle ihale gününde 
komiıyona müracaat etmeleri ilin o-
lun~f • (4215) 14207 

Alınacak ımbeme: 
800 Çift Kayak 
800 Çift Kayak ayakkabııı 

60 Çift Kayak Eldiveni 
60 Çift Kayak Çorabı 
30 Çift Kayak Tozluğu 
30 Çift Arka çantuı 

ViLAYETLER 

Kapalı zarf uıuliyle ebiltme 
ilim 

Edirıre • erig Su lıleri Şube •üdiirliJ. 
lünden: 

1 - EJWltmeye konulan it: Edirne ci
varında BoanaldSy Meriç ıalıillnde kıyı ve 
aedde tahkim infaatı tamir itleri olup be
deli keffl 17016.91 liradır. 

2 - EkaUtme 12. 8. 940 tarUıt.ıe mO.. -
cilt pıuıarteat stıııu ııaat ıı de Edirned• 
:Meriç au itleri tube mUdtlrlllt11Dde topla
nacak ekalltme komieyonunca kapalı zarf 
umllyle yapılacaktır 

a - •t.ıtıklller bu .... alt eludltme tart -
namesi, mukavelename bayındırlık itleri 
genel IU'tııanıeat bwn..t fennl prtname, 
ııllııllel fiyat cetvelleriyle projeleri :&:dinıe 
au itleri Kertç ıubeat mUdtırluttınde bllA
bedel görebilirler. 

4 - Ekatltmeye airebllmek lçlıı 18tekll
lerln (2776.91) liralık muvakkat teminat 
vermeai ve bir iatlda ne Nafıa VekAletlne 
müracaat ederek bu ise mahau olmak U· 
zere al&eakJan mtlteabhltllk vealkuuu ve 
940 ııeneliııe alt ticaret odua veelk&11nı 
ibraz etmeleri tuttır. 

6 - Teklif mektuplarım lldnct madde
de yazılı aaatıe,ı blr ııaat evellne k8dar 
maltbuz mukabmııde F.dlrne llertç m ı, . 
lerl tubeal mUdUrUltUne tevcll etmlt ola-
caklardır. Pa.tacıa vuku bulan sectıuneler 
kabul edibna. (8574/4166) Hl41 

Nakliyat miinakuaaı 
Bitlis lnlliıarlar •UdiirliJfündeır: 

1 - İDblııarlar baimUdtlrlUIU De tUtUn 
atelyealnden bir Mne içinde Bltlla bqmU
dUrlutU mlllbakatı ile Siirt ve mUlhakatı· 
na aevkedUecek mamaı tUttlıı, içki, leva
zım ve aatr bllcUmle efya ile bu yerlerden 
geri çevrilecek inhisar maddeleri ve bot 
zuruf ve aatr bilumum IDblsarlar madde • 
!erinin Daldlyatı kapalı zarf uaullyle 24 
temmuz 940 stınUnden itibaren 16 gün 
mtlddeUe ve kapalı sarf wıullyle ebfltme
ye konulmuttur. Nakledilecek muhammen 
mlkdar tartııamelerlnde göaterilmlt ve 
nakliyat Uç l'l'Up& aynlmıttır. . - - . . 

DiT ANllUL AMIERDKAN KOLIEJB 

Şartnameıer, Ankara, Dlyarbüır, bq. 
mOdtlrlUkleri Siirt mllstaldl mUdUrllllUn -
de ve Bltlla balmUdtlrltltU merkntyle 
mUlhakat ldareterlnde mevcuttur . 

Btrlnct &TUP Van. Öuy, Gevq, Batka
. le, lluradlye idarelerinden mUtetekkll o. 

1 ıup % 7,5 muvakkat teminatı 696 lira ve 

l 
ihale sUnu 1 atuatoa 940 Ç81'f&mba g(laU 

4 saat onda. • ı z • ı S M I • A•erlkn Kız lloleJI 
ft a • AruVltHy. Tel. 36.161 • ::~~,r~~;.'_ej : ER IC E IC IC 1SM1 

1~,e•tep, ınaııh.&ceyı en ıyı o~reten bir müeueledir. Almanca veya franu:aca ihtiyari olarak müt .. 
ba .... ~uallimler tarafmdan öiretilir. Milli Terbiye ve Kültüre IOD derece ehemmiyet verilir. Aile 
hayatı yqatılır. Kütüphaneleri mükM1111Mldir. Kız ve Erkek t.clen terbiyeai ve ıporla talebenin be
deni tekemmüliinü temin eder. Li1e kıfllll denlerine munzam olarak Ticaret denleri ıöaterilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Mühendis kısmı Ameli ve nuui usullerle Elektrik,Makine ve nafia mihendiai yetittirir .................................................................................... 

K 1 • Yu tatili sarfmda Puarteli V9 ...,._.. sinleri 1aat 1.00 dan 12.00 
ayıt gün erı ye kadar 7 ~lilcl• ..... her,_ 

Fula .....ı6-t içia aatapla nı:ra lliaat miracaat edilir. 

İklllci grup Kut, Bu1aıuk. Varto, Ça
' pakçur, Karlıova, Abl&t, Erclt idarelerin

den mUtetekkll olup% 7,5 muvakkat temi
natı M3 lira ve lbale sflııU 7 atuatoı1 940 
~ba sllDU aaat 11 de. 

UçilncU grup Çölemerik, Yllkaek<>Y&, 
BeytÜ§tebap, Şemdinli, Siirt, Garzan, Be
•iri, Silvan, llutld, Luon idarelerinden 
mtltetckkll % 7,6 muvakkat temillatı 841 
lira ve ihale sflııU 1 atutoe 940 ç&rf&mba 
gilııU aaat 15 tedir. 

Taliplerin tartnameyl görüp lına et
tikten aonra ve muvakkat temlnatlanm 
mUQYen aaatlerden birer aaat 8'9'91 Bitli• 
lnlı1larlar bafmtıdUrlOIU veaeatııe )'&tır • 
dıktan IOlll'& adı ~n mUdUrltlkte milte
f9)rkll komlayoııa tü1tf mektupfanaın 
ınuanen ııaatı.- W9dt ~eri tlb ı 
~. (aol) 1681 

MEMURLUK MÜSABAKA lMT. 
T. C. Ziraat Bankasından : 

Bank&1J1ızın ıube ve ajanstan için lüzumu kadar memur 

üzere müubaka imtihanı yapılacaktır. 
Müsabakaya girebilmek için en u orta mektep mezunu o 

yaıı 18 den apğı 30 dan yukan bulunmamak prttır. 
18 den qağı yaıda olanlar imtihana girebilirlerse de 

evel memurluk ıınıfıqa geçemezler. 
Ankara, İzmir ve İltanbuldaki imtihanlara orta mektep 

rı alınmıyacaktır. 
Orta mektep mezunları için altı, lise mezunlan için on itd 

u olmamak üzere devam edecek staj müddeti zarfında 
MEKTEP MEZUNLARINA 40 - 50 LİSE MEZUNLARI 
75 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyet dereceleriyle 
nuip ıurette ücret verilir. Bunlann barem kanuniyle mua 
rece hakları staj devre1inde mahfuz tutulmakla beraber staj 
ıini takiben yapılacak me1lekt imtihanda iyi derecede mu 
lara TEKAÜDE TABİ DAİMi AYLIKLI MEMUR KAD 
DAHİLİNDE DERECE MAAŞI TEDİYESİNE BAŞL 

Bir yabancı dile (Franııaca, İngilizce, Almancaya) bih 
kıf olduğu uaulen sabit olacaklara bir Uatilıı dereceden maaf 

Henüz aıkerliiini yapmamıı olanlann daiint kadroya al 
11kerliklerini ifa edinciye kadar tehir olunur. 

Müsabaka imtibanlanna ADANA, ANKARA, ANTALY'. 
LIKESİR, BURSA, DlY ARBAKIR, EDİRNE, ERZURUJlf 
KlŞEHlR, G. AYINTAP, GiRESUN, lSTANBUL. 
KARS, KASTAMONU, KAYSERİ, KONYA MALATYA, 
SUN, SİVAS, ORDU, TRABZON, VAN, ıubelerimiade orta 
tep mezunları için 20, 21 ağuıtoata, lise mezunları için 22 ve2S 
toıta saat dokuzda baılanacaktır. 

Müaabakanın taflilltı ıubelerimizden elde edilecek 
terde görülebilir. 

isteklilerin mü1abakaya ittirik edebilecekleri mahaldeki 
ıube müdürlüiüne ve Ankarada Bankanın Per1onel itleri 
dürlüğüne 19. 8. 940 tarihine kadar müracaat etmeleri Jbımdıl'• 

Odun kömür ahnacak 
l•tıırbufda: Liseler, Alım. Satım Komisyonu Reislilindeıı : 

Cinai Tahmin fiyatı Kil:dan llk temi- Eksiltmenin 
Kr. natı Lr. siin ve saati 

Kok kömürü 2475 tonu 724 ton 1345 15/11940 perıembe 
ıünii aaat 11,30 da 

Kriple M. Kö. 1725 tona 220 ton 285 G. uat 10.45 de 
Odun kesilmiı 360 çekiıi 391 çeki 106 G. nat 11 de 
Manca! kömürü 5,5 kilosu 3S450 kilo 147 Q. saat 11.15 de 
Komiıyonumuza bailı Gündüzlü lise veorta okulların 1940 mali yılı 

olan yukarda yazılı mahrukatları eksiltmeye konm111tar. Ba buauaa ait 
rum yukarıya çıkarılmııtır. 

Eksiltme 1ıt. Beyojlu lıtiklil caddesi No .349 da liseler aatm abna 
yapılacaktır. 

lıtekliler kok kömllril için 2490 uyılı arttırma, ekıiltme kanununun 
ıinde hazırlıyacakları kapalı urftarmı 711karda hizaılllda ıöıterilen 
eveline kadar söıii ıeçen komisyon reiıliiiııe vermeleri muktezi olaP 
ıecilıtmeler kabul edilmez. 
Açık eksiltmeler için 1940 J'llı ticaret .oda11 vesikası ve ilk teminat 

birlikte biza1annda söıterilen lfbı ve ıaat te komlıyonda bulunmaları. 
Tttftlfaat ıatınaelı: ve ~ ıörmek iıtlyen1erin Galataaaray 1 

"9 Mkretwlllfn• mlneaatlan. (N07 -4157) 

ANKARA BELEDiYESi 

Hortum alınacak 

Ankara Belediy•sinden : 
1 - Ankara itfaiye1i için lOOOmet· 

re keten veya kendir hortum pazarlık 
la alınacaktır. 

2 - Keten hortumun muhammen 
bedeli 4000 ve teminatı 600 liradır. 

3 - Kendir hortumun muhammen 
bedeli 3000 ve teminatı 450 liradır. 

4 - Şartname.tnl g6rmek iıtiyen
lerin berflin encümen lralemine ve 
iıteklilerin de 6. 8. 940 lalı gilntl 1a
at 10,30 da Belediye Encümenine mü-
racaatları. ( 4204) 14265 

Karpit alınacak 
Aırhra BnHİ'7eııinden : 
1 - Belediye ihtiyacı i'in alınacak o

lan 2150 kilo karpit on bet ıün mtiddetle 
açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 645 liradır. 
3 - Teminat (48.31) liradır. 
4 - $artnamesini ıörmok iıtiyenlerln 

.lıer etin encümen kalemine ve iıteklilerla 
de 20 1. 940 nlr stinlin saat 10.SC da bele
diye eactiıaenine müracaatları. 

(4352) 14305 

Kuru ot almacak 
Anbra Beledi7eııinde11 : 
t - Temiılik iıleri haJ"9'an&tı için alı

nacak 55,000 kilo kuru ot on beı sün müd
detle açık eksiltmeye konulmuıtar. 

2 - llabammen bedeli (2750) liradır. 
S - Teminat 206,25 liradır. 
4 - Şartnamesini ıörmek lıtl:Je11Jerin 

her etin enclimen kalemine ve isteklilerin 
de 20. 1. 940 salı stinü sut 10,30 da Bele
diye encümenine müracaatlan 

(4.ZS3) 14306 

Kiralık clükkinlar 
Anl:.ır.ı BnHi7ninden : 

Lira K. 
Kira bedeli Teminat 

2775 208,U Mesbahaclalri paca -
hane. 

llOO 4S ( Sdıat babnbiı kar 
( 1111nda otobüs da -
(rak yerindeki büJ'ilk 
(dükklıı 

650 41,75 Halde 41 numaralı 
dükkan 

Yukarda mahal ve kira bedelleri7le te -

mlnatlan ıasılı belediye7e al\ 
lı::aller ihale tarihinden itiba
taribine kadar kiraya veril~,. 
namelerini ıermek iıtiyenlcı
cümen kalemine ve iıteklil 
940 nlı sünil uat 10,30 da 
menine müracaatları. (4'4f) 

Çamqır yıka 
.1111:.ıra Bııl!.ııl!. FuDJtettl 

finden: 
Hukuk fllktllteıhıtıı lefll 

m8flrlan ile 80fra örtü ve 
tak ç&rtaflanmn yıkattınl 
kuaYa konulmuttur. il 
4125 lira olup muvakkat 
dır. 

ı.teıduertıı prtnameııtııl 
fakUlteye, mOnakaaa11 tçiO 
sartal ailnU aaat 15 de 
beclUttne mtıracaatıan. 

Kirahk apa 
Bankalara yakın bit 

mt daire veya tirket '19 
için elveritli 16 daireyi 
ve tekmil konforu ııa.l 
partmanının tamamı ld 
olanların lt Bankasında 
aat Şirketine miir•-t J 
1091 

YENİ SiNEMA Hın Sİl&WI 
Bug(la ve alttun 

Saat: 10 - 14,30 • 18,30 
Manaları 

YENİ IJAFAK 
Saat: 12 - 16,30 - 21 

Manaları 

SEHYET ı•Aı 
Rejl8Ör •• -. rolde 

ERTUCRUL llUBStN 
C.becl rmdola 

ClllltLll 
TQrlııae IDslQ" ....... " 

Bu alqam aaat 21 de 
P'evkallde macera filmi 
JO kmm tekmlll birden 
!)LDUREN ÖRUMCEK 

Saat 10 • 14,80 - 18,30 
aeanalan 

PASTIRKA.CIYAN ve 
IJ'UKEKAsl 

Ttlrkçe aöalU kabkaha 
fUmi. Saat: 12 -11,ao 

-anılan 
K.Udl!K İl ARIYOR 

Battuabat& kaJılralı• 
ftb-1 



'•ıartesi 
ULUS Baaımevi l 

~ 
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4tusTos TELEFON 
.;, 194 o Bqmuharrtrllk 1371 

Yazı İşleri MUdUrtı 1061 -- Müessese MUdUrtı 1144 

Bugün 

SPOR 
ı ~- S kURUŞ Yazı İ§lerı 1062 

idare 1064 ADiMi% . ANCIMl'%DIR. Haberlerimiz 2 inci sayfadadır 

Milli Şefimiz dün akşam 
yemeğini İstanbul'da bulunan · 

Vekillerle birlikte yediler 

Basvekil bu aksam 
. Ankara'ya hareket ede<ek 

BG§vekilimizin l•tanbul'a muva.alatı •ıra.ında alınmı§ bir resmi 

larına hücum 
Falih Rıfkı AT AY 

l. ~ adalarına karıı alman hü • 
~hiının tamam olduğuna 

hl belki bu en meraklı ha
. baılamak üzere bulundu -

Jeni havadisler gelmekte
L· İye kadar sabit olmuıtur ki 
""" büyük harekete baıla -

\ iladar, kimseye 11mnı ver • 
~ hususta bütün mütalea • 
Yakın tahmin ve tehirler • 
t kalır. 
kadar tahmin ve tef ıirler 

iir: biri, Almanya'nın mut· 
le bir kati te,ebbüate bu
ihtiyacı olmadığıdır. Fran· 
~ br; Avrupa kıta11ndaki 
L..:letıerdms bir kıamı Franaa 
t-,hiplar arasındadır; İtalya 

l.eraber harbetmeldedir; 
Birliğinin Almanya ile 

.. tleri, Molotof'un nutkun • 
,~ndiğimiz gibi, yalnız te
r.:htilafsız değil, iyi ve müs· 

eç ve Balkan devletleri, 
"°litikasma ya intibak et • 
; Jahut mihver devletleri 

ınünaaebettedirler. Bu 
düıünülecek nokta, Al· 
lngiltere'ye de(il, lngil • 

~anya'ya karıı ne yapa • 
• Abluka, krtayı büyük 

tecrit edi.yoraa da, Al· 
":'- halkına gıda bulamıya
' • edilemez. Ham madde 
) lİJaçları içia Sovyetler Bir
'rdnn imkanlan vardır. 
~hıainlere göre Almanya 
• ,.\'Tupa kıtası, Napolyon 

tenha ve kendi kendini 
kıta deiildir. Doludur; 
ludur; sanayi durmuı· 
Ya'nm kendisi olmasa bi

~lı~ ve kıtlık tehlikesi altm-
"'IYetlerini istiyen milyon

• latip insanların başında 
•)'en nöbetçi bulundurmak, 
b iııal kuvetleri beslemek, 
•hkçısının dahi yiyeceği· 

t.r, k lazımdır. Diğer taraf· 
~•'ilin metropol ve Afri

.,.,.,_ ,..._ •orduları arttıktan bat· 
~hücum ve müdafaalarda 
\i; 'ti veren hava kuvetleri 

~ızta çoğalmaktadır. Eğer 
~ ~ lcııı geçirecek oluraa, 

-._laar nıağlubiyeti ancak ha· 
~ ~ kalır ve bata bat bir 

larnıı ve imkanlarını ara· 
er. 

t.ıılllinler sibi, bu ikisi de 
I & 11tünakaıalara müsait· 

•.;• beraber aon gelen ha -
~ fazla hücum ve taar

lel"İni takviye ediyor. Bu 
~baltıJacak olursa, hücum 
!-ii~• kartı almanlar tara· 

' Cebelüttank'a karşı 
"• İtalyanlar tarafmdan 

'dalara karşı tazyik ile 
' aıuıı-.amı Akdeniz'den 
-=~bur edecek tazyik '-t• . 1taf edecektir. 

