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Cümhurreisimiz Anknra Grınndan çıkarlarken 

llzak - Doğu' da 1 

· ~eni inkişaflar 
Falih Rıfkı ATAY 

J, 
l>oııya'nın Çin topraldarında 

ttlbe ve genişleme harelteti yıo.
'ıre. Yakın bir zamaııdanbcri 
~ etnıektodir. Çin mukavemc· 
~ le, Ruaya mukavemeti 1904 
. ılını~tır. Sonuncu mukavemet 

c.i asrın başlarında Çin'de nü· 
;'• tesis eden bcı büyük Av
t~·leti ile Amerika Birle§İk 
terinin rekabetleri idi. 1914 
he.rbından aonra Almanya 
en çekiJmiı. ihtilal Ruaya'yı 

1 bnı§, Japonya'nın kudreti 
~r~, Franaa ve Birle§ik Devlet
'~ ltiııdirecek kadar artmııtır. 

tıya bu inki§afının tam 20 ıe· 
!•tiıı Vf' mühim lc11.mını, lngi1. 
lttif akrna borçludur. Ondan 

4'Yrupa devletlerinin harp 
~lliundan, Milletler Cemiyc
~. llığınm zaflarından istifade 
'~deri hareketine devam etti. 

"rupa harbı ise Japonya'nın 
,· d?iu ve Paııifik'teki hege
davaaını yürütmek için bu· 

'd bir nimet olmu§tur. 
sd' büyük devletlerin nüfuz 
'>, .ıtaıe rejimi hemen hemen 
d edilmiştir. Avrupa' da harbı 
~'il devletlerin Uzak • doğu'. 
~iirgelerinde yeniden beyaz 
~ tllerinin yerle§meaine İm· 
''lıne.mr§tır. Şimdi Japonya 
)'t-~•veınetçilerine her türlü si· 

bl?nını menederek üç küsur t erj devam eden bu harbı 
\'e Çin'e tek ba§ına hük
ih:ere kati te§ebbüslere 

hr 

i;ıe~enberi dava, aynıdır: ik· 
~~ •ıyasidir; hüküm ve men· 
~'&arını kurmaktan, muti ta· 

Milli Şefimiz Ankara Garında 

\,it Ve rakipsiz pazarlar, :nÜ· 
't S bölgeleri elde etmekten İ• 
1. r -.lnız bu dava, her devrin 

~~ 0 ~il ismi almaktadır. Dava· 
dÇ~n ve rus harplerinde doi· 
,~Rruya japon menfaatleri 
Ce ~ ve arazi almaktı; Mil· 