__.•hı adalarına kar~ı hü -
.'-, asrımızın en meraklı 

~~~ine ıahit olacağız. Bu 

11 
IUphesiz, 3 buçuk mil· 
' lc!ferber olmamıa, ve 
9'-elden itıal edilmit 

\hareketi ile mukayese 1 
'lilizlerin havada, ka· ı 

zdeki muharipliği, en 
~ llluharipliği kadar ile

\ iinca Hy/ada) 

DOBRUCA 
İçin yakında Bükreş'te 

müzakereler başhyor 

Bulgar heyetinin Çarıambaya 
yola ~ıkması muhtemel 

Sofya, 4 a.a. - Royter ajansı bildi
riyor: 

Dün öğleden sonra Sofya'ya gelmiı 
olan Romanya'nın Belgrat sefirinin, 
bugün Bulgaristan hariciye nazıriyle 
görüşeceği zannedilmektedir. Bu gö· 
rüşme esnasında, c~ubi Dobrica'nın 
Bulgaristan'a iadesi hakkında yapıla
cak olan doğrudan doğruya müzakere· 
lerdet atbik edilecek usulün bahis 
mevzuu olacağı zannedilmektedir. 

Hükümetle alakadac bulunan maha· 
filden haber alındığına gare, bir Bul
gar heyeti, belki çarJRJllba günü Bük· 
reş'e hareket edecektir. Bu heyet Sa· 
lzburg'a gitmiş olan azalardan mürek
kep olacaktır. Yalnız başvekil B. Fi
loff dahil bulurunıyacaktır. 

Sureti mahsusada Almanya'dan av· 
det etmiş olan Almanyanın Bulgaris
tan sefiri Von Rihthofen dün B. Fi· 
loff ile bir görüıme yapmııtır. 

Müzakereler yakında bG§lıyor 
Bükreı, 4 a.a. - Havai ajan11 bildiriyor: 

bir taraftan ~omanya ve diler taraftan 
Macariıtan ve Bulıariıtan arasında miiza. 
kerelere yakuıda baılanacaktrr. 

Bukarester Taıeblat iımindeki alman • 
ca ıazete, Almanya ile İtalya'nm bu mii • 
zakerelere müıahit ıönderecelderi hakkın
daki haberleri yalanlamaktadır. 

ltalyan gazetelerinin tel.irleri 
Roma, 4 a.a. - D. N. B. ajanıı bil

diriyor: 
Gazeteler, yakında Romanya ile 

Bulgaristan arasında batlıyacak o • 
lan müzakerelerin doğu cenup avru
pasının kalkınmasına pek ziyade hiz
met edeceğini yazıyor. 

Popolo di Roma gazetesi, Bulgar 
hükümetinin noktainazarını Roı'nanya 
ya bildirmiş olduğunu ve Romen hü
kümeti müsait cevap verdiği takdirde 
Bulgar heyetinin bu hafta nrfında 
hareket edeceğini bildirmektedir. 

Giornale d'talya gaztesi, iyi ma • 
lfımat alan mahfillerden elde edilen 
ve fakat henüz teyit edilmiyen malu· 
mata göre Romen - Macar görüşmele-

(Sonıı J üncü <:Rvlada) 

/ngiliz kıtalarının garp 
çölünde ele geçirdikleri tüf ekler 

ffnlil on llnd 1f1 ......... 

Büyük Brilanya 
her zamankinden 

daha kuvetli ! 
. 

Observer'in bir makalesi 
Londra, 4 a.a. - Sunday Observer 

gazetesinde B. Garvin şunları yaz -
maktadır : 

• Dün, muharebenin 12 inci ayına 

girdik, ve Büyük Britanyanın tarihi 
kalesi, hiçbir zaman şimdikinden daha 
kuvetli görülmemiştir. Bu yalancı sü
kunete karşı müteyakkız bulunalım. 
Şimdiye kadar bir dinlenme ve yeni
den bir teşkilatlanma için bariz sebep· 
ler mevcut bulunmakta idi. Hitler, 
garpte yapacağı çetin iti için elleri -
nin kollarının serbest olmasını istiyor. 
Her ne bahasına olursa olsun §arkta 
bir ihtilat zuhurundan içtinap etmek 
arzu ediyor. Tuna devletleriyle yaptı 
ğı müşevveş müzakereler ve Moskova 
ile bulduğu bir bil sureti ile, Avrupa 
nın şarkında sükuneti muhafaza et· 
meğe muvaffak oldu. 

Fransa ile muharebenin hitamın -
dan beri yaptığı büyük tasarruf ve 
Romanyadaki inhisarı aayesinde Hit
ler, büyük Britanya'ya ve Britanya 
imperatorluğuna karşı yapacağı hare
kat için hazırlıklarını itmam ediyor. 
Fransada igğU edilen arazi üzerine 
bir kontrol vazetmek ve Petain hükü-

(Sonu 1. üncü sayfada) 

Londra dünya elmas 
sanayiinin merkezi 

oluyor 
Londra, 4 a.a. - Hollandanın Al

man işgali altında bulunmasının bir 
neticesi olarak senelerden beri Ams
terdam ve Anvers'in adeta inhisarına 
girmiş olan elmas yontmak ve cilala
mak sanayii ilk defa olarak İngilte • 
rede kurulmuştur. Bu işle on fabrika 
meşğul olacaktır. İngiltere, cenubi Af 
rikaca elmas menbalarının kontrolü 

Dobruca hakkındaki 
ı :ıuzkerelerin cereyan ettiği 

Bükrq'ten hir rncımara !
altında bulundurması dolayısiyle ham 
elmas inhisarını elinde tutmaktadır. 

Ve timdi de bütün dünya elmas aana
yiinin merkezi olabilecektir. 

İstanbul'da bulunan Dahiliye, 
Münakalat ve Maarif Vekilleri de 

şehrimize dönecekler 
l&tanbul, 4 (Telefonla) - Bugün Taksim bahçesinde in

f& edilen yeni gazinonun açdıt töreni, tehrimizde bulunan 
Dahiliye, Münakalat ve Maarif Vekilleri ve mebuslar da ha
zır bulundukları halde yapıldı. 

Saat 19,30 da gazinoya Bqvekilimiz Dr. Refik Saydam, 
saat 20 raddelerinde de Cümhurreiaimiz Milli Şef lnönü gel
diler. Milli Şef alqam yemeğini Batvekil ve vekillerle birlik

. te ga.zinoda yediler. 
Bqvekilimiz yarın aletim Ankara'ya hareket edecektir. 

Şehrimizde bulunan Vekiller de Ankara'ya döneceklerdir. 

Nafia Vekilimiz 

Tekirdağ' da 
Tekirdağ, 4 a.a - Nafia Vekili 

Ali Fuat ~y dün akf&J11 Ge
libolu' dan römorkörle Tekirdağ"a 
gelmi,ıir 

Yunan kıralı S. M. JorJ 

Yunanistan 

4 Ağustos bayramını 
dün kutladı 

B. Metaksas elen 
milletine bir mesaj 

neşretti 
Atina, 4 a.a. - Bütün Yunaniıtan, 4 .. 

ğustos rejiminin yıldonümünü kutlamqtır. 
Ba~vekil B. Metaksas bu vesile ile radyo
da Elen milletine hitaben neırettiii bir 
mesajda ezcümle ıôyle demiıtir: 

"- Buı;iın, yunan hayatmm btitiin tesa • 
hürler inde cezri bir deiiıiklik husule ce 4 

ti rmiş ve milletin miistakbel istihalesi İÇİ.il 

en sağlam ve sarsılmaz bir esaı teıkil et • 
mekte olan tariht devrenin beılnci yılnaa 
giriyoruz. O zamandanberi Elen milleti heır 
yıl 1adece buıünkü re•mi tantana olmabı.. 
zın teait etmek ve bu ıuretle bucflnün kenr 
di gÜnÜ olduğunu ve yrldönllmil celen la&. 

ltJ~~ ak kon.trolu için 
1 ngiliz hükümeti 

ı disenin sarih surette kendi arzusmau bir 
tezahürü olduğunu iÖıtermek istemitür. 
Tavııyeyi vazifem ıubı addettliim 7• • 

çok sıkı tedbirler aldı 
Londra, 4 a.ı. - Ana hatları inıiliz ik • 

tııadt harp nuırınm salı rünü avım ka -
marasında verdiği beyanatta izah olunan ve 
düıman ticareti hakkında ittihaz olunan 
tedbirlere nazırlar heyetinin bir karamame
ıi ile dün kati bir ıekil verilmiıtir. 

Bundan böyle, inıiliz kaı;ılt kontrol ser 
visleri İngiliz navlun ve ihracat ıehadet -
namelerini haiz olmıyan bütün hamuleleri 
ıüpheli addedecektir. Bu ıehadetnameleri 
istimal etmiyen vapur kumpanyaları lnıil
tere'nin ticaret ıemilerine ırzettiii kolay. 
Iıklardan istifade edemiyecektir. Bu ko • 
!aylıklardan mahrumiyet bilha11a sicorta 
bahsinde kendini hi11ettirecektir. Zira he
men hemen bütiiıı dünya ticaret gemilerinin 
harp tehlikesine karıı siıorta muameleei 
Londra'da yapılmaktadır. 

Japonya benzin ımb•gosunu 
Amerika nezdinde protesto etti 
Vaşington, 4 a.a. - D. N. B . .ajansı bil

diriyor: 
Associated Press ajansı, jıpon sefiri 

Harinouchi'nin hariciye nezaretine bugiin 
hükümetinin bir notasını tevdi ettiiini bil
dirmektedir. Aynı ajansın yazdıfına ıöre, 
mezkiir notada Amerika tarafından tayya
re motör benzinlerine lı:onulmuı olan am
bargoya karıı protesto edilmiıtir. 
Vaşington, 4 a .a. - Çin'in japon i11ali 

altında bulunan kıımındaki amerikan iı a
damları japon makamları tarafından ame
rikan ticareti i~in konulan yeni tediyatı 
protesto etmiılerdir. 

ltalyanların yaphklan tahfi
dat AlrikaJa yakında mühim aa
keri harekat cereyan edeceğini 
göıterir mahiyettedir. Rumi,,.U 
bir arap alayınm pi devriye lto-

Bir lngiliz 1ahil batarycuaı 
talim yaparken 

İngiltere'de 

istilaya karıı 
müdafaa 

manevraları 
Londra, 4 a.aY. - Daily Telegraph 

gazetesinin hususi muhabiri İngiliz 
sahil müdafaa bataryalarının daimi 
faaliyeti hakkında alakayı calip bir 
yazı neıretmiıtir. Yapılan manevra -
tarda sahil bataryaları ve diğer müda
faa vasıtaları istila ordusunu sahille· 1 
re yanaşmış ve hatta duman perdesi 
himayesinde kısmen de sahile çıkmıı 
addetmektedir. Her gün yapılan bu 
manevralara kara, deniz ve hava ku -
vetleri ayni zamanda ittirak eylemek
tedir. İngiltere bir çok istila usulle -
rini ve muhtelif ihtimalleri hesaba 
katarak müdafaaya daima imade bu· 
1 unma ktadı r. 

gine ıey, bu ıene geçen senelerde otd• 
gibi ıenlik tezahüratı yapılmamuı " ıı. 
suretle 1940 daki tesidin reı;irdiiimis ...,. 
ziyetin nezaketiyle mlitenasip basit bir ma
hiyet iktisap eylemesidir. 

Elen milleti, ıu anda ıenin adma bir kat 
kelime ile milletin beynelmilel asi"" 
hakkındaki umumi istikametini., ne • 

(Sonu 3. Uncü sayfada) 

lngiliz i•tihbarat nazın 
B. Dull Coopn 

B. Duff Cooper 

''Tereyağı 
• 

yerıne top ,, 
Siyaseffnin Almanya'daki 

neticelerini anlattı 
Londra, 4 a .a. - Reuter ajansı bildiri· 

yor: 
İstihbarat nazırı Duff Cooper, dün ak

şam radyoda verdiği bir nutukta bıı,!ıca 
şunlan söylemi,tir : 
Tereyagına para vermektense, top ima

line para harcetmenin daha mıinrısip oldu· 
ğuna mütedaır Göring tnra fından ortaya ı· 
tılan prensip Almanya'da açlıgrn çoğalmı

lunu, bir geçit rumi esna.ında sına sebep olmuştur. Bu ac:.lıtı yakır.da bil-
.. • Af •k dak' h t ün Avrupa'ya da yayacaktır. Her ŞC'yın 

goıterıyor. n a ı ava ha- mesulü biı; oldu~muz için t ah' id ir ki bun-
rekatına dair haberler 3 üncü 

1 
dln dolayı da tohmet a 'tında kalaca gız. 

..z -~aki a _Lr• "'l .. F akat onun mesul:yet i tereyai politikuı 
•a,.,amıuı reınu teoıı6 er au- yerine top politikası kullanan nazi politi-

tunamazJaJır. (S , · ı d onu ~. uacu say a a) 
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4 A§ustos yddönümü münasebetiyle 
~ .,..., B. Mısslğli'nln vedaı 
·vunaniatan'da gençlik teıkilab J'rama Btlylk elçisi B. lluaiili 3 

ağuıtoe tarihinde Anadolu ajaneına 

Nalr:leden: Kemal KAYA gönderdiği atağıdaki notun neşrini 
rica etmİftir : 

lan bütün birliklerin protektöril ola- Ankarayı bidayette derpif ettikte -
rak vazife görür. rinden daha çabuk terk zaruretinde 

V eliahı ve •e~li/, kalan fran• büyük •lçisi ve bayan 
. • Bene MıulgU, Tür1dye'delri bütün 

Yunanıs.t~ velıahtı prens P_ol Yu- dostlarına pbsan vedi arzusunu yeri
nan gençlıfı arJ11nda çok sevılen ve ne ıetirememitlerdlr. Buna binaen 

lsa,atmda ı&n &Grilnür bir in- aayılan simala~~an birid~ .. Bir ecnebi görmek imkinını bulamadıkları dost-
-.ımmttır. Komllniıtlerin ~ gazete muhabırıne verdıgı beyanatta larına veda için Anadolu Ajansının 

f..U,.tlerl neticeai oı.rak gençlik terbiyesi hakkındaki fikir~ ve tt1rk matbaatının deliletlerini rica 
p1am dablll mtlfkiller 1936 ya- rini hülba edtlmit görüyoruz. ederler. 

..... ._lnmç hir tehlike halini al· "Son rejimin kuruluşundan önce Daha muvaaalatlarından itibaren 
Jmlbr. Ataat- &)'Ulda it llcreti ytl- ben milli gençliğin idaresini üzerime haklarında göıterilen hüsnükabul ve. .aa•• ,apa1an bllytlk armn. IDDmll- almıı bulunuyordum. Pakat o zaman- on sekli aydaberi kıymetli delilini 
...._, tanıfllldmn tertip edilen umu- lar bu huaual bir ittiı çok defa itti· p;rdülded tnıeccllı w muhabbet bay 
mi Jılr latUll -.ı-aıa oldap polia- rik edenlerin maçlarına Ve kaprU,. ft bayiin ~ili için llDUtulmaz bir 
..-.... h .. bactınktl htlldtmet relli terine bağlı bulunuyordu. Keçlk hatıra olarak kalacaktır. BBtUn dott-
~-nd. ...... ı kıral tarafından bil- gruplar parçalanı~or, mtlataldl yeni Jarına tefekldlr eyler w hepsine ph-
~-d tePDt ..anır edildi. General gruplar teşkil edıyorlardı. Aynı n- ai saadetleri ve uiz memleketlerinin 
.. _._ pu..._to ile birlikte bil· manda politika tesirleri de gençlik ü- refahı huausundalcl temennilerini ar

plrdled clalmı. komilnlıtleri zerinde kötU tellirl.r yapmakta ged sederler. (a.a.) 
IMlltlle takibe bltJadı: memlekette kalmıyor ve mtlfterok ideali unutturıa- ----

W.. Uln etti; ft orduya daya- yordu. Komllniltler vatlD mefhum.,.. 
,...tUer dlfm.S., kınetli ve milli na karıı mücadele ediyorlar bizim Narhderede bir 

adamı öldürdüler 
"lld1 etti. 4 Aluıtae için mukaddn olan teyi ve aallam 

tarndndenberl memlekette aOfdin bir iıtikbal vacleden gençliğin en bü
•tJMll. Bu tulhe- .. y e n i Y u - yük ıervetini yıkmak istiyorlardı. 

aa latan' ı n do f um g ti - Yeni t~tkilltm Yunan gencliilOld laair; ( H~tııll) - ~darlı'~a 
a • "-ek _.,,klıadGr. biinyeaıne uygun olması Jü.Jumu aa- :r.Jarlıdere mevkunde kız yüzunden bir 

• • • • • rihtir. Bana kalırsa Yunan gençlilt dayet olmUftUr. Ali Ommaıı oğlu 
1'-.. sensfifinin milli 6İ7 bu organizasyon içinde h a k i k i , Mustafa Ali Güven, ba~ıvan Ali Ak-

lfıflıil"4a ,.,,.,...,,..: a a r a ı 1 m a z a r k a d a ı 1 ı 1 ı koywüu'mm ku&na sataşan Mw;a'yı 
t;GMlll'll •etabli: it batına geçer yaııyacak ve tahakkuk ettirecektir. tabanca kurtunuyle yaralayıp öldür -

, bafladılt eterin uzun müddet Bu arkadatlık aonradan milletin yeni ır.üş, katil tutularak adliyeye veril -
edebil• ... içhı ıenç n•lin ak- bir hayat stilini meydana getirecek- ıniıtir. 

k kafttlerinl toplamak, kendi tir. Çünkü gençliğin bu ırkadatlık p--.---
0

-
1 

-1t'----'--ll--
l d llıt k U d atrıı ta ve r te aynca o.u ar a-

dana c6n kuanmak harekete yqayııı sayeı n e m om note o- B k 11 da ü t kbel 
lr 99 -tlıtirmek İcabetti~ni jar ve bu suretle millt ittihat meyda- çılmıt11~r. n" i ~ u ~ • 1~ 

1 
at 

ı- •• li &enç • te er nın aa-rı ta ım ve er-
im~ n\~;~-;, devl t llği . 1nı 1 biyeleri aktif subaylar tarafından ida-ite=• bir surette giri1111e- '-e-'-kı da dae ·~~~ .?'ın . ~ u- re olunur. 

bul meaeleler ıu &MI& n fUıuan eoy emıttır: _.illt Y G li»f t ki14 t n n .. ı · d bü il l"ğ" . .- unan enç .... eı " ı ı k8yHilerin ve itçi ıını- Eve emır e t n genç ı ı üç ay- '- 1 ah l f il t 
~. . . n ~· toplamak lıti ona. 14 -..,_ genCia .ız ara m ıuı o an aa ye 
k~ mliaaaebetlerını ve du- ırur- . .. Y • ı- cepheai, ,an geçtikçe aynı tempoya 

•nu, ellılh ,,. ,eni nbamlara pna kadar o~an küçulder, 17 yaıına '- d Okull d ed 
'--dar ı ı d • uymaata ır. ıra evam en llnm celiyordu. Çüukll ya- - o an genç er ve or uya gırme k 1ar da bu t••,.;lita dahil bu-

--'9tn .. •-ı..ııata i,.iıı bu ha- çağına kadar olan delikanlılar. Her ıa 
1 
araıın 

5 
OQO~d f 1 d •--r- _,.. ıı i ı ı-i .. -'-" d bu d lunan arın aayıaı . en aza ır. la Pidede ihtiyaç YUda. genç, b rib rıu ~ıp e. en erece- 938 h martının 25 inci ~'nfl ilk 

911mr• 'IDICIWnin teklifi berine terden geçecektir. İlk ıki derecede d 1
f YI ın.. ._ . 1 ... 

J j JW 1116 h ik. · -.ı • bulunmamıt olan bugilnkll akademik e a genç 1
• aonıreaı top ınmıt ve 

• • Y1 mcıt~,..ıu- . bu kongreye, Yunanistan'ın her tara-
........ 1 e n il! 11 k m i 1 _ ıençlık, kendi bqına bir grup teıkll f d 30 000 . t" at.. tm" t" 

• '- dl B 1.u..nk d k 1 ın an . genç ıı ırila e ış ır. •=I i 1 Atı" kurulmuına dair etmeate r. u uu.,.. enr e 0 u ta- B ni "11! ... t.llita her ıınıf 
tlldik ttt B '--- bildir ki en milhlm rolll oynamakta· u ye mı ... ,.. 

e a aıuıunan halkın aynı tarzda iltihak edip etme-
fıllldl eden !. maddeıi f8yle- dır. Zira gençlik tefkilAta on~ terbi- dili hakkında bir ec:n.t>! muhabirin 

ye faallyethıe dapnmaktadır • " • IOl'dUğu ıuale Alekaandr Kanellopu
lııllm!Rlr •1u tefkltatmın mabadı aaMll okul bqh bqına lılr terbiye loe, Jdlstlk bir ekalliyeliıı hariçte kal· 
_,. tüailden ~ aerbeat cemutldlr.. dığını aöylemiıtir. Te,kilitın propa-

trl lmJl•"'Nlyı temin etmek, Veliaht ba pnç1ik pııplaruam im pndaaı için yapılan faaliyet mahdut 
Wenl ft ndll eeıam.tini bidae alt ~ Mltçt. •ola~!iyle ifmdilik mUtevazi 
..UU dayplanm ft dini içW. Japdlla - W' bir çtt~e 1\4Mcttr Wııliaka .... 

kantlendJrmek, cemaat ru- s f1rdiYon1ar 1 n birinci pUıtda tık bir mecmua vasıtasiyle bu makaa-
.._.,. etmek ve her gencin tutaldutuna llylemittir. Çllnldl ana- dın telllinine çallfllmaktadar. 

amanda mealeld talim ft yarda HftbUmek için onu yüandan "Yunan Gençlik Teıkilltı,, Azalan 
isin ltlnmla tedbirleri at- tan•mek Jlnmdır. Bundu ı.tka bil- araaila aellmlıpna ağ kola -

ba.a bedml iktidarlar, tpor, kamp yana germek suretiyle yapılır. TetJrl-
mıilfl!IUllllUll Defl'lnden hemen he- ve arui OJUD1arı naıtulyle t~ o- tlt tarafmdan kabul olunan sembol ve 

Dıı llmret 
------

Kliring hesapları 

bakiyesi 
Türkiye CUmburtyet Merkez. Bankuın -

dan allDID beaap bWAaalanna aı;öre 27. 7. 
1940 tlrUıilldeld kllrlD« beuplan bald7e -
leri 

CETVEL : - 1 -
Türkiye CUmhurl7et Kerkea Benkımn -

dakt kllriq baaplan borçlu bül;relerl : 
:Memleket KUdal' T.L. 
Almanya 
A. hUQlu'ıDdald 
borcumus T. L. 
Almım;ra 
B. h9MlrJMla1d 
alacatımuı T. L. 
Belçika 
Est0D7& 
FinlUldlya 
Holı.ada 
1ıpaıQ9 
tsveg 
o.~ 
borcmrıus T. L. 
1svet 
A. heubmdald 
alacatımuı T. L. 
1avlçn 
Lehiataa 
LetOll1'& 
:Macan.tan 
Norng 
RomM,18 borcaams ı 

17.'29.'80 

2.117.IOO 14.DLIOO 
ll0.300 

122.CIOO 

uoo 
aaı.a .... 
27UOO 

ım.ooo 
122.• 
41UOO 
'8.900 

808.400 
211.700 

Rom• ldlriqln• &Yaa olank 
itbal edilip bmla Romm mal-
lan memleketlmiae sinnl:r• ı 

T.L. 818.900 
38 bulual 
beaap 

T.L. 
Yeni 
Hesap 

T.L. 
J:tomaııya: 

472 IS()() 

654.800 

AJacatımuı : 
(871 huswıl 
heaap 

T.L. 86.200 
Muvakkat 

h~ı 26.700 
Eül 
Tm1mı 

LOOO T.L. 
Yupela"QS 
Yanaalltul • 

1.646.200 

81.900 U84 SOO 
18UOO 
828.800 

l.zmir Fuarında ticaret 
odalan pavi~nu 

hmir (Huıua!) - Tarkiye ticaret 
ve aanayl odaları, bu aenceld fuvara 
kollektif tekilde ittirlk edeceklerdir. 
Ticaret wklleti. bu mWılm itle met
gul olmak Uaen fehrlmls ticaret ve 
aanayi odau umumi k&tlbl B. Tmpt 
Türkoğlu'nun reisliğinde İstanbul ti
caret odan muameıat mlldürU B. Ta
ip Senet '" ...... oda& Ulllllllll Jı:A 
tibl" B. ~· O&nqy'do mil
tekkep bir heyetin mefgul olmuım 
n hazırlıktan takip etmesini emret
miştir. B. Omnan Cudi GUnoy, Sam
ıundan tehrimbe ıe1miftir. 

s p o 
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Dün İstanbul'da atleti 
birincilikleri yapdd 

Fenerbahçe birinci, Galata 
ikinici, Beşiktaşda üçüncü 

latanbal. 4 .... - wa• 
11111111111111111iıı1ttıı11111111111111111 birlnciJilileri ~ ıt, 

İstanbul' da 

Al yırqlnlı 
dinlind lllftlll 

oldukça b,,..,.k bir M8t 
ntbıcle J'laPlllmftaP· 

AJmaa tılllaik ..... 
100 ,,,,.,., 

J. lleJılb J'.m.lıse. 
lataaray, 1. Adfteoe 

llOO .... ,,., 
1. Bba Mı' ıat Pı1D91-. 

Kafldia Kmtııl111t .. 
ı.t.uuı. ' (Telef..ıa) - At ,... ....,. 

l'lll&nmD dllalODctllU • 1ıas111 v.u.ı... ııo -~_.,: 
~ 1"111 ""''W'dr bir 191irc1 ktltlell ,,__, 
&ıtlDde ~ Netloller IQDla'dır: 1. Yawu OalatMaray, 1. 
Birinci lop: nerbüçe. 3. ır.ık Ga11ıta1ar11J 

DOrt .... daha )'Qlrarl 79lta1d lıa118 ... 10 L!- ----• 
arap •• kwraldara mabaul atıf kOIUW ..,. _.-... 
idi. · 2000 metre, lkrami;yeai 190 l. Hf!aeyin J'enerWıçe 
lıra kotuda Zaban birinci. unıu 1- muı G•'•tuaray 3. Halil 
ktnel, l llCDUd geldi. H*nk ı.bla -r ' 
ganyana 10 Ura, plbeye 120, 200 kUl'Uf ver iL 
diki. • • L- 4X400: 

ıncı ,., .. : bah -t...:'bl 2 
Dört•• daha yukarı 181takl •e kazan- 1. Fener çe Ç&l • • 

dı#ı ikramiyeler yekOı:ru 2000 lirayı dol- ekibi, 3. Kurtukıt ekibi. 
durmıyan halla kan arap at ve kısraklara 800 m--e.• 
mamu. bandikap kotum ldL Jluafea wu, 
ısoo ınetre, tkram1ye91 188 ura idi. Bu ııo- 1. Rba Jılalı:a•t J'en 
111c1a Karakuf birinci, Zaman ildncl, YUk· 5-lO, z. Kaıl!imarO Gala 
981 ÜQÜllCÜ pldl. MUttlrek bllblll SU17MA ıı 
160 kurtaf Yerdi. Kurtulq. 
O,üncü kofa: DWı: 

İki ;y.,ında ve kotU Jcuanmamıı yerU 
halle Jwa 1q111z erlM " dif1 ~ 1. Arat Befiktat 39,95, a. 
maıı.tuı Göksu kotU8U idi. Meaafelll 1100 ıeu. 3. Atet lbrabiım. 
metre, lkramlyeai 400 Ura idi. Bu kotUda 
Umacı blrlllct, A.79er lldlMll, Yeut flcllnctl Çe~: 
oldu. Ktl§terek bahla pnyana lDO, plAaeye l. İzzet Penerbü,.e 21.4', 
110 - 190 kurul verdi. • 
Dördüncü kota: 3. Kevork KurtulUf. 

Dört ve daha yukarı y.,t&ld ;yerli ya- 400 nMtr•: 

c: ~!!. ~~"11=-:oom= 1, Gören Galatllaray, ı. 
lkranllye.ı 610 ura idi. Bu kQIUda Poyraa tauraf, a. ()emen lılaltape. 
birinci, Ntrvana lkhıcl, Bercelte tıçUncll • 
geldiler. KU,taü ballla &'&D7an& 1'4>, 5000 m.tr•: :-re 1.00,.;,;:, •• .llO IWnll verdi. 1. Artan~ Bepktaf. 2. 

ı::: dalla )'uluan ~ halla bıı bul 
lnaılll& at ve kısraklara mablua Bolulçi 200 llNfre: 
lr.CJIUSU idi. Keaafeat 2400 metre, 1lr.runl -

1 11 
ut.. ..,._..a....._ ... 

7811! ..... - ......... ~ lıkba- • ·- .&"-..._..... 
oto Romw lldllal, K-n•Mrf tlc8DcQ seldl- DenlsH ee.t ~ 2aıNe 
ler. Müşterek bahis ganyana 290, plbeye • 
120 -100 •• 280 kUrut Yerdi. 4XIOO • 

1kl1t ....... befillCl lıOIUda '* llı'Qa • 
111dkabil ı Ur-. çtftellelWI UçUDoU ve dör- 1. J'enerbabçe eWbl, a. 
clUDcU kOfU)arda bir llrap ınalr.abll 2.80 ll 3. Kurtulut-
ra, Oçttı ~ de Ga0DcU. dal'dtlUl1 ve ile- • 
fiDcl kofUWda bir llrQa nıubbU 1..0 ll- 400 mmıialı: 
ra geUrdi. 

,.ı eoma "Milli Yunan Genç- 1~. Baaula beraber ıpor fa.. lpret, e ık t G l r i t • e m a b - Zilnltli• Piri ~ 
9fld1Ata,, tüakkuk ettirilmit ol- ıliyetlerınde gaye, rekor elde etmeğe 'u ı ç i f t e • l ı • ı ı b a 1. "l.zmı·r fuarı bı·letı• '' 

katmm hatlarında A 1 e k - S~ı~n siyade iyi bir fttı1-"1e t a dır. Mlııt Yunan gençliiinin hare- ·-· llİJ mublsip fullddü 
·--~·""''· Kan e 11opu1 o ı Yu- erıpektır. ket tarsım aembolbe eden bu balta- •ı 

11fi tayin edildi ve tqld Veliaht, d 1 1 er m 111 et 1 e • nın "b ı r • 1 • ı markı i • m •· Mardin, (HuauaD _ Geçen aene AtıJ müsabakasın~ 
--'rbır " t.yraklar r 1 n J • n ç 1 1 k 1 r u p 1 • r 1 lS b U r a 1 s ı r e a k 1 1 Y 0 il • Mardin inhisarlar muhasibi iken zim- Cirit: 

-&ID-YUMIS Gençliği llllU 1 le tema 1 9 e k ~ t 11 laf- lı: artı .. 1nıl1anı1acafım lfade et· metine biıı miktar para ceçirerek firar dün de devam edildi 1. lleUh Pen~ 
ma 10.U m futa ldaı m a m e • e 1 e 1 i Uzerınde de dur- mektedlr. eden ve uzun zamandır l%f üzerinde B lktq, S Kemal. 

e.. Yananhtan'da mevcut o- muıtur: Devlet ıen~lk tetkllltı hhından yilrtinen Hayri İltanbul'da yakalana- Dün havanın kapalı olmuına y:.... · 
..aı bir rol oynayamamıı Bu giltl karplaflllillan hu iki taraf 25 yapıu dolduranlar "Milli Cephe., rak mahfıuıım tehrimbe aethiJmittir. rağmen t.mlr fuar bilet mtlaabakuı- : 
w .ı,.t hirUJder n bdllk için kazanç telakki edirorum. ~u au· teıkilltına kabul edilirler. Durutma1ı yakında baflıyacaktar. na atıı pollaonunda kalabalık bir ae- 1• I'aik o.Jatwray 
" ipOS''kullplerl buıtın biç ntle gençl,r adece biribirlerinı ~- GiJnlilli • hizmeti yircl ldltlai buaurunda dem edil- Kuraılut. 3. llebmet il 

lliıllb"8tl w. delUlm'dlr· 99 bu mıı olmazlar, aynı zamanda biribırle- lf mittir. Umıu 
...... ball-dılrJa;, milel- rlne hürmete atııırlar ve aralannda Yunan dn'let gençllil tetkilltı ta- Bı"r cı·nayet Şimdilik en yilbek puvan 50 dir. 1. Çuollu 6,49 K .. ..t ... 

*llbıetlerbae de ml•ade olun- anla§ma ~olaylqır. lliııt bir terbiye Pıamlandıktan aonı:a bir 8e y u n a n 25 atuıtOll 940 puar akpma nihayet- S. Uçtü J'enen.Jaçe. 
• ... dar. bavuı içinde yetiıen her gençlik bq- g ö n ti 1 1 il i ı h l • m e t 1 teıld- C!-LJ 

• ka milletlerin husUliyetlerini yakm- lltı meydana getirilmittir. 1938 yıla ln ... t uta b~~rmdan !1-9.!i lenece~lr. MUAbak•mıs dnam et • ~• Jii,hM: 
--....... oe pnrllle: dan taa.ımalıdu ki kendi milli huu- lldnclktnun ayı içinde bttkibllfl tel9i M.hmet admcla ban. oteclenı..ri mu- mektedır. ı. lerif BetfkUt t,Uı 

Glatllll lllD1 Tefktılta,. ılyetini daba doP:u ve daha iyi oı. Metakaaa, 345 gençten mürekkep il_k n ..... ~tt• balma~uia kalW:llODulu lOll Kmtahq. 
---- sini ifad..ı. o.. rak idrak edebilıln.. tabma ..... veılrkeıı bu gön\Ulii aı Hmmre ·~da bır kad~ aralarm: lstanbul'da bir cinayet Or aıhni: 
........... paçlile ,aptılt fU "'Milli Yunan Gençllll- teıkilitına hizmeti tqldlltımn mllnhı11ran pra- da Çlkan im k~vı~ yibundea nelki 1. Yavru OaJMMara1 
~: 12 • 25 yıpnda bulunan her ppk ve tilı: olan makutlarından daha ziyade sece ~t J~• umumhan.de n!:-~:d:Teı:=nla~;; ~=g Fenerbabçe, 3. ?fildi 

1 111 Yana'atM isin çok her ıenç kabul olunur. OnlaTa bedeni ahWd terbiye bakımından deterlnl muhteli~ r~lennd .. hıç~kla rarala· lübmuClll 11mta1aQnd9 ı.atamadlm bıOak- B.U.... Btqrtılı ,_,., 
........ Jenlnb. ilsin için terbiye ile birlikte ırtıltilr politik ve ve ebemtyetini tebarils ettiren bir l1Jıl- mıtt;ır.Rizeli ~·lmaet.. ~yet ma • la yarakyank öldtlrm~ttır. Clna.Yettn .._ l. :ırew.._.._ .. _..__, ,_,, 
--ı ft w .. llir _ .. ,_ L.....- -·ı k bil iai menulan O.erinde tuk a8ylemit ve: .. ,, inaanı unıeıti- hallinde t~ eclllmıtür. Hutane- bebl, maJrttıJUn. kattlla metrell7le m~ ~ __, 
._.. .., _,. )'OaTIK. ya •• _, ı g • • l"di _ ... 1.1...1:1--:!_ 1 •--d ar 11 wllette 11ulUDJD111 oımua "K&mn•a 1ıll ekibi. a. KartulUf. 

...... w.tm p,.ı.rlmln bal- genit mikyasta maltlmat kuaıulmhr. rir i elitl iM medemyeün teme ı r.., ye ~ 0 aa - ~ Y • )'a.dıeıa flddlW bir lnllr•DGhk blwtıDea- Puan tMnlfinde ti 
...... bda iltlkbali il- Şefler ,.tlftlrmek ü.sere Selinlk'te. demiftlı'. aiJrdır. Tahkikat devam ecliror. dlr. bllıçe birinci, 4t ~ 

.. dldlaleflllr .• ÇIDkl lldn b1- Udad 21 ,.... ...... 
T111111118t81a'ID analaa4del'atllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~tlar. 

••11111 oe.-= .............. yolrındadu ... 

General lletabu, bqka bir veaile Müsellah lsviçre ve bir "71\N I~ 11 ILA R •ad•m ld lyl«llr. btad bir lp-
tabıllde btllaun pnçlik mUme1- rede yol ı~er• ... lbdwı da. 1Jo. 
rl anbda irat fttill bir nutukta tercüme cilvesi ! yu bosu da mluittir. 

f81Je demlftir: ... 
.. Bir at1ıı Yım1ni1ta'ı btlkmedı-

•lder liıler omh•nıs1 Fakat bu 
Mklm umf yalnu tehir gençliği 
lçlnclen 4t1U: qııa uıaanda memle
btin ller ~adan MÇillDit olmalı*'"· Sailam miııt bir karakter taııyan 
ft milliyet flllriUerine bllh bir dün
,. ddlfl* IÜip paç launlann 
llalundup her yerde, bir cUn mem
leketbaiu blkim oı&caklar meftut· 
tllr. 

Yunaniatan'ın caddelerinden •e köy 
lerinden üums açık, ricudanm dik, 
Slılerinlı nete dolu ve adımlannu 
blriblrlne uygun olarak ıeçinb; ve 
milletin hakiki kuvetinin nerede oldu
jaau ıöaterirb 1 O saman bUtlln Yu
nan milletinin bir hayranlık ale'ri ta
rafından anbncıya kadar yaflıların 
ft lsaranulann da ıbleri takip ettik
lerini ,areceklinls ... 

Yunan devlet ıençlllf, veklllilder

Avn,Wıuo orta .,.r1ııt1e ""1baıı 
yardu Ye bltuallıfııı Yatuı olud 
tamle bir ilke yardı: lmgrel Var· 
dır, demiyonım da Yanlı. 41,onım. 
Çllaktl •uetelerde lniF .. alll baf
kamaııduı memleketi11i11 deb,ptll 
surette ııl1W•11mıı olduğu11u siy. 
ıa1orda. 
Beyamtı oJaıplllu ond• p 

c0mı.71 •lnlılflerdlr: • 
•aa.aııH 1ı1ı1aııam1,. dlflerl

mlu hdar ailfbl•IUDlf lnılumyo-
rrıs ... 
•oı,ıenmiu bd•r. t•lblrlnl m

ııl bulduııu:ıl Bir terclme cllYnl 
delil mil 

Acda bu h7anatı tlJrkçe,. eni· 
na ubdqmus bldm •tepedeıı tu
nal• katla" pkllııde bir 'qjmimiz 
bulundup11u bilmiyor mu idil 

••• 
den birine balla olmayıp dolradan A91i arftmrta I 
4D1nıya btikflmet reiline baflıdır. O- -
• tarafından tayin edilen pnçlik l,.Ru lwp bllCfe/erlllln 6at 4'11-
plladen lıltka ..ıtaht ~ Pol, dev- 41Jrlcl rdamları ma'Am fimtll • 

1 $1111 ~ ........... o- m A...na-tlu 6-1eıı bllyü ~ 

Hıılar da lııdm11m ediyor. Almaa
~nıa lıucadıfı para/•r ma/tlmu
ma olmatlılı lpıı dlyeblllru 1d 
mJb •gık uttumadadu. ... 
IW_,,,,!111 ımıı:llleri I 
Aımliyaıq blsled lpıal etmü. fi· 

rmıa nya .U 'Ntitalarla llutayı 
llqlltıııü l--1arı11 ııUıa7et dobaıı 
tlohaıı bef ,.,.. ISace icat Y• tatbi
ia IMfl.ııkltrı bir mlrllntlr. Hal
balıl lla11a 7•radılı1luıntl•11berl 
ephlıluı. pmıutadaa ~cak 
1rmılan 71.,.c.ı ,,,.,,dnl olarak 
mııWua etmek iatediklerl yefil 
tutıllua tatbik etle•elmiflerdlr, 
Soıı mabuebelerde bOyak bir rol 

071117a iamııll•/ı11 d• bir 11111111 i
cadı olmadılını öğreniyoruz. Çünkü 
banın/arının :ıım:ıiyalı ucu.acla11 baş 
b lıer taralluı Nmbqu ol•" ka 
tııp qıluı, bir barana aıwııa bü 
cum ecım.I: iacedikhrı AIJMlJ burııa 
lamwı ucıımı .Uerl7le Ortmeyl 14-
sıımla add«lerlerlllİf. 

PaAalılılt 1 -
lstanbul guetelerini11 beınen he

men bir •lızdan f/ifyette bulun
dukları bir menrı Yar: 

- Gazinolarda liyatlu yiilcsek
tir I. 

Birisi soruyordu: 
- Acaba pblrde lohııta Ye ıa

zino fiyatlarından bqka fikiyet e
dilecek fiyat yolc mu1 

Cevap verdim: 
- Belki de Yardır; /aut pate

cilerden solunu11 •ık •ık Utkike 
imifn buldukları liyat liıtelerl ıa· 
ziao Ye lokaıııaludaki liatelerdir. 

••• 
/fONf I 
• 
Bir uket ·~ıp •ıi•ler IJfldn iyi 

aadUIUllJ vermiyor/., yollu bir au-
11 ıoraa bir latanbul ıu.te.ım B. 
t..wı Hallı Baltacıollu p cna
bı veriyor: 

"Cllmbun.,.t murlli 11 .. ..ı.,,_ 
beri ıııltemadiY.,ell kentllııl uamd 

!SJ:lfi!".~~ I 
, .,,,. #ltlbll ~ ... 

zttuCaft WO.Cıltel Anır,. ,,__ 
..... dlJfll..ı•r. Nflıldı bir 
ht••lrel• Yardı. •abled• Deri d· 
...,.. lllılrl•r. orı.,e atıla btilm
W lımüıııcla bir ..,. .a,11,.c.lı de
fpl& Omı l.ı..,aıı iki Bapm· 
l#lnlrlae buablım. Bı.ha ,..imi
• ,.,,,,.,, ., "'4•: ...ı-"' 'ilin• ol..,,., ...... ,, ... ,,, ..... 
•y/••.ı.lıl mabaldll//ll•. -r .. 
... lfıiill,, ,.,..., nitlı. "'"" .... 
dıı: 

- Ac.U 'lllr tertip~ mıdu1 
Blrbqbıı: 
-Ha7ır/ dl7e cnap Y•1'1 • ..,,. 

.., ıolbl• oldııfa '"" ,,.., •• .....,...,..,,,. •.. 
llrlfl ....... ...,.., ... 

oldu: 
- Bellıl de 7apıla dldli bll

crımlu ar.-lllda blyl• ltU lttllüa 

ili~·~-· T.L 

. Feci lllr 



iki Japon tacirin111 

Londra'da tevkifi 

110
1itika adamlarının nu· J 'd b.. .. k b' 

r •ir. edilirken, söylenen aponya a uyu ır 
~lıte ile hiç bir münaae· 

~ ıgı ve münhasınm tek h d d 
- J>olitika görüıünü ifade eye can uyan lr 1 
0
1liinde tutulmalıdır. Bat- J 

7ulahaza edilirse, söyle- Tokyo, 4 a.a. - İki mumtaz jııpon iş a
.lrdan hiçbir mana çık- damının Londra'da tevkifleri japon hükü -
~lhassa Sovyet politika a· met ve milleti arasında liİddetli bir heye. 
ııutukları hakkında doğ- can uyandırmıştır. Rcsmr mahfiller resmi 

~iııstosun yirmi üçüncü 
dar Sovyet politika a· 
~l~anya'mn mütecaviz 
ilgıra bağıra söylüyor
il Politika adamları da 

. ~edeniyet için tehlike 
lltı ilan etmek fırsatını 

tt trıakta idiler. 23 ağus· 
Yler oldu: ondan sonra 

"1ı 11Ya'nın ve gerek Sov· 
• "•ddcratını idare eden
llir deği§ti. Yirmi dört saat 
. zaınan içinde tecavüz 
)enler, sulhçu oldular. 
l')lllr ise, mütecaviz vazi
~er. Inaanhğın izaniyle 

Yle bir iddianın realite 

0~1lıiiııasebeti var mıdır? 
~~r. O halde birbirini 

" ~&Özlerin manası ne O• 

, &özlerin manasını, tek 
~di bir politika görü~ün
terektir. 

1 
lof'un söylediği son nu· 

i e bir zaviyeden mülaha
. ~-inandır ki deıifre edi

l&elerin izahı, hakikatin 
~İYade Sovyet politika 
~1§arı akseden bir man· 
'r etler neden bir devleti 
'-dt'vleti haksız görmek 

Yeller neden bazı dev
~ ettiklerini ifade eder
lii lctlcre itimat edemiye

>"lcrler? Sovyetler neden 
t, . 

•rıandıklannı, bazı te-
l trııyacaklarmı bildirir. 
ere bakarak bu suallere 
tk mümkün değildir. 
et Politika gÖrÜ§ÜnÜn 

lir deyip geçmek' lazım· 

~"Yet politika görüıü 

maHlmat alınmadan bu hususta bir m!ıtalea 
yürütmekten imtina etmektedirler. Fakat 
japon matbuatı haberi tebarüz ettirmekte
dirler. 

Japon sefirinin yaptığı teıebbii• 
Londra, 4 a.a. - Royter'ın diplonıatık 

muharririnin ögrendiğine göre japon sefi -
ri Makihara ve Tanado ismindeki iki bil -
yük japon tuccıırının Londra'da tevkifleri 
hakkında tahkikat yapmak üzere bugün og
leden sonra hariciye nezaretine gitmiştir. 

Japonya sefaretinde beyaıı edildir,ine göre 
bu iki japon tüccarı uzun zamanılanheri 
İngiltere'de yaşamakta olan ve İngiliz -
japon ticaret ve iyi mtinasebetlcı-inin inki
şafı için büyük gayretler sarfeylemekle ta
nınmış yüksek ve dıirlist şahsiyetlerdir. 

Japon sefareti İngiliz hüklimetınin bu ka -
rannı anlamak hususunda muşkilit çekmek
tedir. Japon mahfilleri iki memleket 'ara -
sında cari olan münasebetlerin bilhassa çok 
nazik bulundugu bu sırada bu tedbirin Ja
ponya'da dogunıbllecegi akisler hakkında 
endi:ıc etmektedirler. Aynı mahfiller mese
leyi menfi bir tarzda mı.italea etmemek ve
ya izam edici mütalealarla vahimle!itirme
mek arzusundadırlar. 

Lord Hali/aksın sefire cevabı 
Japon sefirinin hariciye nezaretine yap

tığı ziyaret esnasında Lord Halifaks, sefi
re tevkifatın yabancılar hakkında cari e
mirnameye tevfikan ve milli emniyet icap -
lanndan olarak yapıldığım ve bir mukabe
le bilmisil olarak tavılf edilemiyeccğini 
söylemiştir. Japon sefiri, mevkuf iki ja -
ponyalının İngiltere'nin emniyetine karşı 
hiç bir suç i~lemediklerinin siıratle meyda
na çıkacağını samimiyetle ümit ettigini be
yan etmi11tir. 

İngiliz Krali(esinin 
k1rkınu yildönümü 

~ olotof geçen gün sÖy· 
ta bunu izah etmiıtir. 
llrılıyoruz ki Sovyetler miıtir. 

Londra, 4 a.a. - İngiliz kıraliçeıi Eli -
zabeth, bugün 40 ıncı yıldönlimünli sade bir 
aile toplantısı ile tesit etmiştir. Harp do -
layısiyle ne bayrak çekilmiı ne top atıl -
mış ne de ağır kıymette hediyeler veril -

'-"iuatoata Almanya ile 
kttan memnundur. Fil

~lle içinde Sovyetlere 

01'-tler temin ettiğine 
dllraa, memnun olmama· 

,. ' hir sebep yoktur. 
lf~iği, Almanya ile bu 
I~ devam ettirmek az
~ -ıYa ile • münasebetleri 

1)
10tof demiıtir ki: 

d~\' 
, . rede ltalya He o lan 
l'itrıi:z:in de salah buldu

it- . ek gerektir. Bir nok· 
tı:ıj ınemleketimizin dış 

~~llda mütekabil bir an-
~ıı tam bir imkan da· 
~Uiunu göstermiıtir. 

vyetler geçen sene· 
da. Almanya He anlat· 
ll2:un zaman İtalya ile 

de kalrnıılardı. Alman· 
l garbi Avrupa'da ta• 
~ ğj. bir sırada Sovyet· 

'ltttı, e l§tiraklerini temin 
1fh. Sovyetler buna 

İt~· Fakat İtalya i le Sov· 
i llraaında bir itilaf te
'"lrılatılmaktadır. 
i~· teye rağmen Sovyet-

1 llıihver devleti ile be
~İtınek niyetinde de-

lt)· 0 1otof §U sözlerle bir 
"t ıt .etmiştir: 

Amerika' dald Lehlilerln 
Leh ordusuna yardımı 

Londra, 4 a .a. - General Slkorskl'nln 
relslıflndckl Polonya kabinesi Azruıından 
general Haller Amerlkıtdan dönıııUttl\r. 
General Amerlka'da el\ktn dört buçuk mil· 
yon polonyalının nılı§terek dA.va uğrunda 
lnglliz askerlerinin yanı başında mllcadele 
eden polonyalılara yardıml&rınl arttır
makta olduklarını blldırmlşlerdlr. 

Bu Amerika polonyalıları 1ngilteredekt 
Polonya orduımna ıeyyar hastaneler hedl· 
ye etmi11lerdlr. 

Bir İngiliz kumpanyasına 

devredilecek Frans11 vapurları 
Londra, 4 a.a. - Fransız "Compa&nie 

generale Transatlantique" kumpanyasının 

Londra'daki memurları Londra'da direk -
törlük etmiıı olan B. de Malglaivc'in tesis 
ettiği İngiliz kumpanyasına devredilecek -
lerdir. 

B. de Malglaive, bugün ıiU beyanatta bu-
lunmuştur: 

"- Vapurların harp milddetince bu kum· 
panya namına seyahat edip etmiyeceklerini 
henüz ıöyliyecek vaziyette değilim. Nor -
mandie Nevyork'ta olduğu Eibi !ransız 

kumpanyasının vapurlarından bir kaçı da 
deniz ticaret nezaretinin kontrolli altında 
bulunmaktadır." ~ıtaraflık siyasetine 

~ "Yeller Birliği har-
~ detrıektedir. harp halinde bulunduğuna ve Sov· 
t~ e~ek değildir ki Sov- yeller Birliği 'de A lmanya ile bu· 
'~ıhver devletleriyle günkü münasebetlerini idame etm ek 
~ l>ıaktadır. Askeri ha· istediğine göre, Sovyet politikacıla

•, ltetrnemekle beraber, rının Türkiye'den daima soğuk b ir 
~ lllye, anla§masiyle el- l isanla bahsetmelerini beklemek li.
~l~lltleri temin e tmek zımdır. Aksi takdirde Almanya k a r · 

11 d lltrıakta ve bu fırsat şısındaki vaziyetleri ıüpheye d ü,e· 
ti fil ~kiden pek ziyade bilir. 

\. llQıst usulleriyle bu Sahte vesikalar hakkında Molo-
b' l d ' l':~Yed etmektedir. tof'un söy e iği sözler de aynı su· 

d k~kiye ile Sovyetler retle tefsir edilmelidir. Almanya bu 
\ı' 1 ınünasebetlerden vesikaları neşretmiı ve tefsirini de 

er· 
~~~1 •ıı.de geçen ağustos- yapmıştır. Sovyetler Birliği bu tefai-
~d~~ı tebarüz ettiren ri ya kabul veyahut da reddeder. 
~ •lavor. Bunun için de Reddedip te Almanya ile ihtilaflı 

edilen sebepten baş- bir vaziyete düımekten iae, bu al· 
0tli~~arnak beyhudedir. man tefsirini kabul eder görünmek 
1 tıııin T" k' ·ı ·· Sovyetlerin itlerine daha çok elve· Qit ur ıye ı e mu· 

~il I tllraftan Almanya, rir. 
iıı 11Rİ1tere ile olan mÜ· Hüli.sa Molotof tarafından söyle· 

'rerçevesi içinde mÜ· nen nutkun delaletiyle Sovyet dıt 
~''tık;rektir. Biz 1939 se· politikası kısaca ıöyle izah edileb i-

"' 
11 lngiltere ve Fran- lir: 1

l'o • f k •· te llu yaptıgımız za- Almanya'nın garpte za er azan• 
....,li~heaine iltihakımız, dığı bu sırada Almanya ile her tür
Htırıde büyük sempati lü ihtilaftan çekinmek. Almanya'ya 
ı~: Soryetler Birliğinin manevi yardımda bulunmak, Al· 

l ıo, 1' bu hareketimizi manya'nın İngiltere ile giriımek Ü· 
~.,:1

1l•r Yazdılar. Fakat zere bulunduğu boiuımanın inkiıa· 
11 t er Birliği Almanya fını beklemek ve bu inkiıafın Sov· 
~t)"ra vaziyet değiı- yellere hazırlaması muhtemel olan 
~I lere'nin müttefiki I yeni f 11'satlan kollamak. 

tere Almanya ile A . Ş. ESMER 

ULUS -1-

Yunanistan 

4 Ağustos bayramını 
dun kulladı 

8. Metaksas elen 

milletine bir mesaj 

neş retti 

(Başı 1. inci sayfada) 
ğtınu blldinne!lin münasip olaraf'ını zanne
diyorum. · 

Yunan bitarafl rğının va111ları 
Toprağının bütunluı;ü, iııtiklili ve iere

fi tehlikeye dı.iştügiı takdirde bunları ko -
rumak için bütün fedakarlıkları yapmıya 
amade olan Yunanistan Avrupa'nın temel
lerini sarsan hu müthiş harpte bitaraf kal
mış ve kalmaktadır. Yunanistan hodbin ve 
ya lakayt olduğu için değil, kuvetlerini, 
va~ıtalarmı ve cografi vaziyetini hesaba 
katarak sarsılan Avrupa'ya yapılacak en 
iyi hizmetin hiç olmazsa bu bölgede ba -
rıı,;ın idamesine hizmet olacağını müdrik 
bulundugu için bitaraf kalmııtır. Bunun i
çindir ki bu bitaraflık daima samimi olmuı,; 
ve öyle kalacaktır ve hitııraflığın hiç bir 
suretle ihlliline mı.isamaha etmemek az • 

minele olan Yunanistan esasen keneli hıis -
niıniyetine imanı olan diğer devletlerin bıı 
vaziyete hürmet ve riayet edeceklerine ka
nidir. İşte harbin başından beri Yunanis -
tan sıyasetinin istikameti bu olmuştur. 

Elen yurdd'J§larına düten 
vazifeler 

B. Duff Cooper 

''Tereyağı 
• top,, yerıne 

Siyasetinin Almanya'daki 
neticelerini anlalfl 

( Başı ı inci sayfada ) 
kasına racidir. İmha ve tahribat nazilerin 
pisdarıdır. Tabiidir ki bunları açlık takip 
eder. 

B. Duff Cooper, Almanya'da intihar, cin
net ve verem vakalarının muntazaman ço
galmakta oldugunu da kaydettikten sonra 
şu sozleri ilave etmiştir: 

Bunlar nazi rejiminin Almanya'ya bah
!ietmiş oldugu milteaddıt menfaatlerden 
birisini teşkil etmektedir. 