General de Gaulle 
ordusunun bayrağı 

Jandark'ın kullandığı 

salip de bayrağa allndı 

~~~lYeti devrinde, Uzak - do
\) ll temin etmekti; ıimdiki 

trıj nizamı tatbik etmektir. 
' he.reket düsturu, hür mil

~,1..~1 best mukaveleler akdet-
cı Londra, 6 a.ı. -

>ıi • Yenilmiı veya yıldrrılmıı General de Gaulle, 
j 'tıle.rını, münhasıran japon kıtaatı İ!iin iiı; renk -:e. aiyaai menfaatlerinin iy- ı frnnsız bayrağını 

ıte.at ettirmek, rakipleri '<abul ettiği ıibi, Jan 
>..,1~~rıdi emri altında tali ve .:ıark'ın beş asır evci 
~tih ıdareler kurmak, hülaaa Fransa'nın istiklali 
~le kadar eski nizamı, kuv· ıçin mücadele ede<" • 

ı nizamını yürütmektir. k .. n kullandığı bay -
• d 'r da geçen ve bu asırda nkta bulunan Lorcn 

0 i•"d h • rmızı haç iliarctini .. a fütu at yapan, ım· 
~tt"ejirnini kuran diğer em· '"-_...,__...,,,... _ __. r'e intihap ctmi~tir. 

l .. 'rderı daha ziyade hakıız Hür (ransız bahri-
"r F Loren salibi ye'ii ve hnva kuvctleri 

~"c' akat bu fütuhatçılara kumandam vis amiral Muselicr, emri altın
~,,,~dele, ne Çin, ne de inıa· da bulunan bütün remilere, pupada üç 
\ d 1~a olmuyor ve Uzak · renkli bayrağı ve ba§ tarafta da kırmızı 
tıı·'hı rnilli kurtuluılar da· haçlı bayrası çekmelerini emretmi:stir. Bir 

' "~la.rda yerettiği, halk SÜ· fransız gemisinin mürettebatı hem fransız 
'~ılJj cemiyetler halinde hem de diğer bir devletin mürettebatından 

'lı d t\§l_adrğı devre t~aadüf e- mtite~ckkil bulunduğu zaman, bu devletin 
~t C\'ır milletten mıllete ka- bayrağı üç renkli bayrağın yanına çekile -
ı. le'-'ekl<ülünü orhdfln k.ııl· cektir. 
f1 • .. 1-fer askeri mukavemetin Fransız tayyareleri de üç renkli ve kır-

"' d mızı haç bayraklannı ta~ıyacaklardır. 
1,1_" e, timdi aeaaiz ve çe· 

il General de Gaulle"ün u:numl kararr;ihın· 
~, J,,•t her fıraatta kımılda- da söylenditine ıöre Loren kırmızı haçı -

İngiliz fil osu 
CEBELÜTTARIK'TAN 
AKDENİZE AÇILDI 

Akdeniz de 
lngilizlerin tamamiyle 

hakimiyetleri a 1 tında 
(Yazısı 3. ilncü sayfada) 

MİLLİ SEFiMiZ DÜN SABAH 
ANKARA'YA SEREF VERDi 
Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 
Cümhurreisimizle beraber geldi 

--
Mi ili Şefimiz 

Ankara 
hararetle 

garında 
karşılandı 

Reisicümhur lmlet lnönü refakatlerinde Baıvekil 
Doktor Relik Saydam olduğu halde dün saat 10/30 
da hususi trenle Ankara'ya gelmiı ve garda baıta B. 
M. Meclisi Reisi Abdülhalik Renda olmak üz:ere GP.· 
nel Kurmay Baıhanı Mareıal Fev:r.i Çakmak, Vekil· 
ler. C. H. Partisi Genel Sekreteri Fikri Tuzer ve Par
ti idare heyeti erkanı, mebuslar, genel kurmay ve 
Milli Müdafaa erkanı ile diğer vekaletler müsteşar 
ve müdiri umumileri, Ankara vali ve belediye reisi 
merke% kuma.ritlanı, emniyet müdürü tarafından kar
ıılanmı§tır. 

Gann iç ve dııında toplan.mıı bulunan bir halk 
kütlesi Milli Şel'i alkı§lamıılardır. ( a.a.) 

Başvekilimiz Dr. Relik Saydam AnkaTa garında 
kendi•ini ka.T§ılıyanlar arasında 

Ziraat Vekilimizin 
yapllğı tetkikler 

Emet, 6 a.a. - Bugün Ziraat Veki
li B. Muhlis Erkmen refakatinde Kü
tahya valisi Oskay olduğu halde E
met'e gelmiş ve büyük bir halk küt
lPFi tarafından karşılanmıştır. Ziraat 
,. rıdlı, Emet'in başlıca mahsulU olan 
arpa, buğday, tütün, anason ve ~ncar 
üzerinde tetkikler yapmı~. halkın di
lekleri ile alakadar olmuştur. 

Parti Grubu bugün 
saat 11 de toplanıyor 

C. H. Parti Mecli1 Grubu bu
gün saat 11 de toplanACaldır. 

Vekillerimiz bugün AnkaTa'ya 
geliyorlar 

İstanbul, 6 (l'elcfonla) - Maliye 

Vekilimiz B. Fuat Ağralı öğle treniy
le; Dahiliye Vekilimiz Bay Faik Ö> 
trak, Maarif Vekilimiz Bay Hasan -
Ali Yücel, Nafıa Vekilimiz General 
Ali Fuat Cebesoy ile birçok mebuslar 

(Sonu J. ıincü s~'Vl:ı.da) 

Piyango 
bugün 

çekiliyor 

• 

8. Nihat Ali Üçüncü 
Piyango vaziyetine 

dair izahat verdi 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Milli pj. 

yango yarın Fenerbahçe stadında çe
kilecek ve radyo ile verilecektir. Pi
yango İdare Heyeti Reisi Nihat Ali 
Üçüncü bu münascbtle kendisiyle gö- ı 
rüşen gazetecilere beyanatta buluna- ı 
rak 400.000 den ibaret olan biletlerin 1 
tamamen satıldığını, aylık satışların 
son aylarda 110.502 liralık bir tezayüt 
arzettiğini 30 ağustos zafer bayramı 
münasebetiyle lıir piyango tertip e
dildiğini ve bunun keşidesinin İzmir 
fuarında yapılacağını söylemiştir. İ
dare Heyeti Reisi beyanatında Türki
ycde tayyare piyangosunun ilk keşi
dedcn bugüne kadar temin ettiği in
kişafa ait rakamlar, mukayeseler var
dır. Milli piyango halkın büyük iti
madına mazhar olmuştur. 

Büyük Britanya adalarının vaziyetini ve Avrupa 
kıtaa•ını gösterir harita 

İNGİL TERE'yi 
İSTİ LA 

HAZIRLIKLARl 

Amerika' dan İngilfere'ye 
satılması istenen 

50 Destroyer 

Uzun menzilli toplarla Amerikalılar bunu esa.ah bir au
rette nazarı dikkate aldılar 

İngiliz sahillerini 

planörlerle asker 

dövüp, 

taııyıp 

İngiltereyi zaptedeceklermiJ! 
Londra; 6. a.a. - Bu sabahki gaze· 

teler, alınanların bilyük Britanya'yı is
tila imkanına malik olup olmadıkları 
meselesini miitaleaya devam etmekte
dirler. 

Welles beyanatta bulunuyor 
Cordell Hull 
(ok süratle silahlanmak 
lüzumunda israr ediyor 

Vll§ington, 6 a.L - Hariciye mUateıan 
B. Sumner Veli es,' general Pershbıg'l.n t:ı
gtltereye torpido muhribi gönderilmeııt 
hakkındaki tavsiyelerini na.zarı dikkate al
masını ve ciddi bir tetkik mevzuu yap~ 
tı lüzumlu ıı:ördügünU matbuata bildlrmtı
tır. 

Demokrat parUsinden senato Az.ut B. 
' a.yrıamağa hazır, milli nm intihap edilmesine sebep, harbi umumi 

.et be.§lamaktadrr. Bu mu- den sonra Fransa'ya iade ~ilm;~ olan Lo • ı 
re ki 19 uncu asır emper- rcn'in ısimdi almanlar tarafmdan cermen -

0ıırı 4. ilncü saylıdı) l~tirilmiye ~h:sılmaııdır, 
Cebelüttarık'tan Akdcniz'e asılan ingiliz lilo•unun 

Amiral gemisi H ood 

Buraya gelen malUınata göre, düş -
manın bu husustaki hazırlıkları pek 
ilerlemiş olmakla beraber henüz ikmal 
edilmemiştir. 

Uzun uzun teenunlilden sol\ra bir 
(Soau S, iaci say/adı) 

Veehler, bu teklife muhlllif olduğ\lnu vt 
bu hareketin "harbe doğru bir adım tC61dl 
edecetinl., matbuata beyan etml,tl.r. "Dik -
kat etmezsek. relıı intihabından cvcl harbe 

(Sonu S. incı sıyladı) 
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İktısadi bahisler : 

İngiltere'nin harp maliyesi 
Hazım Atıl KUYUCAK 

Gün geçtikçe artan harp masrafları- senede 20.000 sterlinden fazla gelirler 
nı karıılamak üzere lngıltere'de alın- için vergi % 90 a kadar yilkselmekte
makta olan tedbirler bu memleketin dir. Bazı iıtihtak vergilerinden mesela 
1914 - 18 harbindeki mali ıiyasetini bira, tiltün ve şarap üzerindeki vergi
c'aha ıaln bir surette takip etmekte ol- terde, ve eğlence vergilerinde artırma
duğunu iiÖ&termektedir. lar yapılacaktır. Bundan başka bir de 

Harp, mevcut servetlerin imhası ve ıatıt vergiıi ihdu olunacaktır ki bu, 
latıhsalin gayri müsıner sahalara tev- iktisadi tesirleri itibariyle ehemiyeti 
C'ihi demek olduğuna göre harp mas- haiz bir vergi te§kil edecektir. Lüks 
raflarını karşılamanın en makul tekli eıyadan kıymetinin üçte biri niıbetin
de bugünkü istihlaki mümkün mertebe de ve diğer bazı eşyadan da kıymetinin 
azaltacak finansman usulleridir. Aksi altıda biri nisbetinde alınacak olan bu 
halde, yani moıarafların mi.ihim bir k11- vcrııi toptancılardan perakendecilere 
mı ihraç bankası k~edilenyle temin e- Atıt yapıldığı zaman tahıil olunacak
dılip halkın elindeki iştira kuveti hı- tır. 
rakıldıgı takdirde, istihlak eşyasının Şuraıın bUtUn İngiliz ma1i mahfil -
nı:ı.hdut olması dolayısiyle, fiyatlarda teri tasdik etmektedir kı temmuzun 