B. Duff Cooper, almanların resmi ista
tistiklerinden bahsederek şöyle demiştir. 
Nüfusunu arttırmak için sarfettikleri gay-

1 

........ .. ........................................... 1 
HARP TEBLİGLERİ 

! ..................................................... 
Alman tayya releri 

T aymis nehri ağzında 
Londra, 4 e..a. - Hava ve anavatan em· 

niyet ncz:ıretlerinin teblifi: 
Düşmanın bu geceki hava faaliyeti, baı· 

lıca Taymis nehrinin mansabı ile şarki 
lskoçya sahilleri üzerinde mıioahede edil
miştir. Hnsarat ve insanca zayıat yoktur. 

Libya'daki İtalyan 

üslerine ü~ hava 

baskını yaplldı 
retlere rağmen mezkOr istatistıkler son ye. Kahire, 4 a.a. - lngiliz hava kuvetleri 
di sene zarfında nüfusun bilakis azalmakta kararg5.hının tebliği: 
oldui;unu göstermektedir. Kemik yumuşa· D .. L .b 'd D l' ·1 h 
ma hastalığı vakaları vasi miktarda c;oı:;al- u~ ı. ya . l .. erne ımanı. ı e a~a mey-
mıştır. 1934 ile 1937 arasındRki genç ölüm- danı uzerıne buyuk muvaffakıyetle uç hava 
leri bir misli artmıştır. 1 hücumu yapılmı ştır. Blenbeim tipi tayya • 

İııtihbıırat naıırı. Hitler'in nutkunun par- 1 relerden miiteşekkil kuvetli bir ingiliz fi. 
ı;al~rını ihtiva eden ahiren İngilte~e'nin ü7 1 losu evela limana taarruz etmiştir. Buyiık 
:ı:erıne atılmış olan beyannacıelerı, "Nazı . . . 
hamııkııtııyn mükemmel bir misali" sözle- bir gemıye tam ıs:ıbet vakı olmuştur. Vapur 
riyle tavsif etmiştir. ateş almıştır. Diğer bazı vapurlarm hemen 

Nazır, almanlann İngiliz hükümetinin ı yakınına da bombalar diışmuştür. 
h'l~nı böyle ahmakça Acb~e~cli ve sıkıcı Mıitenkip akın da büyuk bombardıman 
şllrı okumaktan menedece~ını zannetmek- . 
le cidden şayanı dikknt bir cehalet ve ha- grupları tarafından yapılmıı ve rıhtım ıle 
makat gBsterdôklerini ilave etmektedir. limandıı demirli iki vapura doğrudan 4oi

Madagaskar ve 
Kamerun'daki 
son hadiseler 

Vichy, 4 a.a. - Havas ajansı bildiriyor: 
Son nazırlar meclisini miiteakip neıre • 

dilen bir tebliğ, Kamerun ve Madagaskar. 
da vuku bulan bazı hadiselere işaret et -
mektedir. 

İyi malumat alan mahfillerden öğrenll • 
digine göre, bunlar, dahili hlidiselCf" değil -
dir. Zira iki memleketin ahalisi metropola 
karşı en samimi bağlılıklarında berdevam
dırlar. 

Hükümetin tebliğinde ıu iki hidisedcn 
bahsedilmekte idi: Kamerun'da 24 haziran
dan beri Douala'da demirli bulunan İngiliz 
kruvazörü Bulolo'nun yerine 21 temmuzda 
bir Dragon gelmiş ve bu vesile ile silahlı 
İngiliz devriyeleri karaya inerken şehir 
sokaklarından geçmiştir. Atlas denizinde
ki fransız kuvetlerinin amirah ıüratle mü
dahale etmlı. bunun ilzerine İngilizler de • 
nize aı;ılmışlardır. 

ruya bombalar isabet etmiştir. 
Üçüncü baskında, bombardıman tayyare

lerimiz hava meydanına ve limana taarruz 
etmltlerdi. Rıhtımlara, hangarlara ve top
rak üzerinde dağınık vazi7ette bulunap 
tayyarelere bombalar atılmış•r. tık bas -
kında bomba isabet eden biıyuk vapur tek
rar bombudıman edildil;i gibi, liman ve 
rıhtım da tekrar bomb:udıman edilmi~tir. 
Diğer vapurlRra pek yakın düşen bomba -
tarın mühim hasarlara sebep olduğu anla
şılmıştır. 

Bütün tayyarelerimiz salimen üslerine 
dönmüslerdir. 

İngiliz hava kuvetleriyle te,riki mesai 
eden fransız pilotları Habeşistandaki Di -
redrua bölgesi üzerinde yeni.den faydalı iı
tlkııaflarda bulunmuşlardır. 

Habeı hududu üzerinde bir 
İtalyan karakolu zapfedildi 

İngiliz 
adalarına hücum 

(Başı 1 IDCI ssyl&ds) 
ri, atılgan ve cesur olduktan ba§ka, 
adalar tahkim edilmiştir: ordular 
ayaktadır; hava kuvctleri artmııhr; 

donanma, böyle buhranlar esnasın • 
da nasıl umulmaz fedakarhltlııra 

muktedir olduğunu Norveç ve Dön
kcrk tecrübelerinde gÖstermiıtir. 
1ngiltere'den §İmdi yalnız bir aea 
gelivor: hazınz ! 

Fakat her tarafa doğru hareket 
tetebbüaü almakta serbest olan Al
manya'nın, §İmdi hatıra gelmiyen 
planları da mevcut olabilir. Muhak· 
kak olan bir ıey varsa, Almanya'nm 
kendini muzaffer telakki etmeai, 
lngiltere'nin ise kendini mağlup te
lakki etmemesi, hatta nihai zafer 
imanında sebat etmesidir • 

lki muazzam kudretin, neticeleri 
bütün cihan tarihi için hayati ehe • 
miyette olan mücadelesi karıısmda 
bulunuyoruz. lngiltere'nin maddi ve 
manevi mesnetleri hiç kimse tara • 
fından hafifsenemez. Almanya'nm 
bugüne kadar olan muvaffakiyetle
ri de, en baıta ancak kendisinin aa • 
keri ve milli meziyetlerine de atfo • 
lunabilir. Büyük ve karanlık muam• 
ma çözülürken, bütün insaniyet, b u 
manzaraya kalbi durmuı gibi baka
caktır. 

Falih Rıfkı AT AY. 

DOBRUCA 
için yakında Bükreş'te 

müzakereler başlıyor 
(Bası ı. rncı sayfada) 

rının de yakında baflıyacağını bildir 
mektedir. 

Bir Romen gazete.inin iıteği 
Bükreş, 4 a.a. - Romen devlet a

damlarının Salzburg seyahati hak • 
kında tefsiratta bulunan üniverul ga
zetesi, bu ziyaret neticelerinin mil• 
lete bildirilmesini hükümetten israr• 
la istemektedir. 

Böyle bir hattı hareketin bütün yutta1-
lara mı.imasil vazifeler tahmil etmekte ol
duğu beyandan müstağnidir. Adedi parmak
la &Österilecek kadar aı olmakla beraber 
bu vazifeden inhiraf gösteren bazı hafif ve 
budala kimseler acınacak insanlardır. Bun
lar biıtün bu korkunç harbin kendileri için 
ve kendilerine kıymet kazanmak ve h1kim 
olmak fırsatını vermek için yapıldığını 
zannederek her biri ayrı ayrı ve kendi he
sabına ve muhtelif görüşlerle yabancılara 
ve muhtelif milliyetlere çirkin 1iizmet te~
lifinde bulunmıya karar vermlılerdir. Hıç 

bir yabancı esasen hiç bir ehemiyetleri ol
madığını bildikleri bu adamların hizmetle
rini kabul etmemİ!itİr. Fakat ben Yunanis -
tan'ın kisvesi üzerinde hiç bir lekenin bu
lunmmaaı için, bu bir kaç kiıiyi yabancı

lar nazarında ,erefli Yunanistan ismini kir 
!etmekten vaz ceçmiye mecbur edecek ted- Madacukar'da 3 il& 20 mil mesafedeki 
birleri aldım. Esasen bu adamlarla daha kara sularına taalluk eden son kararın tat. 

Nairobie. 4 a.a. - Dün geceki teblii: 
bugün §ayanı i~ar bir şey yoktur. Cuma 
günü kıtaatımız. Rudolf gölünun şimali şar. 
kt intihasında Habetistan hududu üzerinde 
küçük bir karakola hücum ederek bu kara
kolu zaptetmiılerdir. DUımanın mukabil 
taarruzu tardedilmİ!itİr. Şimdiye kadar öi
renilebildiğine göre, düşman, 37 blü ver • 
miıtir. Zayiatımız hafiftir. 

Macar gazetelerini ntel sirlm 
Budapeşte, 4 a.a. - Macar ajansı bildi -

riyor: ihtlliflı rumeiı arazisi meseleleri 
hakkında tcfsiratta bulunan Budapeıte'nin 
salihiyetli mahfilleri, cüdümlü rumen mat
buatı ile devlet adamlarının lisanı arasın -
dıki farkın devam ettiiini müşahede ve 
tesbit ediyorlar. Maniu ve partisi toprak 
terki aleyhinde mücadeleye başlamışlardır. 
Maniu uzun zamandanbcri antantm dostu 
olarak tanınmıştır. Ve onun projelerine ru. 
men hükümeti tarafından müzahırct edil
mesi hıç şüphesiz İngiltere'ye karşı dosta• 
ne bir hareket olacaktır. Rumenler tarafın.
dan takip edilen bu iki taraflı oyunun ser • 
best kalmayı ve bulgar ve macar istekleri
ni biribirinden ayırmayı istihdaf eyledifl 
a&ikardır. Halbuki bu istekler Avrupanın 
yeni .sureti tesviyesinde bir fasıl teşkil et· 
mektedir. Buna binaen iki meıele arasın • 
da fark vücude getirilemez. Budapeıte ıi
yasi mahfilleri Romanya'nın niyetindeld 
samimiyetten pek ziyade &üphe etmekte • 
';iirler. 

ziyade meıııul olmak :ıahmete defer bir bik ıartlarmı thih mevkiinde kaldık. Bu 
şey değildir. 1 tedbirin ingiliz ticaret ve sair gemilerine 

4 ağuıtoı rejiminin laytlalan şamil olmadığı ve bunların bu bölgede ser
bestçe ıeyrlaefer cdebil~elderl tasrih e -
dllmiıtlr. 

Buna binaen, bUtUn millet kıral ve h U
kUmetın etrafında müttehit bir aurette 
toplanrnıı olarak mlllf htı, menfaat ve 
vazifeye uygun olan yegAne alya.seUn takip 
edllmeıılne tmkAn hahııetmektedlr. Fakat 
elen nrllleUnin alyasl ve aakert 1tlbarla 
harbe tştlrAk etmemlı olmaaı, bu harbin 
nel!celerlne lktısadt bakımdan da maruz 
kalmadııtı manasını tuammun etmez. 

Yunanlatanın harbin tesir ve darbeleri
ne ıimdlye kadar mukavemet edebilmesi 
ve sonuna kadar da mukavemet edebilecek 
hlllde olmaııı 4 ağuıııtoı rejimi ve bu dört 
yılın azlmll lhyakAr gayretleri aayeılnde 
olduğu gibi blrleımiı ve tnzibath bir hal
dP çetin harici ahvali karııtıyarak bu su
retle bizzat mcvcııdlyettni konıyabllmeat· 
nl de gene 4 aıuatoı rejimine borçludur. 
MJUet, hepimiz kıea olmasını temenni et
mekle beraber mUddeU klmıe tarafından 
tahmin edilemlyecek olan bu harbin 4 a
ğustos 1936 da b8§lıyan kalkınma hareke· 
Unl Inlutaa uğratmamıuıını arzu etmlıtlr. 
Buna binaen, ruıkert hazırlığımız için kat
landığımız bUtUn muazzam fcdakA.rlıklara 
rağmen, mlisalemetperver mesaimize de· 
vamda bir dakika bile tereddüt etmedim. 
Keza milletin flkrt ve artistik kt\lkınmuı 
için olduğU ~tbl f!'laket ve ıefaletlerin teh· 
vlni için olan masrafların yapılmasında 
da t!'reddlit etmedlnı. 

Elen milletine tefekhür 
Bu siyasetin müreffeh 11nıflara yeni 

yükler tahmil etmiı olduğu meçhul dciil
dir. Fakat ben servetin haklar temin etme
diğini, bilakis vazife ve yükler tahmil ey
lediğini düşündüm." 

B. Metaksas çiftçiye, itçiye, memurlara, 
burjuva sınıfından ve biltün meslek erba
bından olan yunanlılara vazifesinin ifaam
da hükümete yaptıkları yardımdan ve ken
dilerine tahmil edilen fcdaklrlıklırı yap -
tıklarında.n dolayı teıekkUr etmlı, müteaki. 
ben gençliğe hitap ederek aöılerine ıa ıu
retle devam eylemiıtir: 
• "- Elen gençliği, 
Şevk ve heyecanın, neıe ve imanından 

dolayı sana teıekkür ederim. Elen millet i 
adı verilen bu dev'i hiç bir ıeyin yıkamı
yacağına kanaatin olduğundan dolayı una 
teıekkür ederim. 

Azimkar olarak her tera vaıiyeti karıı
lıyacağımıza ve öniimlize çıkabilecek bil -
tün engelleri ccııaretle iktiham edeceği -
mize kanaatimiz vardır blrlesmlı ve azim
ki.r olarak ileri yilrilyecetiz. Ve nihayet 
mukaddes barıı saati celdiği zaman, o da
kika bizi daha kudretli ve yeni hamleler , 
daha büyük hamleler için taçlanmıı ola
rak bulacaktır.,, 

Yunanistan'ın hububat 

mahsu1ü ne kadar ola<ak 1 
' Roma, 4 a.a. - D. N. B. bildiriyor: 

Beynelmilel ziraat enıtitüıü, Yunan -
nistan ziraat nenretinin bir raporunu 
neıretmektedir. 

Bu rapora nazaran bu ıenenin 
mahsulü hakkında yapılan tahminler 
:ışağıda gösterilmitt ir. 
Buğday 9.058.000, kental 
Çavdar 2.040.000, kenta l 
Yulaf 1.074.000, kental 

lngiliz tekzibi 
Londra, 4 a.a. - Reuter ajansının 

diplomatik muhabiri bildiriyor : 
"Madagaskar ve Kameroun'a İngiliz 

askeri çıkarıldığı hakkında bir Ame
rika kaynağından verilen haber hak -
kında Londrada hiç bir malfimat yok
tur. Görlinüıte Amerika ve Fransadan 
verildiği halde hakikatte k~ynağı al
man o lan bu habere burada inanılma-
maktadır.,, 

Balan İngiliz vapurunun 
kurlardan tayf alar1 

Madrid, 4 a.a. - İlimleri Pillottı ve Pa
lacloı olduğu bhdirilcn iki İngiliz vapuru, 
Atla1 denizinde torpillenen bir İngiliz va -
purundan hayatta kalan 35 kişiyi hamil o
larak Cadix'e muvasalat ve Cebelüttarık'a 
hareket etmiılerdir. 

B. Melotof' un nutku ve 
Romen - Sovyet münaseball 
Bıikrcş, 4 a.a. - D. N. B. ajansı bildi

riyor: 
B. Molotov'un nutkundan bahseden nim 

reamt Romanla gazetesi, nutkun ıu cilmle
ıi üzerinde durmaktadır: "Sovyet - macar 
münascbatı bir dönüm noktaunda olup, ta
mamen normal bir inkiıafa doğru gide
cektir." 

Bu gazete, B. Molotov'un müıahadesiyle 
romen devlet adamlarının arzularının te· 
vafuk ettiğine işaret etmektedir. Roman-
ya, romen • ıovyet müna1ebatının normal 
bir şekle ıirmesinin, Avrupa'nın cenubu 
şark isinde sulhun takviyesine hadim ola· 
catmı ümit etmektedir. 

Büyük Brilanya 
herzamankinden 

daha kuvetli !· 
( Baıı 1 inci say/adı ) 

metinin itaatini temin eylemek için 
vakit lazımdı. 
Diğer cihetten, Dunkerk macera -

sından beri geçen zamandan biz de is
tifade ettik. Geçen her gtin , milletin 
ve imperatorluğun kuvetlcrinin art -
masına ıahit olmaktadır. Bugün en 
fena vaziyete karşı kaymağa hazır bu
lunmaktayız. Bu fena vaziyetle bu -
giln karşılaıacağımız yerde yarın kar 
tılaşacak olursak, daha iyi teçhiz e -
dilmiş bulunacağız,, 

Muharrir yazısını ıöyle bitirmek • 
tedir : 

"Hitler bize ilmit e ttifimizden faz
la m ühlet vermit bulunmaktadır.,, 

Bir dilıman tayyaresi Vajir civarına 
yirmi bomba atmıı ise de hiç bir netice el
de edemcmiııtir. 

Sardunra'ya yapllan 
hava taarruzu 

Londra.. 4a.a. - Bahriye nezaretin en 
tebliğ edllmlıtır: 

Batı Akdenlzlnde ı ve 2 ağustos tarih
lerinde cereyan eden hareklt esnasında 
denlz hava kuvetıerlne mensup Svordish 
tayyareleri tarafından Sardunya adasında
ki Cagllari hava meydanı bombardıman e
dllnrlştir. Hava mi\dafaa bataryalarının 
şiddetli ateııne rağmen taarruz muvatfa
kiyetle yapılmııtlr. Dört hangara ~ lsa
beUer kıı.ydedllml§tlr. Bunlardan lklsJndc 
bUyOk yangınlar çıkmıııtır. Yerde ac;ıkta 
bulunan dört tayyaretahrip edilmtı ve tay
yare meydanındaki birçok binalar ya tah
rip edllmlıı, ya hasara uğratılmış ''e yahut 
da ateıe verilmiştir. Tayyarelerlmlzden 
birinin mürettebatı kayıptır. ÖlmU:J olma
larından kôrkulmaktadır. Bunlann ailele
ri haberdar edilmiştir. İkinci bir tayyare 
Sardunya'ya mecburi bir lnlı yapmışlır. İ
talyan tebliği bu to.yyarc mUrettrhntının 
esir edildiğin! bildirmektedir. Başka hiç 
bir zayiat yoktur. 

Bn harekAt esne.sında dilşman bombar
dıman tayvareleri tarafından harp gemlle
rlml!e taarruzlar yapılmıştır. Hiç bir ha
aar ve insanca hiç bir r.aylat yoktur. Defi 
toplarımız 'bir tanareye isabet kaydet -
mlglerdlr ve bu tayyarenin UssUne dönmUıı 
olma.ııı ihtimal haricindedir. Donanmaya 
mensup Skur tipinden tayyarelerimiz ge • 
mllerlmlzi bombardıman etmt>ğe yeltenen 
Uç düşman tayyarel1 dU1Urn1Uslerdlr. 

Bir lngiliz ba llkç ı 

gemısı batı nld ı 
Londra, 4 a.a. - Bahriye nezareti Cape 

Finistere balıkçı ıemisinin dü&mRn tayya· 
releri ile yapılan bir muharebe esnasında 
kaybedildiğini bildirmektedir. Gemi cuma 
ak§amı dört tayyarenin hücumuna uğramış
tır. İlk hllcum eden tayyare düılirülmlişse 
de diğer üç tayyarenin vukua getirdiği ha
sar geminin batmasına sebep olmuıtur. 

57 n uma ra lı İta lya n 

resmi harp tebl iğ i 

tur. İki düşman tayyaresi dilşlirülmll&tllr. 
Bunlardan birisinin mürettebatı esir edil· 
miştir. 

58 numaralı İtalyan 
resmi harp te bl iği 

ltalya'da bir yer, 4 a.a. - Umumi karar. 
glhın 58 numaralı tebliği: doğu Afrikaını
daki filolarımız Sudan'da Erkovik'i ve 
Haiya hava meydanını bombardıman ede • 
rek büyük bir hangara ateş vermişlerdir. 

Kenya'da Vajir'in cenubunda bir otomo
bil parkı bombardıman edilmiıtir. 

54 numaralı tebliğde zikredilen Debcl 
muharebesinde düşman üçü subay olmak 
üzere 64 ölü vermiştir. 

İngiliz Somn.lisinde Z-ıila limanını t e • 
sirli ıurette bombardıman ettik. 

Tayyarelerimizden biri dönmemiştir. 
Şimal Afrikasında dıiıman tarafından 

Deme limanına yapılan bir baskın hafif ha. 
sarlara sebep oldu. 

Dcnizltılanmızdan biri ününe dönm" • 
m!5tir. 

İngiliz tayyarelerinin 
Hollanda Fransa ve Almanya 

üzerine yapllklar1 hücumlar 
Lonctra, 4 a.a. - Hava nezaretinden 

tebliğ edilmiştir : 

Dün bombardıman tayyarelerimiz 
düşman tarafından Hollanda ve Fran· 
sada işgal edilmekte olan hava mey • 
,danlarının bombardımanına devam et· 

Romf\, 4 a.a. - Gecikmiştir: İtalyan or- mişlerdir. Bunlar arasında Schipol, 
duları umumi karargihmın 57 numaralı H amstede ve Abbeville meydanları 
tebliği: 
Yapılan katt müıahadelere nazaran, Hay- vardır. 

fa'da ahiren yapmıs olduğumuz bombardı- Gece, Rotterdam'da benzin depoları 
man neticesi husule gelmiı ol11n yangın Uı; 
gün sonra devam etmekte idi. ile Ruhrdaki Bottrop ve Gelsenkir • 

Sudan'da tayarelerimiz limanın demır • chen'de ve Renani'deki Monreim'dı 
yolu tesisatını bombardıman ederek bir de- tasfiyehaneler bombardıman edilmio:.. 
poda yangın ı;ıkarmışlardır. Gebeit tnyyare :r 
meydanı da !>ombardıman edllmiıı ve agır tir. 
haııarat vuku bulmuştur. Huna yakınında Diğer hedefler Hollanda ile batı 
Kenya'da yerde duran on kadar di.iıman 
tayyaresine, kıtaat ve otomobil cliztitamla- Almanyasında hava meydanları ve 
rı üzerine isıbetler vaki olmuıtur. Westpalie, Ruhr ve Renaniede demir 
ŞimaH Afrika'da düşman tayyareleri l .. kal l · 

Bardia Ü.terine bir akın yapmışlar, hasarat yo u mun~ e erı olmuştur 
olmamış ve efrat meyanında zayiat kayde- Keza Kıel'deki deniz üssüne mü • 
dilmemiştir. Cagliari tayyare meydanı ü- , him bir taarruz yapılmıştır 
zerine dü1111an tayyarelerinin yapmıı ol- B .. ·· b h kA •· · 
dukları bir akın csnaıında, bir kişi ölmilş utun u are attan uç tayyare • 
i1ç kişi yaralanmıı ve hafif haHrıt olmus- miz üslerine dönmemi,tir. 
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Saçların rengi 

Biıt aaareye yallut çalaılı Yeya nacalmı. belki. hülrmecleninis. Böy
tarlnh lür sa•İnoya sittitiniz •akit le dütününeniz yanılmq olar~ 
ilk itinia. taltii, orada sördüfiinüz çünkü iatatiatilr akaini iapat edi:JOI'. 
Bayanların aaçlarmm rensine dik- Bir kadmm aaçlan ne kadar koyu 
kat etmektir. Bu mühim iti ih-.I e- renkte oluna eYlenmek f&IW o ka
d.aeniz, aonra kendileriyle görü· dar arb)'or. San aaçlılardan ,;bde 
firkea aaçlarmdan aös açınca. on- ancak Si i eYli oldafa halde koyu 
.lana renl(İne daha önce c:likkat et- aiyat. aaçblarda ita nispet 7\izde 
....ıiliaizin farkına •anrlana Ba - 79 a çıkı)'OI'. Açık keatane renkte 
7&ll1ar pek •İyade gücenirler Ye lhr aaçldarda 86, koya keataae reqin-
Mha ,;büniae balrma•lar. de aaçblarda 89. 

Ba tetkiki yapmca da sözünüze Buna erkeklerin san aaçb kadın-
• aiyade çarpacak feY ıiyu aaçla- lardan siyade uyu aaçldan tercih 
l'ID sittikçe aaalmau " aanım aaç- ettiklerine atfetmek mümkün ola
:..... ptaJmaud1r: saman aanam • maz. Çünkü Amerika'da bir Baya
.(,.. laqlayıp, kanarya aammclan nm yazdıtı Ye Aft"1pa dillerine de 
_ ~ akaju kırmızıama yaldatan çemlmit olan metllar bir roman 
un uçlar... her yerde erkeklerin aan aaçlı ka • 

Vaktiyle ltir antropoloji mütehaa- dmlan betendiklerini iddia eder. 
-, kadmlarda da erkelrlerde de Her yerdeki Bayanlar da ona inan
Wrilairinclea &JTI a)lllllllf renk hal· dıldan için aaçlan kendi kendileri
.., ft her ~e aan aaçlann sit- ne aantm olur. Demek ki aaçlarm 
~ ualarak aiyaha yakmlatan rensi ile aalıibinin tabii raai ara
~ sittikçe çoialdıfmı haber smda bir münasebet •arı aiyah aaç· 
wrmif,. Hallndd, balmus, aan aaç- lı luslarm kıameti dalla çabuk çıkı
lana .. ,_ sittikçe artıyor. Birkaç JOl'f 
711 öece, ai7&h oldaia iyice hatan • Bqka hekimlerin riYa7etlerine 
IUalla kalznı olan aaçlar bile timdi söre, aaçlarm nmsi ile kadınlık hal
anl&flDll balana~~ar. Bani~ )eri arumda ela münuebet •anlır. 
lıoyam:a olabi~eceiuu hatıra setır • Siyah aaçlı kızlar kendilerini en ...., 

ULUS 

( BİBLİYOGRAFYA 

İlk Ötretim'in 
54 üncü sayısı 

) 

Maarif V eklleti tarafmdan, öiretmen 
ve etitmenler için haftada bir çıkarılmak
ta olan ilk ötretim mecmuaıınm 54 üncü 
Kyııı da ••sin miinderecatla in.titar et· 
mittir Bir 1enedenberi muntuam bir te
kilde ve cidden çok istifadeli J&Zdarla ilk 
öiretim hayatımızda mühim bir ekaikliii 
clold111'11111& pyret eden mecmua, ıördil • 
ifi ralbetten cnaret alarak 1eni hamleler: 
J&pmıftır. Türlriyede, tfmdiye kadar pek 
u mecmuanm eritebilditl, bele bir mes • 
tek mecmuumm hiç bir saman nramadı
iı bir tiraj Jti)r1elmi1 olan ilk 6iretimin 
bil IOD u1111 32 uyfadır. Güael resimler, 
mecmua,. ayrı bir ıiia vermektedir. Mec
mua, aynca türk çinlcilitinin çok güzel 
e1erlerinden birinin bü,yük ebatta renkli 
bir fotoirafmı da olmJQculanna hediJe 
olarak vermektedir. 

Deterli bir pedaıos olan B. Hıfzırrah
man Raıit Oymen'in idare1inde iııtipr et 
mekte olan mecmuanın aaye1i türle öiret
men ve eiitmenine, meılek hayatında fa1 
dalı olmak ve ders kitaptan haricinde o
nun metlek kflltilriinün inlripfna hizmet 
etmektir. 17000 tiraj, bu pyeye ne kadar 
aliratle sittiiini _..termeie klfidir. 

VILA YETl.ER 

Muhtelif kuru erzak almacak 
laıanbııl B~lftli7nındea: 
Haseki, Cerrahpqa. Beyotlu ve Zühre

vi bastahlrl haatabaneleriyle Ze111ep Kl· 
mil doiumc n 11llık ihtiyacı için lüzumu 
olan muhtelıt cins kan ersak kapalı sarf 
ıuuliyle ekııltmeye konulmuotur . .llecma
anun tahmin bedeli 15161 lira 75 lmruı ve 
ilk teminatı 1190 lira 115 kuruıtur. Sartna
me zabıt be muamellt mı.idürlüiti kale • 
ıainde ıörülecektir. thıle 8/8/940 pertem
be pnü 1&at 15 de daimi encümende J&PI• 
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve
ya mektaplan ve 940 11bna ait ticaret 
odası vnikalariyle 2490 numaralı kanunun 
tarifatı eerçevftinde hanrl11&caklan tek· 
lif mektuplanm ihale ıfinfl uat 14 de ka· 
dar daimi encümene vermeleri lhnncbr. 

(15354/3977) 13916 
Yaialmacak 

lstanbal Beledi.,..iatln : 
Eski Cerralıpa .. , B910fla ve ribrevl 

hastalıklar butaneleri1le Zeynep Kamil 
doiumevinin 11lhk ibtiJ&cı için liizumlu 
olan 13.200 lrilo il.de ve 1970 kilo tereJ&it 
kapalı zarf anli1le ekıiltmeye konalmuı
tur. SadeJ&imm beher kiloaunun tahmin 
bedeli 110 ve tere)'llfmm 120 kurut ve ilk 
teminat miktarı 12156 lira SO lruruttar. Şart
nameler abıt ve muamellt mlldiirliliü 1ta • 
leminde görlllecektfr. lbıle 12/1/940 pa ·• 
zarte1i ıfinli aaat ıs de daimi enctlmeaıde 
J&pılacaktrr. Taliplerin ilk teminat mal -
buz veya mektuplan ve 940 yılma ait tica
ret odal1 Vftikalari1le 2490 numaralı kanu
nun tarifatı çevrnlnde huırb,acaklan 

teklif mektuplarım ihale ıfinil 1&&t 14 de 
kadar daimi encilmene vermeleri. ( (6440 • 
40S9" 14073 

Ekmek alınacak 

dair evrakı mU.bitelert:vıe birlikte vttAye
te mllracaat ederek alacallları ehll:vet ve
slkaauu ve teminat mektup Vefa makbuz
larını ve ticaret odalı vutkuım komis:vo
na lbru edecektir. (il:S6) H233 

Nakliyat münakasası 
Bitlis lnbisarlar •idürlülünd~n: 

1 - İnhlarlar bqmtıdtl1'1Ul11 ile tutün 
atelyeelnden bir aeae içinde Bitlis bafmU· 
dürlUIU mUlb•katı ile Siirt ve mUlbakatı· 
na aevkedilecek mamti tutUn. içki, leva
zım ve u.lr bilcümle eıya ile bu :verlerden 
geri çevrilecek lnhiaar maddeleri ve bol 
suruf ve ulr bilumum lnhlurlar madde -
leriDlll nalcllyab kapalı sarf unliyle 24 
temmws 940 sünUnden itibaren 15 sün 
mUddeUe ve kapalı sarf usuıı:vle ekatltme
ye konulmuttur. Nalcledtlecek muhammen 
milı:dar prtna.melertnde shterilmlı ve 
nalcllyat Uç sruJI& aynlmıfttr. 

eartnameler, Ankara, .Dlyarbalcır, baf
mildtlrlUkleri Siirt mU.takll mUdürlll&'UD • 
de ve BIUi• b&fmüdürlt1111 merkestyle 
mlllbakat ldarelertnde mevcuttur . 

Birinci srup Van, Öuy, ,Gevat. B&flı:a
le. Kuradlye idarelerinden mUtetekktl o • 
lup " T,a muvalclı:at teminatı 596 Ura ve 
ihale gUnO '1 aıutoe 940 çarp.mba ııUnU 
saat onda. 

İldncl srup Kut, Bulanık, Varto, Ça.
pakcur, Karlıon, .Ahi.At, Erclf idarelerin
den mUtqekktl olup * '1,5 muvakkat temi
natı 543 Ura ve ihale ııUnU '1 atuatoa 940 
e&rf~ba gUntl aaat ıı de. 

UçUnctı grup Cölemertlı:, YWmelı:ova, 
BeytUffebap, lemdbıll, 811rt, Garzaıı, Be
lirt. Silvan, Mutki, Luon idarelerinden 
mütetekkfl ~ '1,5 muvakkat teminatı 841 
Ura ve ihale günü '1 -ıuat011 940 çarp.mba 
sUDU aut ıa tedtr. 

Taliplerin prtn&meyl görüp imza et
tikten aonra ve muvakkat temlnatıanm 
mua:v:ven saatlerden birer saat evet Bltıtı 
lnhlnrlar bqmüdürlül11 vemestne yatır· 
dılı:tan aonra adı ıeeen müdürlükte müte
tekkll komisyona teklif melı:tuplanıım 
muayyen aaUerde tevdi eylemeleri llAn 
olunur. (4308) 1'295 

Ekmek alınacak 
IC0117a C. llüddeiumumililiad~n : Buna c. •üddeiumumililiad~n: 
l - Konya ceza ninin 10 aylık ekmek Buna ceza ve tevkif evinin 30. 8. 940 

ihtiJ&Cı 2517 /940 ıününden ı 9/1/940 günü- tarihinden Ml mayıa pyestne kadar 
ne kadar 25 sün müddetle kapalı zarf aau- (2098&1> kilo lklnct nevi ekmek tbtiyaeı 

ı ~oa 940 sQDUndea 30 aıu-toa 940 
liyle eksiltmeye konulmuıtur. gtınUne kadar so sün müddetle ve kapalı 

2 - H/1/940 tarihine denk selen pazar- sarf mutiyle ekalltme:ve c;ılr.arılmııtır. 
teai ıfinli aaat 15 de K0117a C. Müddeiumu- İhale 30 atuatoa 940 tarihine rutıı:van 

12.50 

1910 

Mek irile terlaıyeye ayamıyacaim.: ken bilenlerdir. Keatane renl(İne aaç 
dan, kaclmlar da aan saç~arm ~abu blarla sarı aaçlılar daha seç bilirler. 
-olarak çofaldıfım ·~ .eakıde.n ııyah San saçlıların çocutu ya lüç olmaa, 
ol~ ~ .r~kleı:ım ~endı kendi- yahut pek az olur. Kadmbk bakı
lerme cleiitürdılrlenne ınanmak za· mmdan aotuk olanlar da en ziyade 
;fıarlcllr. aan saçlı etler arasındadır. San aaç· 

ilk ölretimln 10D aa11ıında buslinkti 
AJmanyanm terbi1e tellkldleri ve terbi-
1• tetkilltı (Hıfnrrahman Raıit Öy • 
men), etki Maarif Vekili merhmn İlmail 
Hakkı hakkında bir makale, radyo (Talat 
Toluna1), ıeali film (Arif Etikan), öi
retim alUlleri (Büa Ankan), bizzat ,. • 
pnmıı bldiaelerin tahririne siden 1ollar 
(Orhan Dikmen), ihtiJ&r babadan ıenç 
oiluna (Faruk Nafiz Çamhbel), lruılarr 

korumak için yemlik modelleri (Kemal 
K&J&), it • re1im derıi tecrilbetl (Cen • 
ajshan) unvJnh iıtifadeli makaleler, ıilr
ler, notalar, içeride ve dıpnda cereJ&n 
eden lriiltiir bldiaeleri baldanda muhtelif 
haberler ve yanlar nrclır. 

mllik dair•inde icra lnlmacaktır. cuma sQDU aut 16 da Buna C. KUddelu· 
mumllllinde icra olunacatından talip o· 19.45 

3 - Talipler teklifnamelerini o ıtln Hat !anların muhammen bedel olan 2201' lira 
14 den evel komiı1on riyaıetine nrilmit '12 Jrurueun " T,llO henbiyle 1651 Ura '12 20.00 

Sa höyle keneli kendilerine lılarm ı.o1ıan uzunca olursa da, ai-
....... _.. • her yerde olsa yah aaçblara nispetle, kulaklan da-
-~clil ki bir insiliz hekimi, me- ha atır ititir •e difleri daha çüriik 

1ralt ~ Bayanlarda aaçlarmm olur. San aaçblar, tehirlerd .. aiyall 
~ nlenmek pnamm ne aaçblardan daha çabuk hutalamr
allpetti olclatuna anlamak için bir ı ar. 
la&atiallls tertip etmif. latatiatiiine 
~ bayanlann aaçlannı alt- Şu halde erkekler kendilerine bir 
.., liirlü rease a:rırmak pek azan ef ararken yalnız cimi cazibeye 

~~4lllillblillden, Bayanların aaçlannm batlı kalmazlar elemek olur. Keadi
f'iiliıl ... •·a biribirlerine yakın olma- )erinde tabii bir cluyp aile annele

sör .. kll'llllu aaçlı, san aaçlı, rinin aiyah aaçlılar araamda dalla 
~-tane rensinde saçlı, koya çok bulundatuna haber vene se

nesinde aaçlı Ye büabütiin rektir. Onun için aaarelerde, dam 
eaçlı diye bet luama aymnq. yerlerinde san aaçlarm çoialclatı 

lbü aqlann sittikçe azalmaaı- görildikçe. eYde kalaJa kalana 1&• 

M laakualr, nlenmit Bayanların en ,.... artacaiındaa, clotra-, korlaa • 
~ an 1açldar arumcla &aha· har... G. A. 

Almanlar bir İrlanda 
gemisini bombaladdar 
Dablba. 4 a.a. - Serbest trlanda biikl

..-mt• ı.tıbbarat bllro9U lrlanda'J& men· 

Almanlar tarafından 
zaptolunmamak için 

Bir Pllonyı ... ıs1 
f11't11 i1111tere'11 kili• 

llk 6tretimi çıkaranlan tebrik ve bil iı
tifadeli ınecmua11 bflttln okaJQculammza 
hararetle taVIİJ• ederis. 

Kral Hllkon do111num 
68 llKI yıldiı.imünii 
d~n Londrı'dı btlldı 

bulunacaktır. lı:uruf teminatı n teklif mektuplarını 30 20.30 
"''---L fLi f evi 1° ..1._ atuat.09 940 CUID& süni1 aaat lS e kadar C. 20.45 

4 - •ııuu- ., ne n 1er ı umuıwuı mücldelumumilltinde tetekldll edecek ko. 21.10 
haı olacak ve talipler bedeli muhammeni • miıs:von rtyuettne vermeleri ve ek8iltme • 21.30 
nin Jtizde 1edi buçuiu olan lSeo lira IO ye çıkarılan maddenin p.rtnamutnl sör - 21.45 
lmnqluk teminatı munkkatelerini teklif- mek latlyenlertn yevmi mesk6rdan evet C. 
1 • ı bi 1....... L ı · bal mtlddelumumtltttne mQracaatları ll&n oluerıy e r ıa~• .. om 110na venmı mıa • nur. (

677514308
) 1432'1 

ca~r. 4 tlncil maddede JUJlı nevi gCSsteri- Dıvar İDfUI Ye yol tanzimi 
latanbul Belftliyesinden: 

len haı ekmelin kilon ıimdiki narbı ile Be:voflunda Aynalıçeıme kötennde ln-
10,5 lnmııtar. p edilecek tq latlnat dunn ile Toskopa-

15 - llln ve uir muraflar miiteahhide rım :volunun t.amtmi ltl kapalı sarf UBU· 
aittir. llyle eksiltmeye konulmuıtur. Kqlf bede-

li 86,986 lira 79 lcuru1 ve Ulı: temillatı 27'10 
7 - Fazla izahat almak ve tutaameJ'i llra 25 kunııtur. Mukavele, ekatltme • 

görmek iıti1enlerin Kon:ra ceuevi direk • )'IDdırlık lflert genel, buaual ve feıınl prt
Londra, 4 a.a. - Royter :Norveç törliijtlne müracaatları illn 011111111'. (410S) nameleri, proje keflt huıuutyle buna mtl· 

lrabineai baları bugtin Bukingbam aa 140M teferrt dlter evraıc 1ss kUrUf mulı:abtlbıde 
rayına ...ıderek Kırat Haakonun dolu- Q __ •--=-a. fen itleri mUdllrlottınden vertıecelr.ttr. ı · 

g• ~ ~ bale 20. 8. MO aal\ gUntt a.at 16 te daimi 
munun 68 inci yıldönUııatl mbvebe- Sıva Nal1a Miidiiıllillnd•• ı enctbnende yapılacaktır. Tallplertn Dk te-
tiyle aayıslannı aunmuılardır. ~ - 1 _ Ebiltmeye konulan it: Sıvu - ==: ;:-.:':T.:':'~e:ıı:: 22.JO 
dradakl Norveç hWdlmeti Bapekıll Eraincaa yolunun 122 + 000 - 129 ,._ möncaatla alaca'lden fenni ellllyet 
B. Nr=ft14 bıı welle ile kıaa bir + -. kllemltrldıll'I. __.... ,_ w ..., ~ alt tkılnt odMa ft8lblarlJ'· 
~brt tlru Irat eiL:..!f:!ltr -r-___ .. _da le 2490 nmnarlllı kanunun tarif atı çerçe -u:: nu tm ıu • J..NIJU•• metre tulde esaslı U\11- tamiratıdır. 

kırala r-- vuinde buırlıy&calclan teklif mütupları· 
ildmet etlen Norveçli kadınlar Bu itin kqif bedeli 23S1S lira 61 ku- m tbal• pO a.at He bdar 4alnıt encll· 
ipekten yapılmıt bir Noneç bar"iı ruıtur. ZMM vermatert ıtmmdır. (6'1'1'1/'310) 

hediye etmiflerdir. Bayrak :lnııltere 2 - Ebiltme 15. 8. 940 tarihine te- 14111 
de bulunan Norve~ muharipleri umu-- ud&f eden perpmbe pi uat 15 de Harta J&Pbnlaak 
mi kararılbına verilecektir. rillyet nafıa komiıyonunda kapalı Van B•lediyesinden : 

nrf uıuliyle yapılacaktır. Van ıebrinin Harita genel direkt6r-

sl • 1-.-'d - 'L·udil 3 - Bu lp ait evrak pınlarcbr: ıce- lfllfi tarafından tanzim olunmut olan 

1V KerQ' Heod gemiıinin pertembe pnil 
o,.ter Hu• Umanı 1alnnmda alman bom-
11&nbmaa tanarelerlnin bic:mmına maru 
blcbtım bUdlrmektedir. Geminin :raJmu· 

miteaddit bombalar dfltmlit. afak tefek 
t ftlma gelmiı fakat mürettebattan 

~l•nmannıtır • 

OVan..JA a ,.... er tif bi!Jtaaaı, metraj cetveli, fiyat lil- 1/2000 - 1/500 mikyuındaki baH ba-
Loodra, 4 a.a. - Franau batı Afri· edbil aileli, çafilr. teniyei turabfye " to- sır baritalannın kotlandınlmuı ve 

dan alınan ıu haber bugilıı insi- hakkında t er .. ve köprlller ve kirpr inpat fenni 1/2000 mikyaalı bartanın 1/500 miyu --------

... Mat İrlanda bUklmetlnin Berlln ma1-
llllats1An baricl1e nuaretl ne&dinde pro
t.to ederek. lluaratın tum1nini talep et· 
... a. .. talimat alaqtır. 

matbuatında mWılm tefairata meY- Presboıarg, 4 a.a. - D. N. B. aJuaı bil- prtnameai, ebiltme prtnameal, mu- 1ı orijinallere cöre yenıden besli vat- 1••n111uıuıuuu••• 
zu teıJdl etmektedir: dlriJQr: . kavele aureti. man ünrine tersimi, ve teeviye mfin- : 
Ahiren Dakar'a tayyare ile bir miktar Dlhiti1e nuaretine menıup mahfıldeil 4 Ebiltmeye sirebilınek için banilerinin ıeçirilmnl ile inkifaf aa- : 
alman ihraç edilmiıtlr. MalOmdur ki =~ a=~er~k!~~=d=.:ı: talip~n 1741 lira CS7 1nınat mUftk- bul olarak intihap olunacak bir kı- • 
ingiliz filoeu tarafından huara ujra- leceklerdir. Yahudilerin alovak .tlbii~ kat teminat nrmeleri ft 'riliyet ma- aım aruinin ili"'8'ten mlllbMI atem 
tılan Rlchelieu nrhlıa Dabr'da bu- :k'elhl! ':'::::..=~· ;: ~~ bnnndan alınmıt ehliyet veaikuı ile mus 940 tarihinden itibaren bir ay 

YUbek Sovyet Meclisi lunmaktadır. Ricbelieu franau do - olduta bUcllrilmektedlr. ticaret oduına kayıtlı olduklarına mlcldetle ebiltmeye kommıttur. ~ 
nanmuının en modem berp ıemiai • Sloftk deYletlnln lnmalmaamı mtitealdP dair telCili h&viyet ftra1raa ibru e- pfname bedeli 3000 lira olup bu ışe 

b 1 k dir. Almanların ihracı anında bu 11 - 111&11 ıebepler dola111iyle m911!1eket! ter- deceklerdir ait -rtname suretleri Ankwada be-ugon top anaca btmlt olDlann lmlnsku meden17elennden • - • 
manda bulunan 1.864 tonluk Kroman ilkat edilerek mallarmm lloftk devleti ı.. 5 - Talipler teklif IQlktuplanm lediyeler imar heyeti fen ıefliiine " 

y lraek a.- adındaki Polonya ıemiainin kaptanı hine mllNdere edilmeai de derpiı edilmek- elrailtme yapılacap uatten ı uat lıtanbul belediye riyasetine gCSnderll- --------
lloakova, 

4 
a.a. - il .._. ... ,.et Almanların kendi ıemiıini ele ıeçir- tedlr. evel Nafıa komisyonu riyuetine wr- mittir. ihale 26 Apatoa 940 pazartesi --------"".'" 

:cı~~~=n ~:.::~ = mek niyetinde olduklarını Blrenerek mit mukabilinde ma1cbus almaları cUnü ... ı 15 de Van Belediye ene& -
ledikt arteai cfinU tek- hemen liman müdafaa hattını y&nmf Allerlkı hlrp lliffleslıln prttır. meninde yapılacaktır. Talipler kanun ---Akimi-.-.• -,-.~ 

:.. topt:.:S:S:S daltlmı~tır. ş~ ;:es:~: 1;-r!:ı':'t:Ü.temteke U- CS - lıteklilerin ehliyet ftlikuı a- da yanlı pkilde 225 llralık muvakkat ,,1.-
dild beyu Ruaya cUmhuriyetınin Lıt· i..•-ı'da y..tüı1ı tesir 11.bilmeal için ebittme gilnfinden en teminatlarile Ankara imar heyeti fen Adar• Btiledi:;,..,. 