umumi bir tezayüt görUlür ve enflas- sonunda parlementoya arzolunan bütçe 
yon denilen zararlı hadise husule ge- de bu sene için kati telakki olunamaz. 
lir. İşte bu sebepledir ki İngiltere ge- ileride belki daha fazla masraflara ve 
rek 1914 harbinde ve gerek bu harpte daha ha§ka vergilere lüzum hasıl ola
ıniımkün mertebe enflasyonu önliye - caktır. 

cek tedbirler almağa çalı§mııtır. Bu Vergiler artırılmakla beraber is • 
ttdbirler de, hüJasaten, vergileri, iıtih- tikraz itlerine de germi ile devam olun 
Hli fazla kırmayacak 1ekilde, mümkün makta ve halk tasarrufa teşvik edil -
ınertebe yükseltmek ve halkı tasarrufa mekte ~ hatta iktisatçı M. Keynes'in 
tepik ederek bu suretle teraküm eden geçen ıene ortaya attığı " mecburi ta
paralan da istikru suretiyle ele ge - ıarruf ,. meselesi bile bir komite tara
çinnektir. fından tetkik edilmektedir. Esasen ma 

lacilt~re'nin harp masrafı gUn geç· liye nazırı aatıı vergisinden bahseder
tilııte artmaktadır. Bilhassa Franu'nın ken bunun ayni zamanda da lüzumsuz 
lnWJllinden sonra bathyan hummalı mübayeatı önlemeğe ve istihlakte ta· 
huarlık devrni bu masrafları ıimdiye aarrufu temine yarayacağını söylemiş
k.ıılar görülmemiş bir rakama çıkarmıı tir. 

tır Bugün gündelik harp masrafı do- Yapılan tahminlere göre harpten 
k1d milyon ~terlin~ varmaktadır. Bu evet tngiltere'nin senelik milli geliri 
snllıdann malll gelır bakımından ne S,000 milyon sterlindi: şimdi fiyatla
dmiek olduğu kolayca tahmin oluna - rın yilksek olması ve umumi istihsa
biltr. 1939 - 40 malt senesindeki mas - lin artmıt bulunması dolayısiyle 7,000 
raflar l,818 milyon ve varidat 1,049 milyon tahmin olunabilir. Yeni büt-
1tıilyon olduğuna göre bütçede 767 çeye göre masarif 3.500 milyon oldu
DJilyon sterlinlik bir açık vardı. Bu ğuna göre milli gelirin yarısı devlete 
açık istikrazla kapatıJmııtı. BUtçe verilmekte ve bilhassa harp için kul
ıc.40 • 41 senesi nisan ba§ında parle - }anılmakta demektir. Milli gelir daha 
mentoya şu şekilde arzolundu : artabildiği gibi mevcudun daha faz-

2,667 milyon sterlin masarif la bir kısmı da harbe tahsis olunabi-
1,234 milyon sterlin varidat lir. Bu keyfiyet halkın istihıalde ça

'ı§ma ve mahrumiyetlere tahammü\ 
etme kabiliyetleriyle alfikalıdır. 1,433 milyon sterlin açık 

Bu bütçe tahminlerinden sonra Nor
nç harekatı, Fransa'nın inhilili, ingi
l1Z kuvetlerinin adalara çekilmesi gibi 
askeri hadiseler vukua geldi ve büyük 
8lman hücumuna karıı hazırlık için de 
hummalı bir faaliyet başladı. Bu ha -
.zırlık meyanında Amerika'ya yapılan 
aıparişler de oldukça artmıt bulunu -
yordu. 23 temmuzda Sir Kingsley Wo
od, Avam Kamarası huzuruna mütem
mim bir bütçe ile çıktı. Buna göre mali 
aene masrafları 3,467 milyon, varidat 
da 1,473 tahmin olunmakta ve açık 
ı ,994 milyon sterline baliğ olmf'Jktadır. 
CiörUlüyorki, masarif nisan tahminine 
11azaran 800 milyon sterlin arttığı hal
de açık ancak 561 milyon artmııtır. 
Aradaki fark yeni vergilerle karıılan
maktadır. 

İngiltere henüz Amerika'dan kredi 
almı§ değildir. Mübayaat orada yatı
rılmıı paralarla ve ingilizler elinde 
bulunup vaziyet edilen Amerikan es
ham ve tahvilatının bedelleriyle ya
pılmaktadır. Amerika'dan kredi alın
ması İle bu memleketin müstakbel ha
rici siyasetine tabi olacaktır. 

lngiltere'de alınan harp finansma
nı tedbirleri tetkik olunurken mühim 
birkaç nokta tebarüz eder: görülüyor 
ki bu memlekette harp dolayısiyle is
tihlik edilecek mevcut ve müstakbel 
servetin mim gelirden, yani milletin 
umumt lstihsilinden çıkacağı bu se
beple istihlakin mümkün mertebe a
zaltılması icabcdeceği ve mukabilin
de alınacak mevcut mal bulunmıyan 
iıtira kuvetini halk elinde bırakma

Yeni veriiiler nisanda konulan 128 nıP \ktısaden zararlı olacağı iyice an
ırıilyonla birlikte 1940 • 41 mali yılı taıılmıı bulunmaktadır. Bu noktalar 
i~in 167 milyona balii olmaktadır. Her 

1 

harp finansmanı yapan her memleket 
feyden evel irat verfisi, bilhassa yi.ik- için dikkatle göz önUnde bulunduru
eek iratlar için, artınlmııtır. Mesell lacak iktıaadi hakikatlerdir • 

Tömük - Sorgun 

yolu açıldı 
ilenin, (Hususi) - Memleketi -

mizin en büyük ihtiyaçlarından birisi 
n hatta birinciıi ıüphesiz yoldur. 

Cümhuriyet idaresine kadar ihmal 
edilen en mühim işlerimizden biriıi
ai yol teşkil eder. 

Cümhuriyet hükümetimb her şey
de olduğu gibi buna da diğer işleri • 
miz ıibi lazım ielen ehemiyeti ver -
mit ve ıehirlerimiz demir ağlarla bi
ribirine rabt edildiği gibi köylerimiz 
n nahiyelerimiz arasında da munta
All'l ıoseler tesisine çalı1lmıştır. 

Bu meyanda uzun senelerden beri 
araba •e otomobil gibi bütün medeni 
vasıtalardan mahrum ve vilayetimiz 
içerisinde ehemiyetli bulunan Tömük 
• Sorgun yoluna sayın Valimiz Saip 
Örgeıttn direktif ve yüksek alakaaiy
le başlanmıt bulunmakta idi. 

60 kilometreyi mütecaviz bulunan 
n timdiye kadar üzerinde hiç iJlen
miyen bu yol Tömük nahiyesinin de 
terli müdUrU Bay Müslim Ayc!ıner'in 
mesaisi ve köylülerimizin enerjik fa
aliyetleri neticesi kısa bir müddet zar 
fında ikmal edilmit ve evelki iÜn 
"'Özalp,. Hacıalan yaylasında bind~n 
fazla köylümüzün iştiraki ile yapıl -
mı~tır. 

Lüleburıaz' da bol ve temiz ıu 
iti halledildi 

Ltıleburpz; ( Huıusi ) - Kasabımız.da 
ılmdiye kadar açılan arteıi7enlere ilbe • 
ten biri mezbahada, diler! Koca Sinan ma
hılleainde ve üçüncüsü de Turırutbeykapı
da olmak üzere belediye tarafından üc; ar
teziyen açtırılmışlır. Arteziyenlerin he -
men hepsinin ıuyu iyi ve boldur. K11aba
ya 4 km. mesafede ve a1falt yol üzerinde 
Köy Enstitüsü için açtırılacak artezlyen 
ic;in yaniden faaliyete ıeçilmiıtir. Simdilik 
hakle Burpz'm temiz va bol ıuya olan 
ıiddetli ihti7açı kökünden hllledilmiı de
mektir. 

SPOR 

Maskespor'un 
Bursa' da yapllğı ma~ 

Yüzme mü11bakaları dolay11iyle Anka -
ra'ya ıelen Buru ıporcuları ile temaa e -
den Maakespor, bölgenin müsaadesiyle hu· 
susı bir anlqma yaparak Buna'ya kadar 
bir aeyahat yapmııtır. 

3 aiustos cumartni günü Buraa'nm Ata
türk ıtadında yapılan Maskespor - Meri -
no11por maçını Ankara'mızın bu genç takı· 
mı 3 - l kazanmıştır. 

Erteııi gUnll aynı ıtıdda Buna birincisi 
Acar idman yurdu ile yapılan maçta birin
ci Ye ikinci devrelerde hlkim bir vaziyet• 
te oynıyan Maakesporlular, bir eolle faik 
vaziyette iken, maçın bitmesine bir daki • 
ka kala verilen bir penaltı cezası ile 1 - 1 
berabere kılmışlardır. 

Bu nziyet Pilden güne lnkipf etmekte 
olan M11kespor'un bu muvıffakiyetlerinin 
tik maçlarında da devam edecefi ümidini 
kuvetlendirmektedir. 

Buraalılar, iadel ziyaret ve cumarteai ve 
pazar ıünleri ıene huıuıl mahiyette iki 
maç ')'apmılr lizere bu hafta içinde Ankıra
ya releceklerdir. 

Futbol faaliyetinin durgun bulunduğu bu 
sırada, çoktandır ıörmedif!miz buraalılı
rm oyunlarmı merakla aeyredecefimiz 
ıUpheabdir. Yapılacak maçlardan birind
ılne doinıdın doinıya Acar idman ve ikin
cisine Acar idman • Merinos muhteliti iı • 
tirik edecektir. 

Gerek temiz oyunlariyle Bur1&'da büyük 
bir 11mpati kazanan Maskesporun ve ıe

rekae kuvetli bir takım olan Acır idmanla, 
çok teri elemanları malik Merinossporun 
bu maçlarmı zevkle ıe:vredecelimize ıfip

be yoktur. 

ULUS 

, 

ı.. 

Vatansever 
bir valandaı. 

Ankara; 6. a.a. - Haber al-
dığmuza göre. Is tan bul' da 
Göztepe' de oturan ve iımini 
bildirmek istemiyen bir va -
tanda,, bugün Hava Kurumu 
İstanbul ,ubesine müracaat 
ederek nakden 1 .200 lira te-
berrü etmiştir. 

Bugünkü 
Meclis 

~ 

A - Riyaset divanının heyeti umumlye
yc maruzatı 

1 - ıı:ırşchJr mebusluğuna ııeçllen Dr. 
Hüeeyln tllkll, Seyhan mebusluğuna seçilen 
Sa.H\hnddln Çam ve Sllrd mt'bu !uğuna se