-'·larla mea1rQn ban bal eleri ye mantarının franaıs flloau için ne de - Uf"ll•J1 •p11111 u 8 cUıı eveı iıtida ile viltyet maka- ıeflifinden alacakları ehliyet 'Velik&- 1 - Beledi1• tör -
..... ,..... ~ receye kadar emin oldutunu ıöater • Madrid. 4 a.a. - R•ter aJ ... bildi- muıa müracaat etmeleri lhımdır. tarım " kabul prtlannı bir mektupı. 152 ka~· =~• 
ili dlmhuriyete devredilmitür. melrte 'Ye inıills flloını tarafından riJO!': (6$69/4155) 14148 wttkanda aikredilen ctın " ft uatte ve _r:-. ı..- lan bar k Birletik Amerika harp blltçetlndeki am- ı - 111111•- . .,...1( 

franau fıloıuna -•1 yapı e e- auam faslıhk tapan:ra'cla derin bir tetir Amerikan besi almectılı Van belediye enctımenine 16nderme- 2- Muha•m• ~ 
:!11111111111111111111111111111111111111!:, tin çok yerinde oldupnu labat eyle· ım..ıe ptirmiıtir. '*"""'Biti ....... .,.,. 41.rttmu n Jeri wya bbat plmeleri iltn olunur. s _Teminat 714,90 
• - melrtedir. .uı.c .... etesi Birletik Amerika btiki· ~ IC.omlqona Riyıwtial• : 14340 4 _ !haleli ıs~ 
i_ u· L 1 u· =-= Fran.u F•uttlan ayrrlanlar m9tiaia Jıpoe hariciye aummn .. poli- •alarkl~ akl1" •e uabiye lwıtaaeaiain de J&pdacatmdan 

Tanca, 4 a.a. - Fransa ile İngiltere tib 111ıklnndakl beJanatf71• :rakın"* ali· loo.- metre ~it amerikan besi b&ıalı KAZALAR iatiyenlerin h• c8D 
5 § araundakl ılyul mlnuebetlerin inkı· =t ~~';!ir-= A:'..:Seti arf1a ebil.taıqe kollabnıtar. iıteklilerin de ihale 
5 Halkniaıi •• Halkodalan : taı tberine franaıs ımkamlan ~afm- olclGlaaa ve ltide heJnelmUel si,uet 1· 1 - Bbiltaıe lfll/MO cama slal mt Harta lacak h siinti mt oaa Jııadl&' 
§ dqili, ajuatos l&JW çıktı § dan 24 mt içinde Fu'ı terbtmeleri ::.• cok mleuir olacal!m ill•• etm• !!t ~=::.ıı::: ::-,:: N••biı Bel~::ı;•ialifinden : = belediJ• 

! Blldlmettla Wdp etutt ~t: : için vukubulan dbet tlnrine franaız da ,.Pllacaktır. KaubuHn ıpeakdn ve pyri meüt\n Mete ~ 

1 ~~~~~:i ==~~~~-:-=;: ı~:~~~~:::!:~:~::::~:~·~:~~~:~ı n;;-;;;..:-;~ ?J:SE J;:=::. 
: V. AMb1a (Ruçadu QeY. Abdillka- - 1 U.., • .l.ld .. • lerl lnanat bedel mabbilinde komiaJODclaa aJa. • • ı..ı _,_11 2 - Mubamald 
: dlr tm). 1!1o117oloji auarl79lerlDID 5 MUJWI il •Pi 1 >< •AJllOU - lalerne Wediye reiainin bilirler. rik umumi baritammn alımı .,. -.ut• 3 - Teminat 11 
: tetldldDe P'lf: Niyut Berkea, Kan : bir kararnuıesi Ue Amalfi lrörfulnde klin 5 - !atekliler 1MO 1'ılı ticaret oclau w- meye çıkanlmıfttr. 4 -~ 
i c=ov!:, :s.:u. ~~! 5 Zayiat bilançosu :::r ,:':::us: ==1.:1=~ aika•ble N90 a&71b ]ranmıda JUJIJ veai • tım maktu ketif bedeli ssoo ıiradır. r1n herıun en~ 
: dab A.Jtar, TürklOIOll 4llld c-ıı: : daldan i,.in, nsiJet edllmiıtir. blan •• ba ite Jeter amvaldrat tellliaat Muvakkat teminat bedeli 412,5 Ura- lilerin de l3. 8. f40 i GnJa Nemetb (macarcadım oev. 8e- - Küfre, 4 a.a. - Loıulra'ıma Mllbi~ • •81& banka mektuba ile birlikte teklifi ha- dır 
: ru Battav•. Ooetbe ve Vllhelm ile- 5 ~r=e:ei!U::.!:t~ı=a;ıı;.~t >< S0'7A- (l>.Jf.B.) Kıral Boriı Sof- Ti nrflanm ibale aatlnc!en bir ... , ...ı ıİ.aı. . Nntehir helecllye dairffin. da Belediye en 
5 ::~~~ ~.~ır:= § landa ülren verilmiı oı..t bir npor insi· J&'dan ~ olaa Anbra'aaa AJman:ra ~ lll1llrabili komia,-a •ermeleri. de artı~ w ebiltme ve ihale komla- ---------:ı~ 
: llubllml "titr .. : B. Turhu Datbot· : lis ~aJiatımn öli, J&rah •e ka11P olaralk Hfirl von Papen'i bbu1 etmittfr. l5Hl-421t" 1420I -u tarafından 15. 8. 940 tarihine mi-
: ıu. Ortwman Tarlı • talAm clUnya- : SO kıti1e halli oldaimnı bildirmektedir. • x LOllDRA - Arjntin kWdlmetinin Q_. • ı -- ~----
: mada s.wa.aı· Prof A. Kes (alman- - talJ&n sQiatı 20 5Ji, 30 J&rah ve 4n esir Bbik BritanJa socalrlarmdan bir 1mmı. ~ IDf&ab udlf perpmbe lbtı aut onbefte ya-5 cada çev. ~ KlprUIU>. Yolcu· 5 olarak ka~edilmelı:tedir. Mnldlr öliintila m kabale karar vermeai Loadn'da btl7lk Rnq •alilifiatlea: pılacaktır. 
• lulı: .. titr": Ceyhun Atuf Kamu. IC8ld : ancak insilızler tadrafmclanll ,J.elmfa~~I 20°'" b'- ~L...1•rte ..__, ___ - iL.I m-•-Let a- -~_._!~ 7Qllll'Ulla IDUbWU ldlomet.- Ebiltme•e -'-k lati-nler An 
: samaalU'daD "hlkQe • Nablt aım. • lanları kudettlii e I ve ... ı -~._.ır. U" -..w ... _ ... ıu _._ • .__._ ._.ooo Ki bir bt ufalt lalpl• ı ....... ı- • 
: Salknlert f*/t.UI:· Balkevlert •e 5 J&rahdan mabat ela eair edllmiı olan ital- raemdtıJd doıdaiaa ~ bir teahirl o- ma ve pne 15.000 Ki bloıc.Jh toae iııpatı lrara Belediyeler imar heyeti fen tef • 
: a.n-A•••- _ .. _.,_;, (Hallı:evlerl : ,_..~_rad balnnmaktadır. Orta prk in- tarak tellkki edilmlftlr. ,_. Qd Irat ufalt apı..,., " AaıüP JiM·den ebiltme- i..,;rlk "9ibaı 
: •--· _......... • ıms '9retlerlain ammnl karardbınm nr- lakeadelıan Kınldum feldltert daldUnde .... ı- .... 
: " 80ll1&I JU'dlm) '"K. CeW :•· : diti ba tavzih ealr adedlnlD elJ6Ylll ili • >< SID••Y - tosiltere isia AYUtu • 40610 Ki toae Jnpatı ile no kat utalt ap. ,almaları ve bunu teklif sarflarına koy-: :..aı::::: ~ " an. 5 ballt old!Pa da lllve qlemektedir. t • ral1a'da in .. edilen ilk dnrl~• gemisi d• lama lfl puuiık muıt::vıı mHnalcMaya ko- maJan lhımdır. • 
: .._..,p- • tal1&11 Mil te 1araJılana adedi buda bir nı. lndirilml ti mılmu,tur. T L•ff --ıt-- ..ı. edil 
: A)'ıD bldl9elert: BafYeldlbı nutku : ne JÜS• çıkmııtır. • ' r. 2 - J:blltme IO ~ NO Ah slbltl e&& -.&"uanmn ta,.... en ı&n-
: " mecllslD htlldbnete itimadı., Tem- : llıur • LlbJ& budaclu ,.amada Tapano >< Sf'OIUIOLll - lneçll telmiksil• A&t ıı ele ADt&Qa D&tıa mtldtlrlutQ oda- de ihale .. tinden bir saat evet bele 

§ 111-: ::.ı.~=~ not-5_ ~=~ ~!.,~:r.~=~~n:; tarafmdan verilen ma16mata nuaran alman ~ i:= ı:U~"::a.s~ diye nıiaHtme wrilmai.,. ,.ı.ut ,_. 
: l8n '"Relatc:Omllur portreleri,.. Na- -- her nevi malaamece -ıı- ........ --timi- fabriblan hali huırcla Qda 1800 tanar• lerle evraıa lı:91ft79)'l '88 lmraf bedel mu- ta ile gfSnderildlli takdirde 1ıu .. tten 

ldt Sam -· ,_ -- ve 2500 motar imal etmektedir. 
: · .......... ---· ,........_ : tır. Ba,,. •• kara ruıt kollanmıs, ask ask >< •ADRlD _ (Ha-·) Melilla' ... - •ı- külllDCle D&fıa mOdOrlutOnda alalıWrlel'. eni ıelmlt olama lhımdır. : Blbll70IP'8f1&: .-..... • - ........... : dl....- menileri etrafmcla defnedilmemlt .. _ _.. v ' - Bu 1flD btlf bedeli doklua Oo blD •---- .__ 
: HL V. Bartbold "'İallm m~ : cHiller sCSrmektedir. Her ,erde. terkedilmit nnlldilfae unna telmlqmler orta Ka • altı ::VOS kırk bir Ura..._. 'bir lmrultur. ,_ ..._ ft IDUA11Yelen&meler Nn-
: tarllll- Abdtllbalr A.dllall. Prot. J'a. : taalr •• motarlll v ... itlaalrlb• clsltuaJa. "lede Bı•anolita cinrm,. mlllalm ,.eroı ı - llavaldrat bmtut bit blD doll1la ::VOS tehir belediyeaılnden ft Anbra'da be-
l at gepram '"11 uca am .. _.. : " ~rlllmektedlr. Abaaa ..ırı.r, butalle- cllmar~. londa.I ,....._ • otm Ud Ura.._ lalruftur. 1ediyeler lam ~ fea teflllfnclen ..... 11!11!1!! 
.. ..._ ı.ıa nraJdada tüım r.1s1Ja dola .waı.- • -~ ~ • .. ..._,... :1:--u• 1 .. -1 .... 

............ f.;,!,_•Wk .. llı•..... tıır. . .... ,. .... __....,.................. • -
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41 
Keten ipliği alınacak 
· Y ekaletz Satzn Alma Ko. 

er kilosuna tahmin edilen fiyatı 
ı..tlli ~ir lira elli kuruıı olo.ıı (l 9.500) 
•uı hın beıı yüz kilo 60/3 numaralı 
,C: kilosuna tabının edilen fiyatı (20) 
~a olan (39.300) otuz dokuz bin Uç 

16/4, 18/3 ve 2S/3 numaralı ke
kleri kapalı zarfla münakasaya 
~tır. Yukanda zıkredilcn numara
~ hangi birisi için bin kilodan n-
lal . ak §artiyle teklifler kabul edi
:<J ~ı 7. 8. 940 çarpmba günü &ut 
b·tıdir. İlk teminatı (67.457,S) altrnııı 

111 dört yüz elli yedi lirn elli ku
. F:vsaf ve ıartnamesi (50) elli li

hilinde M. M. v. satın alma Ko. 
• alınabilir. İsteklilerin kanunun 
i belgelerle ihale saaundan en az 

t tvcline kadar teklif mektuplarını 
!la Vermeleri. 

(3004) 13009 

~ ~ Menfez inşaab 
• 'V ckaJcti Satrn Alına Komisyo.' 

1 
bedeli ı~J lira 83 kuruş olan krıı
~ önündeki dereye mcnfeı: inııaatı 
tla Yaptırılacaktır. Pazarlığı: 12/8/ 

lesi &iınıi saat 11 dedir. Kati te -
· 213,S lira olup keııfi 8 kuruııa ko • .. ı.ı·•~--
~ alınır. Taliplerin muayyen va • 
· lıI. V. Sa. Al, Ko, da bulunmaları. 

14027 

,,sa:rgılık bez alınacak 
~ 'Vekaleti Satın Alma Komisyo-

t 
i. Qıetresine tahmin edilen fiyatı 
"' kıırus olan 140 santim eninde yüz 

t sargılık bez 12/ağustos/940 pa -
tilııu snat ıs de Ankara'da M. M. 
atına Ko. da pazarlıkla satın ahna
iateklilerin 34SO liralık kati te -

~ İle birlikte pazarlık gün ve saa
lJcür Ko. da bulunmaları. (40'26) 

~ 14032 

(ağ ve benzin alınacak 
; lfeki/cti S:ıtın Alma Komisyo-

;.c tahmin edilen fiyatı on bin dört 
·~ dort lira olan cins ve miktarları 
~alıh benzin ve yağlar 13/ağustoı 
tünii saat 11 de Ankara'da M. M. 
alına Ko. da J:apalı zarf usuliyle 

t .cağından isteklilerin 784 lira 80 
~ ılJ.: teminatları ile birlikte teklif 
rııu eksiltme saatrndan bchemahal 
e.eline kadar mezkUr Ko. reisli • 
clcri. (4027) 14033 
l(ilo benzin teneke ile 
kılo Mobiloil • B -
l\ılo Gres 
l(ilo Vnlbalin 
kilo gaz yağı 

~l"a 
- P sabunu alınacak 

l1 elcaleti Satın Alma Komisyo-

lı.tıoımna tahmin edilen fiyatı 65 
'-ı aooo kllo nrnp sabunu 18 ağus
~ Rilnll ı;aat 10 da Ankarada M. 
"'ı.İ alma ko. dn açık eksiltme su
tıı ıı alınncnğtndan lsteklllerln 292 
~ru lulc kat! teminatları ile bir -

lık r,iln ve saaUnde me::kOr ko. 
aıa.n. (4028) HOG~ 

~Ca.ı. idrofil alınacak 
lt elıilcti Satın Alma Komisyo-

~ctresine tahmin edilen fiyatı 16 
~ ıso bin metre gaz idrofil 17/ 
1( O Çar!lamba günü saat ı ı de An-
• ?vt. V. satın alma Ko. da pazar-
• alınacağından isteklilerin 3600 
~ terninatları ile birlikte pazarlık 
o;itıde meık\lr Ko. da bulunma -
ç 14197 

~aşır diktirilecek 
elr.a/eti Satın Alma Komisyo-

)t,. 
ı'"lletçe verilmek ve sıhiye depo
~CriJec:ek mahalde dikilmek şar • 

1 
don ve 25.000 gomlek diktirile
dorı ve bir gomlekten ibaret be· 

~~a ırın dikim ücreti on kuruıı 
il ın edilmi$tir. İsteklilerin 37S 

1tcrnınatlan ile birlikte pazarlık 
1_ 5/ağustos/940 cuma günü saat 
'tta'd 

1 
a M. M. V. satın alma Ko. 

arı, (4171) 14198 

~ 
" battaniye alınacak 
'lr.Uetz Satm Alma Komisyo-

~Csine tahmin edilen fiyatı 7SO 
~Do tane yün b:ıttnniye 9/ağus

ltunıi saat 11 de Ankara'da M. 
'aı.rna Ko. da pazarlıkla s:ıtın a
~tt ısteklilerin 1687 lira 50 ku -
• te:ninatlarr ile birlikte pazar-

•aat· d ı ıı, ın e mczkQr Ko. da bu un -
\. 2) 14199 
(liı 
ı- havlusu alınacak 
'.l:·ı 11 eti Satrn Alma Komisyo-

td· 
Otıın~ tnhmin edilen fiyatı otuz 
~ hın tane yüz havlusu 9/ağus
'-t &linU h:ıat 10 da Ankara'da 
( ın alma Ko. da pazarlıkla sa • 
~ 

4 
1an isteklilerin pazarlık gün 

tı~~O liralık kati teminatları ile 
r Ro. da bulunmalım. (4173) 

14200 

ı.,.1ı:'1 arazozu alınacak 
lctj Satm Alma Komisyo-

"' irazozu alınacaktır. Bu ara-
t. l"a talip firmaların verec:ekle-
~ -· . ltr· ı: fenni şartnameleriyle blr-
ra:nı lS/afustos/940 tarihine 

'ı-j da M. M. V. satın alma Ko. 
(4174) 14201 

ı.~t 
,~~~er alınacak 

cız Satın Alma Komi:syo-
t 

,~rnin edilen fiyatı: 6000 ll
~a et fener pazarlıkla satın alr
tl~hğr: 8/8/940 per5embe gü -

'tı.r. Kati teminatı: 900 lira 
)) 

1 ltomısyonda görülür. Ta • 
;: vakitte M. M. V. Sa. Al. 

ları. ( 4224) 14213 

Harp paketi alınacak 
M. M. VeHleti Satm Alma Komisyo. 

nundan: 
29. 7. 940 tarihinde ihale edileceği 11§.n 

edilen ve beherine 160 kuruo fiyat tahmin 
edilen 11000 tane har.P paketi torbasının pa
zarlık günU istekli çıkmadığından beher 
torbaya tahmin edilen fiyat 175 ku~ ola
rak tcsblt edlluek pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuş ve eksiltme glinil 8 ağustos 940 
perııembe gilnll saat 15 e bırakılmıştır. !s
teklllerln 1812 lira 110 kuruşluk katı temi
naUaıiyle birlikte mezkQr tarihte Ankarn
da :M. M. V. satın alma Ko. da bulunmala-
rı. ( 4234) 14241 

Yedek parçalar ve hortum 
alınacak 

M. M. ekaleti Satm Alma Komisyonun
dan: 

He.Pslne tahmin edilen fiyatı 7000 llrn 
olan l:ompresör çeklç yedek parçaları ve 
hortumlar pazarlıkla satın alınacaktır. Pıı 
Zll.l'lığı: 7. 8. 9!l0 çar§amba gilnll saat 11 de
dir. KaU teminatı: 1050 lirn olup ııartna -
mc ve listesi komisyonda görillUr. Talip -
!erin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. 
da bulunmo.ları. (4344) 1'1339 

M. M. V. Hava Müıteşarhğı 

Astarlık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 2000 metre beyaz astarlık bez pazar 

!ıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
(460) lira olup kaU teminat mlkdarı (69) 
liradır. Pazarlığı 7. 8. 9ıl0 çarşamba günü 
saat 11 de hava 11atın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 1darl gnrtnamc ve niinmne 
her gUn öğleden sonra komisyonda J:'tirille
blllr. İsteklilerin muayyen glin ve saatte 
katı temlnaUarlyle birlikte komlsyondl\ 
bulunmaları. (4275) H2!'i5 

Er fotini alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satrn Alma Ko -

misyonundan : 
1 - 5.000 çift er fotlni pazarlıkla satın 

alınacaktır. Muhammen bedeli 37.SOO lira 
olup kati teminat miktarı (5625) liradır. 

Pazarlığı 9/8/'940 cuma günü saat 11 de ha
va satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İdari liartname, evsaf ve nümunesi her glin 
öğleden sonra komisyondan alınabilir. İs
teklilerin muayyen gün ve saatte kati temi
nat ve kanunl belgeleriyle birlikte komis -
yonda bulunmaları. (4274) 14272 

Ekmek torbası alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satrn Alma Ko • 

misyonunda,.._,,• 
l - 1000 adet ekmek torba&ı pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli (1500) 
lira olup kati teminat miktarı 225 liradır. 
(Pazarlığı 8/8/940 perşembe günü saat ıo 
da havn satın alma komisyonunda yapıla -
taktır. İdari ve evsaf her giin öğleden son
ra komisyonda görülebilir. İsteklilerin mu· 
ayyen gün ve saatte kati teminat ve knnu· 
nl belgeleriyle komisyonda bulunmalan. 

(4276) 14273 

Arka çantası alınacik 
M. M. VekBleti Hu•a Satın Alma Ko • 

misyonund;ın : 
ı - 1000 adet arka çantası pazarlıkla sa

tın alınacaktır. Muhammen bedeli (4500) 
lira olup kati teminat miktarı (675) lira -
dır. Pazarlığı: 8/8/940 perıembe günil sa -
at 11 de hava satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. İdari ve fennt şartname her gün 
öğleden sonra komisyonda görülebilir. İs
teklilerin muayyen gün ve saatte kati te -
minat ve kanuni belıtelerlyle komisyonda 
bulunmaları. (4-277) ı4274 

M. M. V. DENlZ LEVAZIM 

Elbiselik kuınat alınacak 
M, M. V. Deniz Levazım Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli "39312" lira 

olan "12000" metre erat elbiselik kumaşın 
9/Ağustos/940cuma günü saat 16 da pazar
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı "2948" lira "40" kuruş 
olup ıartname&i her gün komisyondan 
"197" kuruı bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanundaki 
vesaikle birlikte belli gün ve saatte Knsım
paııa'da bulunan komisyona müracaatları, 

"6691-4217" 14266 

A. LEVAZIM AM1RL1CI 

Yonca ahancak 
Ankara Levazım Amhliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 24.000 kilo yoncanın açık eksiltme

sinde teklif edilen fiyat pahalı gbruldüğün
den tekrar açık eksiltmesi 8/8/940 sRat 14 
de Ankara Lv Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 720 lira ilk temi
natı 54 lira.dır. Şartnameıi komisyonda gö-
rülür. (4263) 14325 

Tahmil ve tahliye yaptırılacak 
Ankara Lv. Amir/ili Sn. Al. Ko. dan: 

ı - 15000 ton vaı:onlnrdan yapılacak 
tahmil tahliye fıl kapalı zarfla eksiltmesi 
21. 8. 940 ııaat Hl te Ankara Lv. dmlrllği 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15000 lira ve ilk 
teminntJ 1125 liradır. Şartnamesi komls -
yanda görillür. Teklif mektuplan sl\8t 14 
e kadn.r l<abul olunur. (4317) 14329 

Satılık beygir deriıi 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 7 ölmüı bey&ir derisinin pazarlıkla 

satışı 5/8/940 saat 14.30 da Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - İstekliler belli vakitte komisyona 
müracaatları. (4332) 14335 

Çadır tamir malzemesi alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 

l - Aşağıda cins ve mlkdarları yazılı 
altı kalem çadır tamir malzemesi pazarlığı 
5. 8. 940 tarihinde saat 14 te Ankara leva
zım Amirliği Sa. Al. Ko. d.a yapılacaktır. 

2 - İllteklller numune ve tPklif edecek
lt flyatn nazaran temlnaUarıru da birlik· 
te komisyona müracaatları. (4883) 

12~ metre kanaviçe 
150 metre kolan 
250 metre kazık sltlll ipi ve çelik 
10 metre çadır bezi 
60 adet kapsill 
80 adet ağaç dutme 

•'336 

ULUS 

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

kıtaat ilanlan 

Odun alınacak 
Edirne Askeri Satrn Alma Komisyo -

nundan : 
1274 ton odun kapah zarfla satın alına -

caktrr. İhalesi 10-8-940 cumartesi günü sa
at 11 de Edime'de eski müıiriyct dairesin
de satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen tutarı 22932 ve teminatı 

1720 liradır. İsteklilerin sözil ceçen günde 
ihale saatinden en geç bir saat evel teklif 
mektuplarını komisyona vermiş olmaları 
lazımdır. (3840) ı3892 

Odun alrnacak 
Edirne Asktori Satın Alma Komisyo. 

nund11n: 
2725 ton odun lmplı zarfla alınacaktır. 

İhalesi 7. 8. 940 carşamba gimil saat 11 de 
Ediı·nedc eski mllşirlyet dairesinde satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
edilen tutarı 29050 ve teminatı 3G79 lira
dır. Evsaf ve uartnamesl her gUn komls
yoııda görlilebillr. İsteklilerin söıil geçen 
gilnde ihale .santlnden en geç bir sıınt evel 
teklif mektuplarını komisyona verml§ ol-
malan IAzımdır. (3841) 13893 

Saman alınacak 
1tnece Askeri Satın Alma Komisyo

nundan: 
Şerait ve evsafı dahilinde aşağıda mik

dnr ve saati rnzılı samana 18. 7. 940 gU. 
nlındc kapıı.lı zarfla y&pılan eksiltme.sinde 
istekli çıkmadığından yeniden kapalı zart
la eksiltmesi 9. S. 9'10 cuma glinü İğnecede 
ıLBkert satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. Şartname ve evsafı tatil gOnler ve 
saatler hariç her glln ltomlsyonumuı:da J?:Ö
rillebUir. İsteklilerin kanuni veslkalarlyle 
ihale günil ihale saatind"n en geı;: bir saat 
cvellne kadar teklif mektuplannı komls -
yona V"rml§ olmıılar: IAzımdır. 
?ı'lkdan: l.521.000 kilo 
Tahmin hcrleli 26617 lirn. 
Teminatı 1997 lira 
İhale santl 11 

(4002) ı3996 

Maden kömürü alınacak 
!stanbul Komutanlık Satın Alma Ko

misyonundan : 
Konıutanlrk birlikleri için kapalı zarf u

sulü ile 1850 ton lavamarin maden kömürü 
12/ 8 940 günü saat 11 de satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 30525 lira olup ilk te -
minatı 2289 lirn elli kuruştur. Şartname 
her gün komisyonda görülebilir. 1ııtekliJe. 
rin belli giinde muayyen saatten bir saat 
önceye kadar teklif mektuplarını Fındıklı
da komutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. (4060) 14045 

Sade yftğı alınacak 
Kırklareli Tümen Sat.in Alma Ko. 
Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı o

lan 72 ton sadeyağı ikinci defa eksiltmeye 
konulmustur. Muhammen olarak bir kilo
su ı21 kurustur. İlk teminatı 5650 liradır. 
lhalesi 10. 8. 940 cumartesi günü saat 12 
de Kırklareli tümen satın alma komisyo. 
nunda yapılacaktır. Şart ve evsafını İstan
bul Ankara Lv. amirliklerinde ve sözü ge· 
ı;en tümen satın alaıa komisyonunda vazife 
saatlerinde her zıı.man göriflebilir. Taliple
rin ilk tcminatlnriyle vesalkin ve teklif 
mektuplarını birlikte olarak ihale saatin
den bir saat evetine kadar mezk!lr komis
yona vermeleri şarttır. Postahanedeki ge
cikmeler kabul değildir. 

(4076) 140S8 

Kuru ot alınacak 
Kırklareli Tümen Satm Alma Ko. : 
Tümen hayvanatrmn 1940 mali yılı ih

tiyacı için 3.360.000 kilo kuru ot kapalı 

zarfla ikinci defa eksiltmeye konulmuıtur. 
Muhammen fiyat olarak pir kilosu S kuruı 
60 ııantinıdir. İlk teminatı 10658 lirsdrr. lha 
leıi 10 aiiustos 940 cumartui &{inli aaat 
11,30 da Kırklareli tümen Htın alma bina
sında yapılacaktır. Şart ve evsafını İstan
bul Ankara Lv. !imirliklerinde her gün gö
rülebilir. Taliplerin teklif mektuplariyle 
birlikte ilk teminatlarını ve lüzumu olan 
vesalkinin ihale ıaatinde!1 bir saat eveline 
kadar sözü geçen komisyona vermiı olma
ları şarttır. Poıtahanedeki gecikmeler ka-
bul değildir. (4077) ı4059 

Sığır eti alınacak 
iğnece Askeri Satın Alma Ko. : 
Aşağıda miktarlariyle saatleri yazılı aı

ğır etlerinin evsafı ve ıartnamcsi dahi
linde kapalı zarfla ayrı ayrı eksiltmeıi İğ
necede askeri ıatın alma komisyonunda 
10. 8. 940 cumartesi günü yapılacaktır. Ev
saf ve prtnanıesl tatil giln ve saatleri ha
riç her gün komisyonumuzda ııörülebilir. 
İsteklilerin kanunda yazılı vesikaları ile 
barebr teklif mektuplarını ihale günü iha
le saatinden en geç bir saat eveline kadar 
2490 sayılı kanunda yazılı ıartlar dahilin
de komisyonumuza vermiı olmaları ll
zımdır. 

Miktarı Tah. B. Mu. Te. İhale saati 
Kilo 

316.000 
314.000 

Lira Kr. Lira Kr. 
107.440 00 6622 00 
ıo6.760 00 6588 00 

461.000 146.740 00 7587 00 
461.000 146.740 00 7587 00 

(4083) 14063 

Sığır eti alınacak 

10 
10.30 
11 
12.30 

l Erzurum garnizonunun yıllık ihtiyacı 
576 ton Eığır eti 10. 7. 940 ve 19. 7. 940 ta
rihlerinde kapalı zarfla eksiltmeye konul
muşsa da istekli çtkmrunt§tır. 

2 - 2490 sayılı knnıımın 40 ıncı madde· 
si mucibince Oçlliıcll defa olnrak 10. 8. 940 
cumArtcııl ı::Untl saat 16 da knmlsyomımuz
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 106560 liradır. İlk 
teminatı 6:176 liradır. 

4 - Evsaf ve earUarı kolordunun 1154.2 
sayılı talimatında oldnğu gibidir. Bu tali· 
mat tekmil ~nrnlzonlarda vardır. 

5 - Teklif mektuplan eksJıtnie zama -
nındruı bir saat evel komisyonumuz baş -
lmnlığınııa bulundurıilmuş olacaktır. 

(4080) 14071 

Nakliyat yaptırılacak 
'Kay&eri Askeri Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 940 mali senesi nihayetine kadar 

10000 ton miktarındaki Kayseri garnizonu 
dahilinde yapılacak erzak ve mühimmat 
nakliyatı kapalı zarf usuliyle talibine ve
rilecektir. 

2 - M\:hammen bedeli 18800 lira olup 
ilk teminatı 1372 lira SO kurus. 

s - Şartnamesi her ciln komisyonda gö-
rülebilir. 

4 - İhalesi 12..S-1940 pazarte&i günü 

saat Hl da yapılacaktır. İlk teminat ile tek
lif mektuplarını ihale uatından laakal bir 
saat evel komisyona vcrmiı olmaları. 

(4133) 14118 

Sığır eti alınacak 
lzmit Tümen Satın Alma Komisyonun

dan : 
1 - Tümenin İzmit ıamizonu ihtiyacı 

iı;in 72000 kilo sığır eti kapalı zarf eksilt
mesi ile Htın alınacaktır. 

2 - Kapalı zarf eksiltmesi 14/8/94-0 gü
nü saat on beşte tümen satın alma komiı -
yonunda yapılacaktır. 

3 - 72000 kilo ı;ığrr etinin tutarı ve ilk 
teminatı aııağıda yazılıdır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatrndan 
bir saat evel kapalı zarflarmı ihtiva eden 
tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 

S - İstekliler her gün ııartnamesini An -
kara, Eskişehir, İstanbul, levazım Amirliği 
satın alma ve tümen satın nlma komisyo • 
nunda görebilir. (4187) 14167 
Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı Teminat 

Kr. Lira Lira 
Sığır eti 72000 31 22320 1674 

Odun alınacak 

Erzincan Tüm. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
l - Erzincan garnizonu ihtiyacı için a. 

lınacak bir milyon kilo odunun kapalı zarf
la eksiltmesi 15. 8. !!40 per~embe gUnU saat 
on birde Erzincanda yapılacaktır. 

2 - .Muhammen bedell 20.000 lira olup 
ilk teminatı l~ llradır. Şartnamesi komis· 
yonda ı::-örilleblllr. 

3 - Taliplerin tayin edilen saatten bir 
saat eveline kadar teklif mektuplarını ko
misyona vermeleri 11\zımdır. 

( 4209) 14189 

Sığır eti alınacak 
Edirne Kor. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Kapalı zarfla 150 ton sığır eti alı -

nacaktır. İhalesi 19/8/940 pazartesi günü 
saat 11 de Edirnc'de eski mü~iriyet daire
sinde satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin edilen tutarı 52500 ve teminatı 
3938 liradır. Evsaf ve şartnamesi her cün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin ihale 
saatinden en geç bir saat evel teklif mek -
tuplarrnr komisyona vermiş olmaları ıa • 
zımdrr. (4141) 14193 

Et alınacak 
Cizre Hudut Tb. Sa. AI. Ko. Rs. den : 
1 - 23/7/940 günü kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulan 80 ton sığır veya koyun 
etine verilen fiyat gali görüldüğünden i -
kinci bir defa ll~ııına lüzum görülmüştür. 
ıs gün içinde ilan ettirilecek. 

2 - Cizre hudut taburu için 80 ton ko· 
yun veya sığır ve keçi eti kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuıtur. Koyun etinin mu • 
vakkat teminatı 1560 srğrr etinin 1140 keçi 
etinin 12540 liradır. İhalesi 8/8/940 per -
&embe günü saat 9 dadır. Taliplerin belli 
gün ve saatte teminatları ve evrakı müs -
biteleriyle birlikte hudut taburu Sa. Al. 
komisyonuna müracaatları. (4151) 

14196 

Tevhit semeri 1llınacak 
1 - Tllmen birlikleri için maa başlık 

(1000) adet tevhit semeri kapalı zartla ek· 
siltmeye komılmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (80000) Ura ve 
muvakkat teminatı !2250 ı liradır. 

8 - İhale 19 ağustos 940 pazartesi g{inU 
saat (15) de Tiim. K.lık binasındaki ko· 
misyonda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve numune her glln ko· 
misyonda ı;örtlleblllr. 

6 - İsteklilerin belli glln ve saatte zarf
larını kanunun tarlfatı dahlllnde ha.zırlı
yarak ihale saatinden bir sa11t evel komis
yona vermeleri. Po.sta gecikmeleri mazeret 
kabul edilemez. 

{4191) 14202 

Arpa alınacak 
Küt.ahya Top Alayı Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Kapalı zarf uıulil ilo mevzuatı (yır

tık ve yamasız çuval) 37S ton arpa satın 
ahnacaktrr. 

2 - Muhammen bedeli 18750 lira, mu -
vakkat teminat akçesi (1406) Har (25 ı ku
ruıtur. 

3 - İhale 20. Ağustos. 94-0 salı ıüniı sa
at 16 da Kütahya top alayı satın alma ko
misyonundan yapılacağından teklif mek -
tuplarını ihaleden bir saat cvele kadar 
mczkQr komisyonda bulundurmaları la • 
zrmdır. 

4 - Evsaf ve ıeraiti öğrenmek iıtiyen • 
!erin komisyona müracaatları. 

5 - Taliplerin kanunun emrettiği vcsa· 
iki hi.mil bulunmaları. (4239) 14219 

Nal ve mıh alınacak 
Çorlu Kor. Sa. Al. Ko. Rs. derı : 
l - Kor blrllklerlnde bulunan hayvanat 

iı:ln muhtelif ebatta (222001 beyı;lr ve 
(7800) ester gcyim nalları ile muhtelit e
batta (l.440.000) adet mıh pazarlık ımre
tlyle alınacaktır. 

2 - Pazarlık 16. 8. 940 cuma. gllnU saat 
ııs de Kor. satın alma. komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - İsteklilerin belli glln ve anatte ko
misyona müracaatları. 

(4.2t0) 14220 

Nohut alınacak 
Edirne Tüm. Sa. Al. Ko. dan : 
Birlikler ihtiyacı için ~ağıda clns mlk· 

tar ve tutarlarlyle ilk teminatı yazılı yi· 
yecek maddesi satın alınacaktır. 

!steklllcrin 22. s. 940 peruembe gilnU 
kanun! ve88lkle birlikte teklı! mektupları
nı en geç bir saat evel komisyona vermele
ri. 

Tonu Tutarı 
18900 

İlk Tem. 
1427 Nohut 

İhale günU 
22. 8. 940 

135 
Saat 
16 
(4243) 

Kapalı zarf, 
14223 

Koyun eti alınacak 
Çorlu Ko. Sa. Al. Ko. dan : 
l - Çorlu hastanesi 11enellk ihtiyacı için 

50.000 kllo koyunctl kapalı zarf usuliyle 
alınacaktır. 

2 - İhalesi 19. 8. 940 pazartesi gllnU sa
at 16 da Çorluda kor satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - :Muhammen bedell 26.000 lira olup 
llk teminatı 1950 liradır. 

~ - Evsa! ve anrtnamesini görmek lsU
yenler her giln İstanbul Ankara Lv. Amirli· 
ği Sa. Al. komisyonunda ve Çorluda kor 
aıı.tın alma komisyonunda görebfltrler. 

6 - İsteklilerin kanunun ikinci ve U
ı;:Oncil maddl'lerindeld belgeleriyle birlikte 
belll gün ve saatten bir saat evel teklif 
mektuplarını makbuz mulrnullinde vermlı 
bulw:unaıarı lhımdır. 

,((244) 1'22i 

-5-

• 
yiyecek ahnaca 4 nevı 

Eskişehir Mınt.aka Satın Alma Komisyonundan: 
Kara birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve r:ıiktarlan yazılı 4 kalem erzak p3zar· 

Irkla 1&tm alınacaktır. Pazarlığı qağıda gösterilen gun ve sattelerde Eskiıehir 

mıntaka Ko. 1atın alma komisyonunda yap rlacak . Şartnameleri ve evsaflarr komis
yonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte eminat makbuzlariyle komııyonda 
hazır bulunmaları. (4246) 14226 

Miktarı Tahmin Bd. 
Cinsi kilo Lira 
Bulgur 200,000 24000 
Pirinç 200,000 56000 
K. fuulyı 200,000 48000 
Baz yağı 150,000 36000 

Sade yağı almacak 
Eskişehir Mıntaka Ko. Sa. Al. Ko. Rs. 

den: 
Kara ve hava birlikleri yıllık ihtiyacı 

için 4.0 bin kilo sadeyagının satın aluımıuıı 
kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmu§· 
tur. Kapalı zarf eksiltmesi 19 Ağs. 940 pa
zartesi gllnU saat 16 da Eskl§ehlr Mıntnka 
Kor satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi komisyonda gôr!ilcblllr. 
Tahmin bedeli 48.000 liradır. Muvakkat te
minatı 3600 liradır. 

isteklller kanunda yazılı vesaik ve te
minat makbuzlarını ha'l-i tekllf mektupla
rını mezkflr gün ih&l~ saatinden bir saat 
evel saat 15 kadar komisyon bıı.~kanlığınn 
vermiış bulunacakla.rdır. 

(4245) 14225 
Kömür alrnacak 

Sarıkamış Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Garnizon ihtiyacı için kapalı zarfla 

1000 ton Balkaya linyit komürü alınacak
tır. 

2 - Birliklere teslim şartlyle beher ton 
kömürün tahmin bedeli 3S tik temin.atı 

2525 liradır. 
3 - Eksiltmesi 19/8/940 pazartesi saat 

14 de komisyonda yapılacaktır. Zarflar bu 
saatten bir ı;aat evet komisyona verilmiş 
olacaktır. Şartname ve evsaf komisyonda -
dır. İstektilerin komisyona baş vurmaları. 

(4247) 14227 

Odun alınacak 
Erzincan Tüm. Sa. AI. Ko. Rs. den: 
1 - Erzincan carnizonu için almacak 

bir milyon kilo odunun kapalı zarfla ek -
siltmesi 16/8/940 cuma günli saat 11 de Er
zincan Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammt-n bedeli yirmi bin lira O· 

lup ilk teminatı bin beş yüz liradır. Şart
namesi komisyonda görülebilir. 

S - Taliplerin muayyen saatten bir sa
at evelisine kadar teklif mektuplarını ko
misyona vermiş olmaları. ( 4249) 14229 

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

de aşağıda cins miktar ve tahmin bedelleri 
yazılı altı kalem mutabiye paıı:arlıkln satın 
alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyon
da ~örülebilir. İsteklilerin belli gün ve sa
atte % ıs teminat pıı.ralariyle Fındıklı'da 
komutanlık satın alma komisyonuna gel • 
meleri. (4291) 1428.Z 

Muhammen 

Cinsi 
Büyük yem torbası 
Küs;ülc yem torbası 
Kıl kolan 
K~e belleme 
Gebre 
Kaıağı 

Mikt3rI 
Adet 
2000 
5000 

12000 
2750 

10000 
10000 

bedeli 
L. K. 

2600 00 
5000 00 
6600 00 
6562 00 
2200 00 
5000 00 

Bunlar ayrı 
lebilir. 

ayrı taliplere de ihale edi-
142&2 

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

nü ıaat 11 de pazarlıkla 7SOO çift er foti • 
ni satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
48750 liradır. Şartnamesi her gün komis
yon.da görülebilir. İsteklilerin be111 gün ve 
saıı.tte % 15 teminatlariyle birlikte Fındık
lı'da komutanlık satın alma komisyonuna 
gelmel&rl. (429S) 14286 

Patates ahnac.ak 
Hacıumur Tüm. Sa. Al. Ko. Bşk. dan: 
2.5/7/940 tarih perşembe günü saat ıs de 

kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak olan 
(816) ton patatese istekli çıkmamrıtır. Bir 
ay müddelle pazarlığa konmuştur. İlk pn.

zarlrğrnın 6/8/940 salı ıünü saat ıs de Ha
crumur satın alma komisyonunda yapıla • 
c&ktrr. İsteklilerin (4271) lira 76 kuruı te
minatiyle Hac:ıumurda ıı.skeri satın alma 
komiıyonunıı ~elmeleri, (4324) 14330 

Sade yağr alınacak 
Hacııımur Tüm. Sa. Al. Ko. Bık. dan: 
70 ton aade yağının ilk pazarlık günü o -

lan 26/8/940 da iıteklisi çıkmadığından on 
gün müddetle ikinci pazarlığa konmuıtur. 
Pazarlık günü saat 11 dir. İsteklilerin mu
ayyen gün ve saatte 597S lira teminatlariy. 
le Hac:ıumur'da aakeri satın alma komis • 
yonuna müracaatları. (4!25) 14331 

Bulgur alınacak 
Hacıumur Tüm. Sa. Al. Ko. Bşk. dan: 
25/7/940 tarihli perşembe gilnü saat ı6.5 

da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak olan 
216 ton bulgura istekli ~rkmamrıtrr. Bir ay 
müddetle pazarlığa konmuştur. İlk pazar
lığının 6/8/940 sah günü 11at 16 da Hacıu· 
mur askeri satın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. İsteklilerin (2737) lira 80 kuruş 
teminatiyle Hacrumur'da askeri satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (4326) 14332 

Saman alınacak 
!st .. Lv. A. Sa. Al. Ko, Bşk. dan : 
Bir milyon doksan beş bin altı yüz kilo 

saman alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
ı2/8/940 pazartesi günü saat 14,30 da Top. 
hane'de Lv. A. Sa. Al. Ko. nunda yapıla -
caktrr. Tahmin bedeli otuz sekiz bin üç yüz 
kırk altı lira ilk teminatı 2875 lira 95 ku
ruıtur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesika1ariyle birlikte 
belli saatte komisyona gelmeleri. ( 4327) 

14333 

Patates almacak 
lst. Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Beı yüz yetmiı sekiz bin be& yüz kilo 

patates alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
12/8/940 pazartesi giinil ııı.at 14 de Topha
ne'de Lv. A. Sa. Al. Ko. nunda yapılacak -
tır. 34;710 lira ilk teminatı 2608 lira .25 ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. ts. 
teklilerln kanwıi vesikalariyle birlikte ko -
misyona milracaatlan. (4330). 143S4 

Kati Te. İhcıle gunu Saatı 
3600 16/ 8 940 Cuma ıs 

8400 17 ,. C. Ertesi 1 ı 
1200 20 ,, ., Sair ıs 
5400 22 ,. ,, Perşembe 15 

t 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Nakliyat yaptırılacak 
Giresun Devlet Orman 1şletmesi 

Revir Amirliğinden : 

Bicik ormanından imU edilmiş ve 
imal edilmekte olan takriben 2300 
metre mikap kerestenin Kulakkaya
daki depomuza taşınması işi açık ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - Beher metre mikap kerestenin 
taşınması için kabul edilmiş ücret 
350 kuruştur. 

2 - Bicik ile Kulakkaya arasında 
yol kamyon nakliyatına elverişli olup 
takriben 14 kilometredir. 

3 - İlk teminat 603 lira 75 kuruş
tur. 

4 - Eksiltme 9. 8. 940 cuma günü 
saat 14 de Giresunda devlet orman iş
letmesi revir amirliğinde yapılacak
tır. 

5 - Şartname orman umum müdür· 
tüğünde İstanbul, Samsun, Trabzon 
orman müdürlüklerinde ve Giresun· 
da revir amirliğinde görülebilir. 

(4164) 14152 

Nakliyat yaptırılacak 
Giresun Devlet Orman l§Ietmesl 

Revir Amirliğinden : 
Kümbet ve buna bağlı ormanlardan 

önümüzdeki mevsim içinde kesilip 
hazırlanacak olan takriben 1559 met
reküp tomruğun, tomruk veya yapıl· 
mış kereste halinde ve kapaklariyle 
birlikte İkisuda şose kenarına taşın
ması işi açık eksiltmeye konulmu§· 
tur. 

1 - Yapılmış veya yapılmamış ol
sun bu mallann ücretlerinin tesviye
sinde gayri menmul metre mikap esaı 
olarak kabul edilmiş olup muhammen 
bedel 4 liradır. 

2 - İkisu ile kümbet ormanları a
rasındaki mesafe tahminen 14 kilo
metre olup bu yol katır ve kağnı ve. 
ya kızakla nakliyata elverişlidir. 

3 - İlk teminat 467 lira 70 kurut
tur. 

4 - Eksiltme 8. 8. 940 perşembe gU· 
nü saat 14 de yapılacaktır. 

5 - Sartname ve mukavele örnekle 
ri İstanbul, Samsun, Trabzon orman 
müdürlükleriyle orman umum mü
dürlüğünde ve Giresun Revir amirli· 
ğinde görülebilir. (4165) 14153 

POLİS 

Kömür alınacak 

Ankara Emniyet Mudıirlrzfunden: 
Cinsi: Karabük kok kömürü 
Alınacak mikdar: 100 ton 
Beher ton içzn tahmini fiyat: 27 lira 
Jile teminat: 202 lzra 50 kuruş 
lhale günü: 6. B. 940 cuma gunü saat ıs ta 

Mildilrlyetimlzle ır..ıbc ve merkezlerin 
940 senesi lhUyaçlıın lçln {100) ton Kara
bük kömUrU açık eksiltme ne alınacaktır. 

Gösterilen giln ve sntte mildllrlyetlmlz
dc toplanacak olan komisyona gelmeleri. 

Şartnameyi g6rmek için mUdilriyctlmiıı 
hesap murunelflt memurluğuna mtınıcaat • 
lan. (3914) 13907 

F ot in alınacak 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
1 - Zabıta memurları için satın a

lınacak olan azı 6200 çtığu 6400 çift 
fotinin 22. 7. 940 tarihinde yapılan 
münakasasında sürülen pey haddi la
yık görülmediğinden ve şartnamesin· 
de bazı tadilat yapılmak suretiyle 
yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 14. 8. 940 çarşamba 
günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 - Fotinlerin beher çiftine 850 
kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
4596 liralık muvakkat teminat mak
buz veya banka mektubunu muhtevi 
teklif mektuplarını 2490 sayılı kanu
nun 4. neli mnddesinde yazılı belge
lerle birlikte münakasa giinü &aat 14 
de kadar komisyona vermeleri. 

(4162) 14149 

Spor sahası tanzimi 
Adapazarı Terbiyeibedeniye lsti§a

re heyeti Başkanlığından : 
1 - Adapazarı şehrinin Çark mesi

resi civarında yapılacak spor sahası
nın tanzimi işi kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli keşfi 6206 lira 78 kuruş
tur. teminatı muvakkate yüzde yedi 
buçuktur. 

3 - Eksiltme isleri kaza kayma • 
kamlığında müteşekkil terbiyei be -
deniye istişare heyetinde cereyan ede 
cektir. 

4 - Taliplerin evrakı keşfiye, şart
name ve planı görmek ve mütemmim 
malCtmat almak üzere kaymakamlığa 
milracaatları. 14341 



Satıhk dükkônlar ve arsa 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Muhammer. Muvakkat 
kıymeti teminatı Mahal Mevkii Meaa Pafta Ada Par-
L. K. L. K. Cinsi lesi hası sel 

----- ----- ----------- - --- -- -- --
3250 00 244 00 Altında iki dükkanİnkılap 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 ~e ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci taksitler ferağ tarihi· 
nin ertesi senelere tekabül eden günlerinde veriJmek üzere be§ müsavi tak· 
ıitte ödenmek ve borç ödeninciye kadar işbu gayrimenkul birinci derece ve 
ıırada ipotek gösterilmek ve ihale pulu ferağ harcı, dellaliye resmi ve sair 
harç ve masrafları müşteriye ait olmak ve müşteri tarafından ücreti veril~
cek vakıf namına sigorta ettirilmek kaydiyle ve şartnamesi mucihince) sa· 
ttlmak üzere 23-7-1940 gününden itibaren }ı·irmi gün müddetle açık arttır· 
mıya konulmuştur. Kati ihale 12 Ağustos 1940 pazartesi saat 15 te ikinci 
nkıf apartmanda vakıflar umum müdürlüğü emlak ve arazi müdürlüğünje 
yapılacaktır Daha ziyade malGmat almak istiyenlerin mezkür müdürlü~e 
müracaatları. (3987) 139i6 

3 nevi yiyecek ahnacak 
Yozgat f. Okul Taburu Komutanlığından 
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Sığıreti 

Ekmeklik Fahri· 
ka unu 

Sadeyağ 
Yozgat jandarma okulu eratının 1.9.940 tarihinden 31. 8. 941 tarihine 

kadar bir senelik ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem yi· 
yecek 4. 8 • ~O tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuş ve 19. 8. 940 tarihinde pazartesi günü &aat 15 de ihaleyi 
katiyesi yapılacağından taliplerin mezkür günde Yozgat iandarma okulu 
satın alma komisyonuna müracaat eylemeleri. (6701 /4220) 14237 

.:!lllll llll llllllll llll ll llllll llllllllllllllll llllll lll lllllllllll lllllllll lllll!:. 

~ YENİ MEVSİM İÇİN ~ 
= = 

KOK KÖMÜRÜ 
----= ----- ---

-----
5E Satqlarma ba,ladığımızı sayın müşterilerimize -anederiz. = --------------------------

FiYAT : Vagonda teslim tonu 23.30 lira (asgari bit vagon ). 
Depoda teslim tonu 24 .• lira. 

Vehbi Koç ve ortağı ; Ulus meydanı. Ankara. Telefon 
3450, 3451, 3452. 
Ankara Memurlar Kooperatifi ; Anaf artalar caddesi, An
kara. Telefon : 1428-

------------------BilQmum evlere ve kaloriferlilı:lere teslimat yapan z. Satııtanmız EE 
pqindir. 2446 -
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TARSUS AMERİCAN GOLLEGE 

Amerikan Erkek Lisesi 
Dersler 24 Eyliilde Baılar. 

Tam devreli Lise olduğu Küıtı.ir Bakanlığınca tasdi~ edilmittir. 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

Yatılı ücret 250 lira. Gündüzlü ücret 60 l iradır. 
Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 6200 

Nazarı dikkate 
Fabrika sokağındaki 

nşaat büromu icare ver
Jiğimden yeni bürom!.! 
ricaret odası altına nak
cttim. 

Soy adım Kardeşler 

lrtağım yoktur. Telefon 
·c;ki No. 1130 

İnşaat Müteahhidi 

Hasan Kardeıler 

ADEMİ İKTİDAR 
v e B EL G EV ŞE KLt Q iN E -

H_ORMOBIN 
Ta bJe tl eri her ec za n ede bulunur 

(Posta kutusu 1255) Galat., lıtanbul 

Lamod terzihanesinin 
Sayın müıterilerine : 

Bankalar caddesinde bulunan terziha • 
nemiz Hacıbayram caddesinde Karadeniz 
oteli sırasında 13 numaraya taşındı. En 
ıon usullerle ve pek kısa bir zamanda 
6fretllmek üzere biçki dersleri verilir. 