çilen ressam Scvket Dağ'a ait intihap maz
bataları. 

Dahill nlznmnnınc mucibince bir defa 
mUznkereye tAbl olan mnddcll'r. 

ı - İdare hcyl'~lnln, Bllyllk Mlllct Mec
lisi 1040 mail yılı bütçesinde del;lşlkllk 
yapılmasına dair kamın teklifi ve bıitçe 
encUmenl mnzhatnsı. 

2 - Rllyf.lk Millet Meclisi 1040 yılı şu -
bat Vl' mart ayları he.,abı lınltkında l\lec -
lis hesaplarının tetkiki encümeni mazba
tası. 

3 - Mart - mayıs 1940 aylarına alt ra -
porun sunulduğuna. dair divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi ve divanı muhasebat en· 
cUmcnl mazbatası. 

İkinci mlb:nkercsl yapılacak maddalcr 
ı - Dahiliye memurları knnununa ek 

kanun J(ı.ylhası ve blitçe va dahiliye encü
menleri mazbataları. 
Birinci mUzakeresı yapılacak madd::ıler 
ı - Bazı devlet alacakllU'lnın tahsil su

reti hakkımla kanun IA.ylhıısı ve adliye, 
maliye ve blltçe encUmenlert mubatalnrı. 

2 - Zclzl'lcden zarara uğrıyım bedeli 
nakdi eratı hakkında kanun l(ı.ylhnsı ve 
milli mtıdııfna ve bütçe encümenleri maz
bataları. 

3 Vakıf mcnba sulıırlyle orman ve 
zeytinliklerin lgletilmeııl hakkında kanun 
l{lylhusı ve maliye, ziraat ve bütçe eneli -
menleri mazbataları. 

Çağrı 
x Divanı Muhasebat encümeni buıün 

10 da toplanacaktır. 
x Arzuhal encümeni bugün umumi heyet 
içtimaından ıonra toplanacaktır. 

x Adliye encümeni bugün saat 10 da top
lanacaktır. 

Adana'da gözsüz 
· İki hilkat garibesi 

Adana (Huausi) - Doğum ve ço
cuk bakrmevinde dün iki garibe dün
yaya gelmiş ve dünyadaki nasibleri, 
lıayata dogar doğmaz, zaten mevcut 
olmıyan gözlerini ebediyen yummak 
olmuştur. 

Bu garibelerden bir tanesi kızdır. 
İki kilo ağırlığında olan bu garip ya
ratılış, kafa, alın ve gözlerden mah
rum doğmuştur. Ağız, ancak bir no
hut danesi kadar küçük bir delikten 
ibarettir. Belkemiği ise arkadan açık
tır. İkinci garibe erkektir. Fakat te
nasül azası noksan bir erkek. 7 kilo 
sikletinde bulunan bu yavrunun ise, 
içi İdrosefal denilen su ile dolu olan 
kafası 4 kilo tutmaktadır. Bir fok ba
lığına benziyen bu çocuğun sağ aya
ğında 8, sol ayağında 7 ve ellerinde 
altışar parmak vardır. El ve ayak maf
salları ile gözleri yoktur. Yalnız kap
karanlık iki göz çukuru mevcuttur. 
Bu garibeleri doğuran talihsiz anne
leri sağ ve sıhattedir. 

İzmir' de Maarife ait 
yeni kararlar 

İzmir. (Hususi) - Yabancı okulların 
kapanması halinde bu okullardan resmi 
ve huauııt tUrk mekteplerine geçecek tale
benin imtihansız olarak aynı sınıfa kabul 
edilmesi Maarif VekA.lettnee teknrrtlr et
mtı ve keyfiyet Ol'hrlmlzdekl alAkadarla
ra tebliğ cdllmlotlr. 

İlk tahsil imtihanları: 
Hariçten ilk tahsili bitirme imtihanına 

girenlerin muve!fak olamadıklan takdirde 
dört defa lmtlhana gtreblleceklerl da Ve· 
kA.letço blldirllınlotlr. 

İlk tahsil diplomaları : 
İlk okul diplomaları üzerinde de bazı 

tadilflt yapılmıştır. 

Polis imtihanı 

Viyana, Belgrıt ve 
Selinlk sergilerine 

iılirakimiz hazırhklart 
ı eylftlde açılacak Viyana aerıisiJle 1 

eylCtlde açılacak Belgrat aerıiıine ve 15 ey
!Qlde açılacak Selinik ıerılıine iıtirllı:imiz 
hakkında verilen karar Uzerine yapılmakta 
olan hazırlıklar bitmek lizeredir. Her üç 
sergide teıhir edilecek mallarımızdan mll
hiJn bir yekOnu ıimdiden ıevkedilmiı bu
lunmaktadır. Uç ı~ginin dekor ve tanzim 
islerini Ticaret Vekileti aergi ve panayır· 
lar dairesi ressam ve dekoratörU B. Hak
kı Arman yapacaktır. Viyana aerıiılnde 

pavyonwnuza Ticaret Vekileti hutıuıı ka -
lem müdürü B. Fadıl Asal ile dıı ticaret 
dalreıi raportörlerinden Fikri Soyer. Bel
grada dıı ticaret dairesi raportorlerinden 
Nihat Saner ve Turhan Hııım, Sellnik aer
gisine de dıı ticaret ıerıi komiaerl Niza • 
mettin Abanozoğlu ile raportör Sallhattin 
Kôaeoğlu memur edilmiılerdir. Viyana ve 
Belgrat sergilerine ıidecek heyetimiz bu 
ayın yirmiııine doinı ıehrimizden hareket 
edecektir. 

Birind Umumi MüfeHiılik 

BaımüşaYirliği 
Açık bulunan birinci umumi müfettiılik 

ba&milşavirliğine Ordu valisi B. Mithat 
Saylam tayin edilmiştir. 

Üçüncü umumi müfetti,Hk 
emrine verilen maiyet memurlan 

Çankırı maiyet memuru BB. Mehmet 
Varınlı, Samsun maiyet memuru Nafi Ta
mer, Aydın maiyet memuru Hüseyin Tür
ker, Denizli maiyet memuru Mehmet Ço -
banoğlu llçllncU umumi mUfettıııllk emrin
de çalışmak üzere naklen Erzurum vllA. -
yeti maiyet memurluklarına tayin edllmlı· 
!erdir. 

. 
Dün bazı yerlerde 

yeniden zelzele oldu 
DUn Çankın'da 3.30 da 2 saniye devam

lı, Ordu'nun Gölköy nahiyesinde 2 saniye 
devamlı zelzele olmuııtur. Yalnız Hınıs na
hiyesinde bazı binalar çaUamııtır. Bqka 
bir hasar olmamıııtır. 

Dikili'de zelzele 
İzmir, 15 a.a. - Dün 11bah Si da Dikili'

de iki saniye devam eden ve h11ar yapmı -
yan bir zelzele olmuıtur. 

Maniıanın ilk 
çekirdeksiz kuru 
üzümü borsada 

Manisa, 6 a.a. - Manlsanın llk çekir
deksiz kuru Uzümü bugün borsaya getlrll
mlııtlr. Azimli köyü bağcılarından Meh· 
met Martin tarafından piyasaya arzedllen 
bu ilk kuru UzUm borsa heyeti tarafından 
merasimle aatııa çıkarılmıı ve beher kilo
su 30 kuruııa tUccardan Enver Pınar tara -
fmdan satın a.Jınmıııtır. 

İlk mahsulün ldr!kl mUnaaebeUyle bor
ııa bln11Sı bayraklar ve çiçeklerle ıUslenmlı 
ve huır bulunanlara ıeker ikram edllmtı
tır. 

Burıa'da güzel bir 

dikiı ıergiıi 

• 

Bursa ,6 &.&. - özel dikit yurdunun 
dördUncU sergisi va.11, Halk Partisi, Halke· 
vı. belediye reisleri ve ııeçkln bir dA.vetıl 
huuzrlyle açılmıştır. Bu mUnaııebetle aöı 
alan vali, bUyUk lııtldat ve kabiliyetler l(Öl
tcren tUrk ktzlanmn güzel eııerlerl kartısın 
dakl takdir ve hayranlığım anlatmıı, ma -
arif lnkılflbımızda genlıı ha.mlelerle hız ~ 
lan eııstllU ve dlkiı.ı yurtlarının her geçı?n 
sene içinde TUrk Climhurtyellne yU'IUıek 
kıymetler kazandırdığını ıııaret ederek 
kordcloyı kesmlıı, genç sanatkA.rlarımıza 
muvnffnklyetler temennisinde bulunmuş
tur. 

Bosna köyü scdleri in,a projesi 
tasdik edildi 

Nafıa Vekllett Meriç nehri kenarında 
bw.ınan ve geçenlerde su baskınına uğrı
:> ~rak harap olan Bosna köytlntln ııu ııet
lerlne alt projeyi tetkik ve taııdlk etmlıtır. 
Yapılacak ıetler 60.000 liraya çıkacak ve 
8,Ci ayda bitirilecektir. VekA.let tasdik et
mll'J olduğU projeyi ekslltmeye çıkarılmak 
Uzerc Edirne su lıılerl mllhendlsllgtne gön 
dermlııtlr. 

lzmir ticaret ve sanayi borsasında 
tzmir, 6 a.a. - Ticaret Ye 1&nayi borsa

ıının yeni idare heyeti dün ilk içtlmaını 
yapmıı ve reisliğe ihracat tacirlerinden 
Cevdet Alanyalı, reis vekillifine Necati 
Börek~ioğlu intihap olunmuılırdır. 

lzmir'in turistik yollan 
İzmir; ( Hususi ) - Polia Enıtitüıii ile İzmir, 15 a.a. - Turistik yolların inşaaı-

Polis Kollejine cidecek poliılerimizin im- nı deruhte ettifi halde hali hazır vaziyeti
tihanları, Milli Kiitphane 11lonunda yapıl- nl ileri ıUrerek lnpati tatil eden General 
mıştır. İmtihana birçok poliılerimiz itti- ıirketine tekrar lıe ba1lama11 için verilen 
rlk etmiılerdir. ""-c>n cUnlUk mllhlet dlln akıam bitmiııtir. 

lıtanbul - Çatalca yolunda 
bir kaza oldu 

İstanbul, 6 (Telefonla) - lstanbul
Çatalca arasında 32 inci kilometrede 
lstanbul'dan· Edirne'ye giden tren 
bir kamyona çarpmış, şoförle kamyon
daki bir yolcu ağır yaralanmııtır. 

Şirket hiç bir tarafta iıe baılımadıiı ıibi 
v!liyetçe yapılan teblifata da cevap ver • 
memiıtlr. 

Harman makinalannm faaliyete 
getirilmesine devam ediliyor 
Ziraat Veklleti Amerika'dan ıetirtmiı 

oldutu muhtelif cinıte ziraat makineleri
ni orta Anadolu villyetlerine tevzi etmiı-

Amerika ile pnd Akdeniz ti. Bu makinelerden mevıim dolayııiyle 
limanlan arasında sefer harman makineleri peyderpe7 faaliyete ge-

t l f l ) A "k • tirilmektedir. Bu cümleden olarak Niğde 
stanbul, 6 (Te e on a - merı a Akaarayındaki harman makinelerini faali-

ile şarki Akdeniz limanları arasında 1ete ıetirmiı olan zirai kombineler müs
bir yunan kumpanyası vapurlar işlet- tehassıslarmdan B. Reıat Sarıcı Kayseri
miye başlamıştır. Nevyork'tan bu haf- ye gönderilmi5 bulunan harman makinele
ta hareket eden bir vapur İstanbula rini faaliyete getirmek Uzere dUn Kayae -
da gelecektir. ri'7e citmiıtlr. 

ı:::::::::~:x:±:~::~::~::~:::~::::::::~::~::~::~:::~::~:::~::~ :] 
GÜZEL ESER 

• Vdat 

Her wüel eaer, bir kemali ifp. eder. 
Her aü.zel eaer, bir yandan yaratıcı zekanın, bir yandan 

kabiliyetin if adeaidir. 

Güzel eaer, seviyenin airveleımea demektir. 
Tabı itleri de bu kaidenin dıtında kalamaz. 
Bir güzel baıkı, bir güzel kitap, bir güzel cilt, bir gÜzel 111 

yalnız teknik deiil, aynı zamanda rula olıunluiunun da nitanesidi" 
Eıki elyazmaaı eaerlerimizin bir çofu, müzelik kıymetlerini 111 

valanndan ziyade, ıüzel yazı, güzel kompoziayon, güzel tezhip, 
cilt gibi yüksek aanat kalitelerinden alıyorlar. 

Bizde makine cleuri, kitap sanatında da "pael,, i öldürdü. 
Son yıllara gelinciye kadar, Türkiye'de tabı teknifinin ,as.a 

örneğini göstermenin imkanı yoktu. 

Maarif Vekaletinin Güzel Sanatlar Umum Müdürlüiü, bu 
layık tahsiyetlerin idareainde buluadufunu jıbat eden aiizel 
vermeğe baıladı. "Güael Sanatlar,, mecmuaamm ikinci aaynı da 
Türkiye'de değil, her hangi bir milletleraraıı tabı itleri aerril 
altm madalya kazanacak ıeviyede ani bir sek& ... kabiliyet ,.ıı 

Bu mecmuanın mimarlannı ve tekniaiyenlerini candan tebn1'. 

Türkiye'de beynelmilel aeviyede r\izel itler huılabileceibÜ ti 
hat eden eaer, Matbuat Umum Müdürlütünün yabancı memleketi-' 
çıkarttıfı "La Turquie Kemali•te., mecmuau olmuıtur. 

Güzel Sanatlar mecmua11, La Turquie KemaJ.iste'in küçük, falı•" 
raman kardeıidir. 

Bu iki mecmua, ileri Türkiye'nin kültür bayraklarıdır. 
Onların devamlı surette dalgalanahilmeai için Maarif M11tb•d 

verimini arttırmak, teknik cihazını genitletmek zarureti kıır~ısıll 
La Turquie Kemaliste, her iki ayda bir çıkması lazıın gelirk•"' 

cak onbef ayda bir çıkabiliyor! 

"En güzel kadın bile, neıi varaa, onu verebilir,, derler. 
Maarif Matbaa11 da elindeki mahclut teknik vesait ve ele~ 

cak bu kadannı verebiliyor. 
Rüttünü iabat etmit olan bu müeaseaeye yardım etmek pek 

bir hizmet olur. Çünküı 
Her sahada güzel eaerlere Türkiye'nin çok ihtiyacı vardır. 

Maarif Vekôleti neşriy9tı 
__ _....__.._ __ _..._.,.._ __ _,.. __ ._. __ --..._.._ __ --___________ .....__.A 

Mektep kitapları ve.di06
1 neşriyat nasıl satllacak· 

Maarif Veklleti, yeni derı yılının yak
laımaaı dola711iyle Veklletin neıriyat iı -
leri hakkında yeni bir talimatname hazırla
mııtır. Talimatnameye göre Vekllet, neı
riyatını yaym evlerinde veya lüzum ıöre -
ccii l'«ırl•r.da acılan aaU• :ved•ı:l.de ~ 
tan ve perakende, PCliİn para ile satacaktır. 
Vekilet neıriyatı, Veklletten satıcılık mü-
1aade1i alanlarla mektep kooperatiflerine 
verilecektir. Toptan aatıılarda depolar -
dan ve yayın evlerinden alm&k 1arti7le ilk 
mektep kitaplırmda yfizde 16, diler melı: • 
tep kitaplarında ylizde 14, mevkut neıri -
yatta ylizde 25, Mir neıriyatta Jliz.de 20 is
konto yapılacaktır. Doirudan doİruya ya
yın evlerinden alınacak kitaplar için ıatı
cılara bir yardım olmalı: Uzer• ayrıca yüzde 
dört munzam iıkonto yapılacaktır. Mektep 
kitapları dııındaki neıriyıttan poıta ile 
aevk ıekliyle yapılacak ıipariılerin amba • 
llJ, ıevk ve posta muraflan yaprlacak iı -
Jı:ontoya mahıup edilecektir. Yalnız aynı 

cinı bir kitaptan bir defada tam bedelle ve 
peıin para ile dörtten fazla kitap 11tın a -
lan mektep ldar.eleriyle halkevlerine her 
dört kitaba mukabil bir kitap müesıese kü
tllphane1! lçln meccanen •erllecektir. 

Veklllikçe •erilecek· yazılı emirlerle 
muhtelif maksatlar için memleket içindeki 
kültür müesaeıeleri ile memleket dışındaki 
te:ıekkiıllere iı.:inderilecek kitapların iskon
toları, % 25 i aşmamak üzere emirlerinde 
gösterilen miktarlar ilzeriııden yapılır. Bwı.
ların posta mHrafları da icabına (Öre ida
renin müteferrik masraflar tertibinden tes
viye olunur. Umumi neşriyattan ıeri halin
de Htııa çıkarılan kitapları tam aeri ola -
rak yayın evlerinden perakende utın alan
lara da % 10 nisbetinde iskonto yapılacak
tır. 

Yayın evleri kendi bölgelerindeki satı -
cılardan mektup veya telgrafla verilecek 
ıipariıleri, banka veya potta havalesi gcin
derllmiı olmak ıartiyle, doğnıdan doğruya 
kabul ve iskontosunu yaparak mahallerine 
ıönderecektir. 

Yayın evi veya bu talimatname hüküm
leri .dairesinde, müsaadeli aatıcııı bulun -
mıyan yerlerden mektup veya telırafla, 

posta veya banka ile paraıp gönderilmiı ol
mak ıartiyle, yapılacak ıipariıleri de kabul 
ederek istenen neşriyatı sipariı ıahiplerine 
ıönderirler. Bu nevi siparişlerden iskonto 
yapılmıyacaktır. Yalnız taahhütlfi olarak 
posta masrafı yayın evince tesviye edile
cektir. Şartlı ve iadeli sipariıler kabul edil
miyecektlr. 

Satıcılar, aldıkları kitapları memleW'etin 
her neresinde olursa olııun üstündeki fiyat
la satmak ve satış yerlerini okul talebesi· 
nin daima girip çıkabileceği nezih bir yer 
olarak muhafaza etmek ve vitrinlerinin en 
röze görünür yerine "Maarıf Vekilliği neı
riyatı burada satılır" yazılı birer levha 
koymak mecburiyetindedirler. Satıcılar, ay. 
nı zamanda bu müdürlUğiln kendilerine ki
tap satmak ve tanıtmak için vereceti di -
rektifleri kabul ve göndereceği afişleri u -
mumun göreceği yerlere asmak veya yapıı
tırmak mükellefiyetinde olacaklardır. 

Satıcı olmak, o yerde yalnız kendisinin 
Maarif Vekilliği neşriyatı aatıcıhfını ya -
pacatı mlnasın tazammun etmez. Bir yer
de aynı ıekilde müsaade alacak müteaddit 
aatıcılar bulunabilecefi gibi baıka yerde -
ki bir 11tıcmm orada kitap uttırmaamda 
da bir mahzur olmıyacaktır, 

Bu talimatname hüklimlerine '!:!., 
ade alan satıcılarla toptan ala~...ııt 
kitapları için bedelinin 4 te biri ,..-_. 
rilmek lizere kredi ile de muanıel• 
Yalnız bu suretle verilen kitaplar" 
•-......ı .... ~ ., ..... ,,;ı .. 1rn,. .... .ktir.,,.-

Yeni neşriyatm tanınması ve Sil 

riyatın ıürlimü için devlet kitaP1"' 
davil aermayesi müdilrlüiü liisUJSI 
yerlerdaki satıcılara 250 lira:vı edil" 
ve bu suretle açılacak bütün kr ~ 
rı on bin lirayı aıımamak lizere ti }iti 
lere müstenit hususi kredi het•P 

lecektlr. "°' 
Okul Mı-ı kitaplarından iade ki 

maz. Ancak tedristen kıldınlııııt 
tedrl•ten kaldırıldıiı ders )'JlııtJt!..t --_ .... _._ 
rin ayı aonuna kadar olan ınilclo-
yerine aynı dqerde baıka kiUP 
ıuretiyle ~eri alınacaktır. 

Komiıyonlar eliyle yapılan "~ 
nin okulların derse başladıiı "~ 
haren en çök 45 ıün içinde at 
mamen ılınmıı bulunması ve bC ~ 
da 3 ay i!ilnde kapatılmıı oll1l111 

lecektir. 
1 

Satılmadan kalan kitaplar k0111
0 

bu talimatnamede yazılı ıekilde 
1
,p 

tiyle alındıktan yayın evlerine ~ 
derilebilecektir. Komis)rontar ell ---~ ··-· 
ay içinde kendilerine gönderUeO • 
bedellerini tamamen ödediktell ' 
tapları da geri yolladıktan aoıır: 
rini idare eden memuru y1P'~ç1 
niıbetinde olmak ilzere veııııı __,, 
edilecek ve 11tıı tutarının C){ı 6 

yecek bir aidat verecektir. .~ 
Komisyonların, sattıkları ~~1" ~ 

nevinin % 10 11 nlıbetinde kı ,ı,ıl.,. J 
klmıeıiz talebeye bedava vel'!I' ,sı ,,,,-,1 
lacalctır. Yalnız bu suretle P1~ 
lan kitapların nevi, miktar ve'°'~ 
rnarbata ile teabit edilerek kO ~~ ' 
zalanıp ve iki nüsha olarak ~ l• )1-_ı, 
derilecektir. Komisyonlar eb~ ; 
min eden vilayetlerin okul 

0
;,;._--,.; 

yayın evleriyle ayrıca kitaP 111 d• -~ 1 