Ti: 3350 

Satılık koyun deriıi 
Kzzılbey Maliye Şubesinden 
Mahcuz 1500 adet mevsimlik ko 

yun derisi 8. 8. 940 tarihine müsadif 
perşembe günü saat (16) da açık art
tırma suretiyle satılacağından talip
lerin yevmi mezkurda müneccim yo
kuşunda 13 a. kapı No. lu a rdiyede 
hazır bulunmaları ilan olunuı. ( 4195) 

Telefon : 80547 

ULUS 

ZIRAA T VEKALETi 

M. Ali Erkiner'e 
Ziraat Vekaletinden : 

75 lira aylık ücretll Arga Veteriner mil· 
cadele kitipliğine müsabaka imtihanında 

kazanan Ankara Hamamönü Bakırlar so • 
kak numara 21 A. da oturan M. Ali Erki • 
ner tayin edilmiş ve yapılan tebligatta ad
r!!siııde bulunmı.mı:ı olduğundan on beş gün 
i;;inde Veteriner umum müdürliiğüne baş · 
vurmadığı takdirde mü11tafi sayılacağı ilan 
olunur. ( 4286) 14277 

HARiCiYE VEKALETi 

Memur alınacak 

Hariciye Vekaletinden : 

Hariciye Vekaletine 11 inci derece 
ile talimatnamesine tevfikan müsaba· 
ka ile memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 2. 9. 940 pa -
zartesi gunu saat 10 da Hariciye Ve· 
kaletinde yapılacaktır. 

Müsabakaya iştirak için taliplerin 
memurin kanunun 4 üncü maddesin
dekilerden başka aşağıda yazılı evsa
fı da haiz olmaları lazımdır. 

Hukuk, Mülkiyenin Siyasi, ve İ· 
dari şubelerinden ve Fakülte derece· 
sindeki yüksek Ticaret mektepleri 
veya Hariciye mesleği ile alakası bu
lunan mlimasil ecnebi yüksek mek -
teplerden birinden mezun ve yaşı o
tuzu geçmemiş olmak. 

Müsabaka imtihanı şöyledir: 
1 - Hukuk medeniye, Hukuk Dü

vel, Hukuk hususiyei düvel İktisat, 
Maliye ve tarihi siyasi (1815 den za • 
manımıza kadar) hakkında tahriri ve 
şifahi süaller. 

2 - Türkçe ve Fransızcadan tah
rir ve terceme. 

3 - Miisabakada üssü mizanı dol
durmak şartiyle en fazla numara al -
mış olanlar kazanmış olacaklardır. 

Musavat halinde Fransızcadan 

maada bir ecnebi lisanına vukuf sebe
bi rüçhandır. 

Taliplerin Mektep Şahadetname • 
leri, Askerlik vesikaları, Hüsnühal 
ve sıhat şahadetnameleriyle hüviyet 
cüzdanları veya suretlerini is+ida ile 
26. 8 940 akşamına kadar Vekalet si
cil ve memurin dairesi umum müdür
lüğüne tevdi etmeleri ilan olunur. 

(3888) 14190 
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ANKARA V ALILIGI 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğind~n : 

Etimesgut yatı, Onuncuyıl ilk okulları -
nın tamirleri 731 lira 50 kuru:ı keıif bedeli 
üzerinden açık eksiltmeye konulmuıtur. 

İsteklilerin keşif ve ıartnameleri &Örmek 
üzere ı;er gün maarif müdürlüğüne ve ihale 
günü olan 12/Vlll/940 pazarteııi günü ıa· 

at 15.30 da ve % 7.5 teminat akçesini hu -
susi muhasebe miidürliiiiü veznesine yatı • 
rarak viliyet daimi enciimenin.e müracaat· 
ları ilin olunur. (4045) 14074 

T amiral yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Ankara merke:ı: Çankaya, Kocatepe okul

larının tamirleri 650 lira 20 kuruş keşif be
deli üzerinden açık eksiltmeye konulmu, • 
tur. İsteklilerin keşif ve şartnameleri gör
mek üzere her ıün Maarif müdürlüğüne ve 
ihale günü olan 12/VIIll !HO pazartesi CÜ· 
nü saat 15.30 da ve 'iiı 7.5 teminat akçesini 
hususi muhasebe müdürlilğü veznesine ya • 
tırarak vilayet daimi encümenine müracaat-
ları ilan olunur. (4046) 14075 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Kurtuluş'ta birinci orta okulun tıı.ıniri 

ı ı 18 lira 24 kuruş keşif bedeli üzerinden 
aç_ık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin 
keşif ve şartnameyi gcirmek üzere her ıün 
maarif müdürlı.iı:iıne ve ihale günü olan 
12/VITl 940 pazartesı gunü saat 15.30 dl\ 
ve .-, 7 .5 teminat ık-. esini hususi muhase • 
be mıidıirh.iğü veznesine yatmuak viliyet 
daimi encümenine muracaatları ilin olunur. 
(4063} \4077 

Kum dötenmesi i! i 
Ankara Valiliğinden : 
Stadyum etrafına kum dô$enme ışı 

22, 8 940 perşembe giınii u11t 15.50 de iha
lesi yapılmak üzere açık ek!liltmeye konul
muştur. 

Keşif bedeli 8288 lira 28 kuruştur. Mu· 
vakkat teminatı 621 lira 62 kuruştur. İs • 
teklilerin muvakkat teminat mektup veya 
maköuzu ticaret oclaııı vesiknsı ve bu iş için 
ihale tarihinden en az 8 gün evci viliyet 
makamına bir istida ile müracaat ederek a
lacakları fenni ehliyet vesikalariyle birlik
te yukarda söıii ıeçen &iin ve saatte daimi 
encümen reisliğine gelmeleri bu işe ait ke
şif ve şartnameyi her gün nafıa müıliirliı -
günde görebilecekleri. (4330) 14337 

TÜRK HAVA KURUMU 

Kalörif er tesisatı 
Türk Hava Kıırumu Havacı/ılı: Daıresı 

Genel Dirf'ktıirlüi;ündt>ıı : 
1 - Keşif bedeli 9863 lira 70 kurue o

lan Etimesgut plinör a tölyesiyle hangar 
ve pansiyon binaları için yaptırılacak ka· 
lörifer tesisatı, kapalı zarf usuliyle eksilt· § Bir tabip ahnacak - meye konulnıu,tur. --: TÜRKiYE DEMiR VE ÇE-

i 2 - Muvakkat temi~ı 740 liradır. 
: 3 - Keşif ve şartnamesi levazım ıube-

- LIK FABRİKALARI MÜ
: ESSESESI MÜDÜRLÜ -

E sinde her ıün görülebilir. 

-- GÜNDEN: 
: 4 - İhalesi 12 ağustoı 94-0 tarihine rast 
E lıyan pazartesi ıünü saat 15 te Türk Ha

- -E Müessesemiz için 300 lira üc- E 
_ retle dahiliye mütehassısı bir ta- E 
: bip alınacaktır. -
E Yaşının 50 yi mütecaviz olma· E 
: ması, asgari be§ aene meslek hiz-: 
E meti yapmış olması meşruttur. : 
E Taliplerin icaheden vesaiki :E 
E bağlamak suretiyle bir istida ile E 
: en geç 20. 8. 940 tarihine kadar E 
: Karabük müessese müdürlüğüne - -: müracaat etmeleri ilan olunur. : - -- 3129 --'"' •ıııııııı ı ıııııııııııııııııııııııııııır" 

AFŞAR ÇiFTLİGI 
Kiraya veriliyor 

Ankıı.ra'nın Çankaya bağlarının I'> 
kllnnıetre gihı pek yakınında ve Ka
rataş, Bursal, Dikmen, Mllhye köy
leri ve J~ymlr glıljl ile hemhudut O· 

lnn tahminen 15000 dönllm!Uk (Af· 

şar) çiftliği bu serı ·ntn birinci teıırl· 
nindeıı ıtlbar •n kı!!u ve u:ı:un ıııUdtfet
lerlc klrava veı·Jll"ecktlr Çiftlik ara· 
zlai l!llhı ve kıraç tıu·Jalan ve çllyır
larfyle rnoor> donlimU mlltccn\•izdir 
000 den fa7.ln bUyllk aoynınlık söğllt 
ağaçları vc ı Yarpınsrl adı verilen 
daimi mlllf'addit 11u menbalan vardır 
Her tllrlU hubub:ıt zlraatindcn haş
ka bostan ve her nevi scb7. yetış
tfrmeğe ve muhtelif meyvalı ve mey-
vaı:ıız fidanlıklar \'e aı:-ıu;lıklar tesl11I· 
ne pek ziyade elverişlidir. Hayvan ye~ 
tiştlrmekte bUytık bir şöhrPtl var
rlır. Arzu edenlerin bu fırsatı kaçır
mnmalan için çiftlik görUJ!ip gezil-
mek vP. icap eden nrnlOmat ve l?ahat 
alınmnk ve ıstırar şartları ve kira 
müddeti görlişlllınek lizt'rP. bu eyllll 
sonuna kadllr AnkRra'da Yenııehlrde 
Dikmen caddesinde Ayglln aparlı· 
manının 5 numaralı dairesinde Ba
yan <Zehra Müfit Saner'el müraca-
at etm0 lerl llAn olunur. 3092 .. , 

i ...................................................... I. 
i Kiralık 
! Müstakil muşambalı daire. 
i Blr oda, bir hol, banyo, mutfak, ırii· J 

ı 
zel bahçe. Sanköşk karoıııı No. 57 1 

mobllyell mobllyeslz. 3125 f 
• ........................................................ 

va kurumu genel merkez binasında leva
zım şubesinde yapılacaktır. 

S - İsteklilerin kanuni vesika ve temi· 
natlarını havi mühürlü teklif mektupları· 
nı, ihale saatinden bir aaat eveline kadar 
komisyona vermeleri. 2978 

Tamirat ve in,aat 
Türk Hava Kurumu Havac1/11c D ai· 

resi Genel Direktörlüğıinden : 
1- Etimesğut tayyare hangarı kapı

sının tamiri ve kapı üzerine gelen çatı 
makasının yeniden yapılması iti. açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli (3718) muvakkat te· 
minati (279) liradır. 

3- Şartnamesi her ~ün görülebilir . 
4- İhalesi 15 Ağustos 940 perşenbe 

günü saat 15 te Türk Hava Kurumu 
Genel merkez binasında müteşekkil 

~omisyonda yapılacaktır. 
5- İsteklilerin, kanunun 2 ve 3 üncü 

1 
maddelerinde yazı lı vesikalarile bir . 
likte muayyen gün ve aaatte komis • 
vonda bulunmaları. 3055 

Şansa inanıyorsanız 
Milli Piyango biletinizi Ankara -

nın en eski piyangocusu Hafi Araç' 
·n u~urlu elinden alınız. 

Şansa inanmıyorsanız 
Yanıldığınızı anlama k ve kazan . 

1 
rnak için Milli Piyangonun bu en zen 
gin üçüncü tertip biletinizi m utlakd 
Hafi Araçın uğurlu elinden alınız. 

Unutmayınız ki : Milli 
Piyango'nun 7 Temmuz 1940 
çekilitinde ELLi BiN lirayı 
Dr. Bay oğlu T unçer bi-

letini gi§emden alarak kazandı. 

Bankalar cadd~si No: 28. TAN 
Piyango giteai Ti: 1626. 

Hôfi Ara~ 

r;-

KIZ SİSLİ TERAKKİ LİSESİ 
ERKEK 

ULUS - 21. inci yıl . - No. 6827 

İmtiyaz sahibi 
l sk ender Artun Af" - iLK - ORTA - LiSE Yabancı dillere bilhas1a itina edilir. 

ı - Eski talebe, eylüle kadar kayıtlarını yenilemelidir. Kayıt için velilerin mektebe bizzat müracaat
ları gerektir. 

2 - Eski ve yeni talebe kayıtları Pazartesi, Perıembe günleri (aatt 9-17) ye kadar yapılır. -------3 - Bütünlemere 27 Ağustosta baılanacaktır. 

Nitantaı: R umeli ve Çınar Caddelerind e YATILI GÜNDÜZLÜ 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı i tleri M üdürü 

Mümtas Faik FENiK 
MUeııse.ııe MUdUrt.I: Nqlt ULUÖ 

ULUS Basımm ANKARA 

--...::::;====================::V' 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Kömür alınacak 
Sıhat v~ lçtimaııMuavt"net Yeki/eti An· 

kara M~rl:ez Hıfzıssıhha Muess~:usi Sat1n 
Alma Komisyonundan : 
ı - Merkez Hıf7.ıssıhha mUesseBesl ih

tiyacı kin satın alınacak 800 ton Karabllk 
kok ltömUril ı. 8. 940 tarihinden ltlharen 
kapalı zarf ııınıllyle eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Şıtrtn:ımeler Ankara nıerke:r. Hıf
zıssılıha nıllf'sseı11•ııi ııatın Rlma konılııyo. 
nunuan pnrMı7. alınır. 

3 - F.ksiltıııe ıu. 8. 9i0 cuma gtlnli ııaat 
ıı de mlicssescdc nıllteşPkkll 111ttın alma 
konıieyonıınrla yl\pılacıı.ktır. 

4 - Mııhanımt•n bedel 211\00 ilk teminat 
1620 liradır. 

,., - Teklif mf'ktupları muayyen gllnrle 
ıoaat ona kadar komisyona verilmiş olml\
lıdır. Mektuplar mllhllr mumu ile mllhlir
lli olacıı.ktır. 

6 - Muvakkat teminat bedeli nakit ve 
naltlt mahiyetindeki e\•rıık maliye veklıleU 
merke:r. mt~hasebeııl vNme!!ln~ yatırılnıa.'11 
için tııllplrrln bir glln ev•'I komisyona mll
racaatla lılrer lrs:ıllye almllları lizımdır. 

(42lfl) 14208 

DEVLET DEMiR YOLLARI 
Tazyiki hava aletleri a lınacak 

D. D. Yollan Satın Alma Komısyonun
dan: 

Muhaııınwıı bt>ıh•lt :ıo 00 lira olan 12 ka· 
tem tazvlkı hnvıı lıletlerl l :~. 9. 11140 cuma 
giinil sn.ut 15,30 da kapalı zart usuli.yle An 
karadıı ıdnre bınR11ında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iatiyenlerin 2310 liralık 
muvakkat teminat ile k.ınıınun tayin etti· 
ği veıılkalrı ve teltlitlerlnl aynı gUn saat 
14,30 a kndnr komıııyon rel~liğlne vt>rıne • 
!eri lı\zımdır. 

Şartnameler 150 kunıoa AnkN·a Vf' Ul\y 
d rpa.şn nuıelerlnde satılmaktadır. 

(4095) 14130 

lnıaat münakaıaaı 
D. D. Yol/arz Sarın Alma Ko.: 
Ankara'da inşa edilmekte olan dev

let demiryolları hastanesi mahallinin 
tesviyesi ile etraf ihata dıvarı ve ka· 
pıcı odası inşaatı kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiyat iizerinden eksiltmeye 
konmu~tur. 

1 - Bu işlerin muhammen keşif 
bedeli 28.000 liradır. 

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

3 - Eksiltme 15. 8. 9'° tarihine 
müsadif perşemlJe günü aaat 16 da 
Ankarada, D.D. Yol dairesinde top· 
!anacak merkez 1 komisyonunca ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin teklif mektupları ile birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün saat 15 e kadar kapalı bir 
zarf içinde komisyon reisliğine tevdi 
etmiş olmaları lazımdır. 

a ) 2490 No.lu kanun ahkamına uy
gun (2100) liralık muvakkat teminat, 

b) B u kanunun tayin ettiği vesika-
lar, 

c) Bir defada en az bu gibi işler
den 15.000 liralık bir iti yaptığına 
dair vesaik. 

(4071) 14150 

Kereate alrnacak 
D. D. Yolları Satın' Alma Ko. : 
Mf'tre mlkA.bı muhammf'n lfedell (50) el

li lira olan takriben 254.700.M3 çam kalM 
ve dilme ile metre mlkllbı muhammen be-

dell (30) otuz lira olan takriben 9'° 
metre mlkA.bı çam azman 15. S. sAtf 
ıembe günü saat 15.30 da kapalı tıl 
liyle Ankara'da idare binasında ,. 
nacaktır. Bu l§e girmek fatiycnlerll' 
(bin seksen bir) lira 13 kuruııluk ınu 
teminllt ile kanunun tayin ettiği v

0 ve tekli!lerlnl aynı gün saat 1' 3 
dar komisyon reisliğine vermeleri 
dır. ııJı 
Şartnameler p:ırruıız olarak ;. • 

mah~eıne dalreslncleıı , Haydarpaşa d 
lllm ve sevk Şl'fllltlnd"n, İzmir ,.e . 
hlrde İdare mn;:ı;n:r.nlarından vrrili.ı 

(41381 

Satılık eşya pJ 
D. D. Yollan 2. ci işletme Artt 

Eksiltme Komisyonundan : ~ -
Ankara gar binuı altındaki ın.~r d 

barında mevcut olup nizami ınud 1 ~ -ikmal eden sahipsiz eıiyanın pazar 
1 

retiyle 16 8, !>40 tarihine rastlıY111 ~ 
günü saat 9.30 da satışına baslllnaclek 

Dellaliye resmi alana aittır. ht. 
tayin olunan gün ve saatte gar bı4ıtf 
hazır bulunmaları. ( 4200) ~ 

Otobüs yedekleri alın• 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 
Mııhamnıım bcclcll 10260 ııra ol .. 

lem Bllıııdng olobllslcrl motör ve t 
!il.tör ycd••klerl 16. {!. 1940 par.tu' 
ııaat 15 de lmp:ılı ~mrf suliyle 
ldnre biııaınn<la s:ılın nlıne<'altf:!r9 501 

Bu işe girmek ietlycnlerln ( ,6 ııt 
lık muvaklrnt temlnnt fle kanun, 
ettlA"i vc11iknl11n ve teklltıerfnl1.p ııaat l4 de kaC.ar komisyon reis 
meleri H\zımdır. 
Şartnameler pnrnsız olarak /.dl 

malzeme dalreııindcn, Haydarp8'9 :--~ 
!Um ve sevk şefliğinden dağıtılae;"4' 

(4103) ~ 

Elektrik malzem~i alııt• 
D. D. Yolları Saun Alma KD· : ,p! 
Muhammen bedeli 6118.01 il~) 

kalem muhtelif elektrik mall'en1e ~ 
cuma gOnli ııl\at 15,30 da knpall tıll 
llyle Ankarada idare blnrunnda ~ 
caktır. (ISBI 

Hu işe girmek lstlyenlerfn 4 ıııı' 
lık mııvJ.klrnl teminat lle kıtD11 ~ 
ettiı"tl \'P.slkalnrı ve tekliflerini 
saat H .30 7.a kıtdar komisyon 
vı>rmeleri IA7.ımdır. 

Şartnıtıncler parası?. olarak ·el' 
malzeme dnlrcslnden, HaydarP~~ 
lllm ve sevk ŞPCllğlndcn dağıtı~,_ 

(4104) 

Bezir <J • "'acak 
D. D. Yolları Satın Almıt go:ıı -

dan: ı.ıı 
.Muhammen bedeli 30000 ilrtl ~O 

kaynamış ingiliz be:ı:lrf 21. b. lBrf 
ba günü saat 15 te kapalı r. ,ı 
Ankarada idare binasında satın 
Ur. 2'Jf/J 

Bu işe girmek tsUyenlerln ~ 
muvakkat temlnatiyle kanunu~~ 
ğl vesikaları ve tekllflcrlnl 8' 
ı 4 e kndar komlsvon reisliğine 
IA:r.ımdır. • 91' ıtl 

Şartnnmeler lt'>O kuruşa Ani< ı'l''"" 
d11rpnşa VP?.nf"lr.ı-lnde u.tıımallt J,,,. 

(4251) ~ 
1070adet Fotograf çetÇ 

yaptırılacak 
D. D. Yolları Saun Alma 1'0 

,_ 

dan: dil' 
Muhammen bedel. (4720). 

di 7üz 7irn.i lira olan mubtt1lı11 tD~;, t1rılacak 1070 adet mııacıım o n 
çevesinin 21. 8. 1940 çarşıımb~,,,
JS,30 da Anhrada ıdar~ binası , 
siltmesi vapılaca.Jr.tır. . (J5'), 

Bu işe girmf'k istiyenleruı ;.,~ 
~ili dört liralık muvalrht tııtJ.bl'-".ıtA 
nunun tayin ettigi vesika/11rı ıo 
nı gün ~ksiltme saatine kadar 
isbatı vücut etmeleri Uzımdıt·ı J. 

Sartnameler parasız olır~1,P; malzeme dairesinde, Haydıı1rPtılııel'.tl lüm ve sr.vk şefliğinden dıı ı J4lr 
(4278) 

Balast münakasası 
D. D. Yollan Satın Alma Ko. : ~ 
Muhammen bedelleriyle miktar ve yerleri ve muvakkat temi~ 11 /1.. 

ğıda yazılı iki ocaktan çıkarılacak balastlar, hizalarında gösterıl:o
aaatta ihaleleri yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye tıi 
tur. Eksiltme Ankara istasyonunda, ikinci işletme müdürlÜ~U ısi 
toplanacak komisyonca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerırı !Jl1I 
da miktarları yazılı muvakkat teminat makbuz veya idaren~n 1'J 1"" )' 
formüle mutabık banka mektuplariyle kanun ve prtnamenın ~ ~ 
vesaik ve tekliflerini eksiltme saatinden bir aaat evetine ~adat ~~ 
makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. itr' •' 
Şartname ve mukavele projeleri An kara'da ikinci işletme koıil dit• 

Kayseri, Çankırı, Zonguldak istasyonlarından paraaız verilmekt: .. ~ 

Sına No. Yeri ve Klm.ıi 
1 Irmak . Zonguldak 

Kim. 62 
2 I rmak - Zonguldak 

tıtaayonu 
(Tüney 
( Germece 

(4175) ~ 

~ ~1 .= ~ ~ " 
..ıııı ~;:l ~, 
~ ... ); , 
=' s iA 
:s ~ ~ 

331.so za.S. ı5 
;~ 

393.75 S"' 

3000 

3500 150 
Klm. 318 Balıkııık 

' 
Kereste ah nacak 

D. D. Yolları Sat1n Alma Komisyonun dan: ıı O 
Muhllmmen bedel, muvakkllt teminat ve mlkdllTlan qağıd& ~ ~ 

meıe ve ıhlamur kereBte, ayrı ayrı ihale edilmek Uzere 20. 8. 940 8;! ıcıJt' ,; 
30 dan ttlharf'n llate aıra numarası ve kapalı zarf usullyle Aııkat• ,Jll""ııfl 
da satın alınacaktır. ıcst ı 
Bu itlere girmek lııtlyenlerln her llııte hlzaaında Jrll&terllen muval< 1<~ 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifi erini Rym giln saat 14,30 ~. ~At 
on reialiAine vermeleri IA.zımdır. Şartnameler parasız olarak Aıık~11etıll"' ireslnden, Haydarpqada teıllm ve eevkıefll~nden, İ:ı:mlr ve E• JI' 
ğazalarından dağıtılmaktadır. 
Liste Mikdarı Cinıi Muhammen bedeli 

No. M3 M3 Mecmuu 
Lira K. Lira K. 

1 
2 
3 

643,UO Ak&iirıen dilme ve kalaa 
413,690 Mete dilme ve kalas 
500,000 Ihla111ur kalaı 

35 00 22512 70 
60 00 24821 40 
so 00 25000 00 

r 

YENİ SiNEMA HALK SiNEMASI 
Bu akeRm ııaat 21 de 

GlinahkAra Melek 

Saat: H.30 • 18,80 
eeanallll'ı 

~EHVET KURBANI 
Rejisör ve bq rolde 

ERTUGRUL MUHSİN 
Saat: 18,80 aeanaı 

YENİ IAFAK 

Buglln ve akşam 
Fevkıı!Ade macera tllml 
lO kı11ım tekmili birden 
~LDÜREN ÖRÜMCEK 
Bu filme mahsus ııeana 

saatleri: 14,30 • 17,30 · 
21 de 

Saat 12, 15 te ucuz 
matı ne 

ATMACA 
Cebeci YenldoA"ıuı 
C EMİLE 

Türkce aöalü ve muaildll 