pamıyacaktır. Ve komisyonlar b"""' 
tiflere ayrıca iskonto karıılı'1 
tap verilemiyecektir. 

................ ._............. ~ 
Milletin Kuveti Ne . _J 

Doğal' 1 ~tiP"~ 
Bir milletin kuvetl ~at., " 
ziyade Çocuklarını~ ~ı .,uc~" 
bUzlUğU ve fertterınırı tıt'P' ~ 
ahllkının sağlamlığı.. il'' •.1 

tTletı. w1.or 
mütkUtata mukave 11 r 
olduğu gibi görebiJll'' ~ 
tinden teıekkül eder. tfJI ıd 

Çocuk Esirge 



Ut US 
...................................... ) 
DIŞ POLİTİKA ....................................... 
Karşılıklı abluka 
~~nya İngiltere'ye ne zaman 
-'reden hücum edecektir? Bu 
rÜnün en ehemiyetli mcvzuunu 
etınektedir. Üç ihtimalden 

diliyor: 

İngiliz fil osu 
CEBELÜTTARIK'TAN 
. AKDENİZE AÇILDI 
N evyork, 6 a.L - Tass ajansı bildiri

yor: 
...._ lngiltere'ye kargı doğrudan 
"-· hücum etmek. 

, ....... Cebelüttarık'la İspanyol 

4 ağustos snat 20 de İngiliz filosunun 
Cebelüttarık'dan Akdeniz'e açıldığı bildi • 
rilmektedir. Filo Hoo.d zırhlısınm idare- 1 
sindedir. 

"e fransız müstemlekelerin· 
~tr;erek §İmali Afrika'da ingi
t muharebeye icbar etmek ve 
•te'nin imparatorluğu ile mu
'ıını kesmek. 

Akdeniz'cle İngiliz hakimiyeti 
Londra, 6 a.a. - Daily Mail gazetesinin 

yakın şark muhabiri Akdcniz'de bir seya
hat y pmış olan bir müliahidin intibaları -
nı nakletmektedir: 
Mısır • Malta - Mısır seyahatimi sanki 

Musolini mevcut def;ilmiıı gibi tamamla • 
dım. Yaptığım bu seyahat, halya'nın de • 
vamlı liCkilde müdafaada bulunduğuna ve 
İngiltere'nin Akderiizi nezareti altında tut
tuğuna en miıkemmel bir delildir. Ne ıi -
diı; ne de donü11 ıeyahatimde, Musolini'nin 
adetçe faik kuvctlerine ve övünmelerine 
rağmen, Malta etrafındaki deniz mıntaı..
&rna hakim olmak için herhangi ciddi bir 
teşebbüs mevcut görmedim. Halbuki bu 
teşebbils, denizaşırı müstcmlekcleriylc o • 
lan münakale yollarına hlikim olmak ba -
kımından Musolini için hayati bir ehcmi
ycti hnizdir. Akdeniz otuz ıcncdenberi bu 
kadar bo11 olınnmııtır. Gidip gelen gemile
rin hemen hepsi İngiliz ticaret ve harp ge
mileridir. İngilizler tek eir italyan gemi -
si görmeden her gün binlerce mil uzunlu
ğundaki deniz sahalarını kontrol etmekte
dirler. Musolini'nin denizaltıları her za -
mankinden çekingendir, zira batırılan yirmi 
ve belki de daha ziyade denizaltısına mu -
kabil Musolınl hemen hiı; bir muvaffaki -
yet elde etmemiştir. İngiliz harp gemileri 
ile vuku bulan son üç müsademclerinde, İ
talyan ıemicileri İngiliz donanması ile İn
giliz hava ordusuna mensup tayyarelerin 
inisiyativ, sebat ve cesaretinden sitayiılc 
bahsctmiıılerdir. 

Prenı Konoye ' Ve nihayet §arki Avrupa 
~~ takip ederek Irak Üzerin· 
•ndistan'ı '·urmak. 

1111.tdan her birinin kendine 
iti ~orlukları vardır. Ve anla§ı

A.lmanya, kar§ııundaki dü~ 
r, takip edeceği askeri hare-
•1ltatejiısi üzerinde tahminlerle 

ederken, lngiltcrc'ye kar· 
lyon'un ve ikinci Vilhclm'in 

t ettiği ananevi mücadele usu· 
-~~ik etmektedir: bu da ab· 

'ır, İngiltcrc'nin ,Almanya'yı 
~Pa kıtasını abluka ettiğin
~ ıc~iliyor. Bu, doğrudur. 

d' •kıkatin tam olarak ifadesi 
._•,r, Hakikatte İngiltere Al· 
, Yı abluka ettiği cibi, Al· 
h· da lngiltere hakkında gid. 

hırır abluka tatbik etmektedir. 
:dan buradan hücumlar ya-
4.J 1 bildirmekte olmas~na rağ· 
1 b lnanya'nın hala en büyük 
~ 11 ablukadadır. Napolyon 

e'yi mağlUp edebilmek için 
;;relere ba§ vurduktan ve bu 

tt •sırı da İHal ettikten sonra 
v~blukadn karar kılmı§lı. 
G 1!helm Almanyası da ablu-
~ '-tıt bağladı. Fakat bilhassa 
~llhillerinin İ§calinden sonra 
t lrnanya'sının İngiltere hak· 

~t~l~ik ettiği ablukanın, bun-
kı ablukalarla mukayese 

, ~~n hususiyetleri vardır: 
" . ır defa §İmdiye kadar In-

llııt h' b' d.. . ld 't ıç ır U§manı §ıma e 
~l~tı İspanya sahillerine ka· 
t "? Avrupa sahillerini elle
tçırıniş değildir. Napolyon 
h·helçika ve Hollanda sahil
·~kiındi. Ve bir aralık Danİ· 

d~ e de ittifak halinde bulu· 
~tU· İkinci Vilhelm Almanyası 

•ı sahillerine hiç yana§a· 

l1t;"' • -• h h • tJ' b' h t-ı v,. na a c cm1ye ı ır 

lva kuvetinin bugünkü ab
lıı\i . b' ı >o eaaır ır ro oynamasıdır. 

t ıt, donanmasını Ebuhur ve 
~muharebelerinde kaybet· 
t ra ilin ettiği ablukayı u-

~~lbik etmcğc çalı§b. Elinde 
. eti olma~ığı gibi, denizaltı 

ltı de Yoktu. ikinci VHhclm 
>-. teınilerine güvendi. Hitler 

\rd •ııtın elinde denizaltı gemi
~ttr, Fakat daha çok güven-

'"' ta"" d' lq, ... ,,arc ır. 
1

0 
a coğrafya ve elindeki 

'tt, hakımından çok müsait bir 
~ ulunan Almanya, Fran
i!~lindenberi, lngiltcre'nin 
~ .~ meıguldür. Binaen· 
"1:1.ı~ Ingiltere'nin kar§ıla§h· 
, llııyetli mesele, doğrudan 
"era " t 1 k ı · ·· t mus em c e erı uze-

t~a"!'1z değil, ablukadır. 
~ llıı tebliğleri her gün ha
~ltdıınaniyle batırılan tica-
•ıer· . 
" •nın tonajı hakkında ra-
'l'.ı:ncktedir. Ancak bunlar, 
~ llııyacak miktarda olmak
h/• !ngiltere'yi açlıktan tes-
~- •cbar. edecek bir 'hadde 
ıı-ı:!1iı da meydandadır. Şu· 
ltiu ak gerektir ki, içinde 
ıı- llıuz bu aylar lngilterc'· 
İt .. 11 İçin en müsait olan 

~, .. • Günler uzundur. Hava 
t Çıktır. Yaz aylarında u

~~ hn kolaydır. Sonra Alman
, l~ avalara hakimdir. Kara· 

~fiJ llsaut mevkilerinden İn· 
tlcr· .. . k 

~tt~q ı. uzerınc a ınlar ya-
tı~; erı batırmak mümkün
"~-n a beraber, lngiltere'nin 

ı.'-hitı "e. cenup yolları üzerin
'~ .. erı ellerine geçiren al· 
~, ~alardaki hakim vaziyet· 
'" jVsimin elverişli olması· 

l~f!tı• llgiltere'yi 1914 harbi 
a1.;~llltı harbinin hatladığı 
~ .. dlarihini takip eden gün
t d llr nıüııküJ bir vaziyete 

iilıç~ eğiJlerdir. Halbuki gün
~'t kısalmaktadır. Sonbıı
lıtıtl tltevsimJerinde hava açık 
~,\>g~rı Remiler iyi görünmez 
1~liı~n:1de UÇU§ da o derece 
~o( ır. İngiltere bu ayları 
\~k Uraa - ki geçireceği ar-
1\ -~k olarak söylenebilir 
111.. Ukaaının tehlikesini de 

1t..~1i Caktır. Çünkü lngilterc'. 
.'ll~,i~~tfındıı ve her halde 
>, t ıçinde havalarda Al-
~~İt ''[;ffuk temin edeceği 
,\ı .. ~ e?1ek ki İngiltere, bu

"" ~ak ıle giriıtiği mücade->,. ~. hl.k ı· .. ."1~ ve en te ı e ı gun-
'>, haktadır. Almanya'nın 

lllıgi cepheden hücum 

Bir Alman benzin tasfiye 

fabnkasına hücumda 

Japonya ile 

İngiltere arasında 
gerginlik artlı 

Birmanya yolu ile de 
Çin'e silôh sevkediliyor 
Rangon, 6 a.a. - Bugün neşredilen bir 

tebliğde, Birmania ile Çin arasında doğ -
rudan doğruya nakliyatın 11imdi tekrar 
başladığı bildirilmektedir. Bu tebligat, Ci· 
ne gidecek harp levazımının Birmania yolu 
ile naklini mene mütedair olan İngiliz - Ja
pon anlaşmasının tam mlnasiylc tatbikını 
temin için tedbirler ahndığı sırada tatil c
dilmiıti. 

Otomobil scyriseferine ııimdi bazı kayıf
lar altında tekrar müsaade edilmiştir. Bu 
kayıtlardan baulıcası kamyo~lann ancak 
Çin'e gidip gelme için yetişecek kadar ben
zin nakledcbilmeleridir. Kamyon ıahipleri 
kamyonların döneceklerini teminat altına 
alacakln.rdır. 

Fransız gazetelerinin yazclıklan 

14 TON 
BOMBA ATJLDI 

Clcrmont - Ferrand, 6 a.a. - Havas a • 
jansı bildiriyor: İngiliz - japon gerginliği 
fransız gazetelerinin dikkatini ~ekmekte -
dir. 

Jour. Echo de Pa.ris, diyor ki: 
Daha on bcı gün evcl lngiliz hükümeti, 

Tokyo'nun istediği üzere Birme.nia yolu ile 
sillh ve muhlmmat naklini menetmek sure. 
tiyle Paslfik'tc devamlı bir yatıııma temin 
ettiğini zannediyordu. Bu taviz İngiltere. 
ye uzak • doğudaki filosunu hafifletmek 
imkanını verecekti. 

Londra, 6 a.a. - Hava nezaretinin istih· 
barat servisi, pazar akşamı · Stcrkrado'da 
bir suni benzin tasfiye fabrlkRSı üzerine 
yapılan bukın hakkındıı ıu malumatı ver
mektedir: 

Gece yansından pazartesi sabahına ka
dar İngiliz bombardıman tayyareleri fııbrl· 
kanın üzerinde uçmuş ve yüksek infilik ve 
iştial kabiliyetli 14 ton bomba atmışlar
dır. Yangın bombalan depolarda sızan pet
role ateş vermi~tir, 

.İlk hUcumdan :yanm !Miat ı:onra tayya
reciler yanıtının geniıılediğini gormUı ve 
bomba atmafa devam ctmiılerdir. 

Baskının ıonuna dofru alevler süratlc 
yayılmakta idi. 

İngiliz İspanyol 
münasebetleri 

Vichy, 6 a.o.. - Tass ajansı bildiriyor: 
Madrid'de çıkan journal gazetesinin mu. 
habirinin verdiği bir habere nazaran hü
kümet partisi mahfillerinde Cebclüttarık'
ın İspanya'yn ladC$İnin her hangi bir si
ya11i müzakereye hedef olmaması lbım 
geldiği kanaatindedirler. · 

Son günlerde akdedilen İngiliz • İ&pan. 
yol ticari anlaşması ve ikraz edilen iki 
milyon inı;iliz lirau İspanya'nm siyasetine 
miıcssir olamıyacaklardır. 

Alkazar gar.etcsi Akdeniz'dcki İspanyol 
mcnafiinin ananevi olduğunu ve onlan 
mutlaka tatmin etmek llizım geldiğini ve 
İspanya'nın Majorquc adasiylc Ccbelütta. 
rık boğazı arasındaki Akdeniz kısmına 
ihtiyacı bulunduğunu yazmaktadır. 

Sovyet - Amerikan 
ticaret itilôfının 

temdidi muhtemel 
Vaşington, 6 a.a. - Harbiye nezareti 

müsteşarı B. Sumner Wellcs yarın müdde
ti sona eren Sovyctlerle mevcut ticaret 
anlaşmasmm yerine yakında bir yenisinin 
akdedilmesinin muhtemel bulunduğunu be· 
yan etmiştir. 

B. W clles Sovyetlerle cari olan ve Sov
yetlcrin Amcrika'dan ı;encvi 45 milyon do· 
tar muadili mal almasını derpiı eden an
IR$manın temdit edileceğini ifşa etmemi~
tir. 

B. Wcllcs Vaşington'da aynı zamanda 
Moskova tarafından imza edildiği bildiri
lecek olan anlaımayı beklemek lazım oldu
ğunu iHi.vc etmiştir. 

Moıkova'ya göre 
Moskova, 6 a.a. - Bugün öğrenildiğine 

nazaran Sovyetlerlc Amerika arasındaki ti. 
cari anlaşmanın tecdidi için yapılan mü· 
nkcreler hemen hemen bitmek üzeredir. 

Amerika Japonyayı 

protesto edecek 
Ncvyork, 6 a.a. - Tas ajansı bildiriyor: 
Ünlted Prcss ajansının bildirdiğine na

zaran, iyi malGmat alan mahafil Çin'dc a
merikan mennfiinc muhalif har~kli.t 'dola· 
yısiylc, birleşik Amerika hükümetinin Ja
ponya hükilmctine yakında bir protcstona
mc vereceğini bildirmektedir. 

edeceği ara~tırılırken, bu hücumun 
lngiltere için en hassas olan bir cep· 
heden yapıldığı, hala da devam et
mekte olduğu unutulmamalıdır. Fa· 
kat galip ihtimale göre, inkiıaf tar
zı, Almanya'nın ümit ettiği mahiyet
te olmadığından almanlar bu mese
le etrafında gürültü çıkarmaktan 
çekinmektedirler. 

A.Ş.ESMER 

Bug'fokil ıartlar içinde artık böyle bir 
şey mevzuu bahis değildir ve japon harici
ye nazırı Matsuoka'nın Berl!n'i ziyaret e
deceği hakkındaki bir Tokyo haberi liıeri
nc bu buhranın hakiki mahiyeti hakkında 

aldanmak milıkildlr. 
Journal gazetesine göre; iki memleket a

rasında vaziyet fevkallde ıcrrindir: 
"Japonya İngiltcre'dc yapılan yeni tcY -

kiflcrden ıikliyet etmekte ve Tokyo'da he
yecan büyüktür. Japon hUkümeti vaziyet 
yeniden vahimlc5tlği takdirde ıiddetli ted 
birler almıya azmetmiı görünmektedir." 

Petit Journal razetesinde, Saint • Pour
cai&, yazıyor: 

Geçen her gün gerginliği biraz daha art
tırmaktadır. Zira her glin ı~en haftaki 
tcvkiflcre yenileri ka.tılmaktadır. Tokyo, 
beklenmedik hidiselcr vuku bulduğu tak -
dirde bundan İngiltere'nin mcsul tutula -
cağını bildirmektedir. 

Muharrir bundan sonra Japon dıı siyase
tinden bahsederek ıöyle devam ediyor: 

Bu siyasetin İngiltere ile Amerika'nın 
siyasetlerine muhalif olduğu ~imdiden an -
laşılmaktadır. 

Fransa'ya ıclince, Japonya'nın Franıa i
le olan münasebetleri iyidir. Halen Hindi
ı;ini hakkında ticaret münuebetlerinin ı~ -
nişlctilmeıl için müzakereler cereyan et -
mektcdir. Bu müzakereler iyi bir yol al
mış görünüyor. 

Tokyo, 6 a.a. - Osaka ıehrinde muhte
lif fırkalar müme11i11crinin yaptıkları 
hususı bir içtimada kabul edilen bir ka,. 
rarda ezcümle fiÖyle denilmektedir: 
"Biıyük Britıınya'nın hakaret&miz niifu. 

zunun kırılmasını talep ederiz." • 
Bu karar sureti İngiliz konııoloauna tev

di edıldigi gibi büyük elçi Cragieye de tel
grafla bildirilmiştir. 

İçtimada Ayrıca japon tebaasının tevki· 
fi, münasebetiyle hükümetin İn5:iltere aley
hındcki şiddetli hareketinin t <\ .. vibine ve 
'.f o~yo ile difer büyük japon ıehirlerinde 
ıngıliz alcyhdarı numayişlcr tertibine karar 
vcrilmi5tlr. 

Kobc ticaret odası basından bazı yük· 
sek !iahsiyctlcr aldıkları bir korarla Ja • 
P?nya'nın İnJ;iltcrc'yl hattıhareketini tcb· 
dıl ~tmeye davet eylemesini ve harbiye, 
ba~rı_Ye ve ticaret nazırlarının japon siya
setının metanetini tebarüz ettirmelerini 
talep eylemişlerdir. 

İoıparator bugün prens Konoye'yi huzu
runa kabul ctmiııtir. 

Japonya'nın kararı 
Tokyo, 6 a a. - D.N.B. bildiriyor: Na -

zırlar heyeti buıün bıııvekilin riyueti al
tmda toplanmıştır. Hariciye nazırı, japon 
tebaalarının İngilizler tar,fından tevkifi 
dolayısiyle doğan vaziyet hakkında bir ra
por vermiutir. 

Matbuatta çıkan haberlere n.azaran ka -
bine, japon taleplerine cevap vermediği 
takdirde İngiltcre'ye kargı mukabil ve ener
jik tedbirler almak kararını ittihaz ctmiıı
tir. Kabine içtimaından evet Prens Kono
yc, harbiye nazırı B. ToJo ile uzun bir 
mülakat yapmı&tır. 

İsviçrede komünist 

propagandası Y!Jsak 
Berne, 6 a.a. - Havas bildiriyor: İIVİ!;· 

re federal konseyi komünist ve anarıist 

partilerinin her tlirlü faaliyetini menetmiıı· 
tir. Ne şekilde olursa olsun gahsi propa • 
gandalar da memnudur. 

• 

Dobrica ve 
T ransilvanya 
müzakereleri 

• 
Romanya bu iıten 

• 
arazı ferkef meden 

sıynlam ıyacağı söyleniyor 
Budo.pe3te, 6 a.a. - Nim resmt kaynak -

!ardan blldlrlllyor: 
Romanya, 1919 rnuahedelcrinln tpkası 

hususunda ısrar ettiğ'l cihetle, Macarista.
nın iyi malt'ımıı.t alan mn.haflll, yab:ıncı 
matbuatın Bulgar • RumCD mUzakerab 
hakkında nlkbinliğinc lııtirtık etmemekte-
dir. Böyle bir vaziyet, bulgar ve macar 
mutalebatının halli için muvafık blr ha. 
reket teokll etmemektedir. 

Tıinnon mun.hedesl bw·ada kanuni bir 
esas olarak teltıkkl edilmemektedir. Maca.r 
matbuatı esas olarak, Belgrat :mUtarekesl· 
nin 1918 de tayin etmııs olduğU Maros ve 
Szamos nehirlerini takip eden hn.ttı kabul 
etmektedir. Macar eknlllyetlerl bu hattın 
gerisinde knlmıgtır. 

Mncarislan ıılfayAp olanuyııcak bir ya. 
ra açmağı arzu etmemektedir. istediği şey, 
Romanya llcı iyi komşuluk mOnruıebııtı tc
ıtı etmekten ma.ada. bu memleketle oln.n 
milnasebellcrinl daha zi~nde iyllcştlrmck
tır. Manuıtlh, oldukça vtısl mikyasta ara -
zi terki olmaksızın, memnuniyetbah~ bir 
ıureti hal beklenemez. 

Macaristan'la yapılacak 
müzakereler 

Budapeıtc, 6 a.a. - Havas bildiriyor: 
tiç taraflı MUnlh anlaşması :Macaris -

tan siyasetinin esnsıdır ve Macaristan bu 
eaıuıtan bir parmak bile ayrılmıyacaktır. 
İyi haber alan mahflllcr, Romanya. mUna -
sebatı mescle~lnde macaı' nokta! nazarını 
bu suretle tarlt etmektedirler. Macar - Ru
men mUzakerclernln Romanya'nın fcvkal
lde murahhası B. Bossy ile Macarlstanın 
Bllkreş sefiri B. Bardost1y tarafmdan· ida
re edileceği zannedilmektedir. Bahis mev
ı:uu olacak rnf'aelelerl esasından bilen bu 
iki murahhasın milz erelcrl çok kolaylaş
tıracağı tahmin edilme!ctcdlr. 

Bulgar ve ma.carlnrın Romanyaya karıı 
serdettikleri talepler meselesinde Alman· 
yanın n1Jklalnıızarını rumcnlere hatırlat -
mak vazifesini aldığı zannedilen B. Clodl
uıı·un Bllkreı seyahatine de ehemlyet ve -
rllmektedlr. 
Bulgar gazeteleri iki memleket 
arasındaki dostluğun tekrar 

tesisini ileri riirüyorlar 
Sofya, 6 aa.. - D. N. B. ajansı bilpi

riyor: 
Biıtün bulgıu gazetelerinin başmakale

leri bulgar - romcn ihtilafına pek yakında 
bir tarzı hal bulunması ve iki komsu mem
leket arasında dostluk münasebetlerinin 
tekrar tesisi arzusunu akscuırmcktcdir. 

Hükümetin organı olan Vcçcr gazetesi 
diyor ki: 

iki millet arasındaki eski dostluk siyasi 
hatlilar Ur.erine 25 ıene inkıtııa uğram15ur. 
Bulgar milleti liİmal komşusu hakkında da; 
ma dostane hissiynt bcslcmiıtir. ltimadsı 
hk devri nihayet bulmustur. Avnıpa'da ye
ni bir nizam teessüs edecektir. Bunun te
siri doğu - cenupta da kendini göstermek· 
tedir. Buna binaendir ki bütün bulgarlar 
Tuna'run pek yakında Balkan milletlerini 
birleıtircn bir bağ olacağını limit etmek· 
tcdlrler. 

Elovo gazetesi de şu satırları yazıyor: 
Romenler iki memleket arasındaki fhtl

lUı küçük bir kompromi bah:ısına hal im
k&.nma malik bulunuyorlar. Bu scbeplc6ir 
ki bulgar milleti Romanya ile müstakbel 
münasebetlerini nikbin olarn.k mütalea et• 
mektedir. 

T ransilvanya' nın <Vaziyetine 
dair bir romen nazırının sözleri 
Bükreş, 6 a.a. - Transilvanyalı olan sa • 

bık ticaret nazırı B. Valerian Pof, Roma
nia ve Univcrsul gazetelerinde bir makale 
neşrederek, ezcümle ıunlan yazmaktadır: 

Transilvanyahlarm fazla aşırı giderek 
memleketin menafiine halel getirebilc~k 
hareketlerde bulunmasından kimse korkma. 
malıdır. Biz anlayışlı ve uzlaşıcı insanlarız. 
Devamli bir sulh tesisi için icabcden çare
leriJ ıamimi bir surette aramıya amadeyiz. 
Romanya ile Macaristan'ın aralarındaki 
binlerce senedenbcri devam etmekte olan 
mUcsdeleye nihayet vermek ilteriz. fakat 
Romanya'nm aiyast vahdetinin ihlilini ve 
bir tek rumenin ecnebi boyunduruğu altına 
ıirmesini kabul edemeyiz. 

İtilaf arzularımız ve samimi sulhper • 
ver!iğimiz hurlutlar haricinde dinleyiciler 
bulmazsa, Transilvanya kati kararını mü • 
nasip zamanda verebilmelidir. Transilvan· 
ya rumcnlcri, hakları ve milli vahdet ve 
hilriyctleri için ölmesini bilirler. 

Bir yıldönümü 
münasebetiyle 

Londra, 6 a.a. - Holanda prensi Ber -
nard, dün akşam söylcdigi bir nutukta kızı 
lrcnc'in birinci yıldönümünün memleket 
dıeında geçen son yıldonümli olmasını te
menni etmiş ve $Öyle dcmi~tir: 

Saymz holandalı küçiik prcnsc&c yıldo· 
nümli hediyesi olarak yurdun sürntle kur
tulmasını temenni' etmektedir. Memleket 
hati işgal altında olmakla beraber holan
dahlar Felemcnk'in hanedanından llclcbed 
ayrrlamıyacağına kanidirler. 

Gerek Hindistan'da, gerekse işgal altın
daki topraklarda bulunan bütün holandalı 
ana ve babaların düşüncelerine tcucman 
olarak şunu söyliycyim ki bize cesaret ve· 
ren ve sonuna kadar mücadele hususundaki 
sarsılmaz azmimizi arttıran şey Holanda 
ıençliğinin mesut bir istikbal ıörmcsi ar
zusudur. 

Bröfanya'nm Fransa'dan 
ayrllmasma karşı mücadele 
Clermont - Fcrrand, 6 a.a. - Paris - Soir 

razetesi Quimper peskoposu Duperc'in bir 
mektubunu neşretmiştir. 

Peskopos bq mektubunda Brötanya'nın 
ayrılması lehindeki mücadeleye karııı uya
nık bulunulmasını tavsiye etmekte ve §Öy
le demektedir: 

Dört asırlık miiıtcrek tarih, yalnız bize 
taalluk eden ihtilaflara rağmen, Fransa ile 
olan bağlarımızı samimi bir surette ı:ıkış· 
tırmııtır. Karada ve denizde akan kanları
mız sadakatimizi isbat ctmiııtir. Fikri ha
yatımız, içtimai hayatımızı iktisadi haya
umız müstcmiren Fransa'nın hayatına ka· 
rışınıştır. Ona çözülmez bir surette b~· 
lıyız ve bu çetin imtihan anında ona iha
net ctmiyeceğiz, Brötanyalı hiç bir zaman 
ihanet ctmemiıttr. 

-------- -
. - --- ---

-S-
jl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ._ 

: DttNKU : 

--············································" • 

ıs 
Yeni Sabah 

Akdeniz' de 
HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, bu ba1-

lık altında. diyor ki: 
"Bugiınkli harbin en mühim hedefle • 

rinden biri de Akdeniz olduğu ı;üphcsiz. 
dir. Musolini'nin eski Roma imparator
luğu efsanesi "Myphe" etrafında uyan
dırmıya muvaffak olduğu ital7an em • 
pcryali:ı:mi Akdenize tamamen hakim ol
mayı kendisi i~in müstakbel saltanat ve 
attahnkkümün en esaslı temeli addedi • 
J"Or.'' 

İtalyan imparatorluğunun Akdeniz'e 
yalnız kuvctle sahip olabilece'1ni söyli
ycn muharrir diyor ki: 

"Hepimizin bildiğimiz ve~ile İtalyan 
faşizmi ne insanlar için, ne milletler ve 
devletler için tabii bir hak tanımaz. O 
böyle bir hak mefhumunu uiddetle ve ka
tiyetle rcd ve inkar etmiştir. Dünyada 
hakkın yalnız kuvct ile kazanılabileceği. 
ne iman etmiş ve bu imanmı saklamıya 
lüzum görmek liÖyle dursun, bilakis avaz 
avaz her münaı;cbcttc tekrar edip dur • 
muştur." 

Hakkı tanıyan milletler arasında bir 
anlaşmanın hadiseye muayyen ve müşte
rek bir ölçüye vurmak suretiyle, pcklla 
kabil olabileceğini söyliycn muharrir, 
hakkın ancak kuvctte olduğunu iddia e
denlerle anlqmak kabil olamıyacağıru 

ve İtalya'nın da bu vaziyette olduğunu 
izah ederek diyor ki: 

"Akdcni:ı:'dc İtalya böyle bir kuvet de· 
recesine ytiksclmiu midir İtalya Akde • 
niz'i kendi hakimiyeti altına alabilmek 
için 11öylc böyle bir kuvct üstünlüğüne 
değil, çok mühim ve 1cahir bir kuvete 
malik olmak mecburiyetindedir. Kendiıi 
de pekili takdir eder ki, böyle bir kuvc
tc malik olmadan ortaya atılacak iddia -
lara. kimsenin ehemi)'et vereceği yok -
tur." 

Harbe tekaddüm eden zamanlarda ital
yan devlet adamlarının :yüksekten atan 
beyanatlarını ve matbuatın qırı neşriya.
tını hatırlatan muharrir diyor ki: 

"Harbin zuhur etmesi üzerine İtalya 
İı;tediğine nail oldu denilebilir. 1ute ar
tık kuvetini gösterecek, kullanacak er 
meydanı zuhur etmiıti. İtalya ][uvetini 
göstermekle hakkını isbat ctmiıı olacak-
tı." 

Hüseyin Cahit, İtalyanların Akdeniz • 
de İngiliz hikimiyetini kovarak kendi 
hakimiyetlerini tesis edemediklerini an -
latıyor ve diyor ki: 

"Akdcniz'dc böyle bir İtalyan donan • 
mnsı görüyoruz ki, saklanacak duman a
ramaktan baı;ka bir ııcy yapamıyor. Ne
r~dc İngiliz donanmasma rastgelmek ta
lihsizliğine uğrasa orada bir gemisi ba
tıyor diğerleri de bütün ıüratlcriyle 
kaçmıya mahkum bulunuyor." 

TAN 

Uzakıark'ta japon davası 
SADRİ ERTEM, Uzak &arkta 1ene • 

lerdenberi devam eden mücadeleyi ba
his mevzuu ederek diyor ki: 

"Garpteki mücadele mü~as filan 
veya falan devletin kavgasından ibaret 
-değilse şarktaki miicadcle de gene aynı 
surette müşahhas devletler arasındn.ki 

Vekillerimiz bugün 

Ankara'ya geliyorlar 
(Başı 1. inci sayfada) 

da saat 19.30 da hareket eden ikinci 
bir trenle Ankara'ya hareket ettiler. 
Vekiller Haydarpa§a'da Vali, Rektör 
hükümet ve Partierkanı tarafından 
teşyi edildiler. 

Maarif Vekilimiz hareketten evel 
gazetecilere verdiği beyanatta, bugün 
Lüleburgazda orta mektebi ziyaret et
tiğini, halkın mektebi büyütmek için 
karar vererek bizzat in§aata başladı
ğını; Kepir köy enstitüsünü gezerek 
eğitmen kurslarını gördüğünü ve in
şaat tarzını tetkik ettiğini söylemiş· 
tir. 

Amerika müdafaası 

aleyhinde Sabotaj 
Vaşington, 6 a.a. - Federal tahkikat 

bürosu şefi Edgar Hoovcr söylediği bir 
nutukta Amerika müdafaa programı aley
hinde sabotaj hareketleri meydana çıka
rıldığını bildirmiştir. Sabotajcılar tayyare 
motörlcrine zımpara tozu ve harp gemile
rinin makinalarına da. tahrip edici maden 
koymuslardır. · 

Bu ajanlar "tahrip iti i~in en müthi11 ça
releri'' ogretcn mektepleri idare ediyorlar. 
Kütle halinde tahribat yapmak için kazan
lara kimyevi maddeler koymak m.ıksadiyle 
yapılmıs planlar ele geçirilmigtir. 

B. Hoover, biitün Amerika ııehirlerinin 
Amme hizmetlerini tam emniyet ve hima
yeyi temin edecek veshile tekrar gözden 
geçirilmesini tavsiye eylemiştir. 

Hasakide büyük bir yangın 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Dün ge

ce, sabaha karşı Hasekide sebzeci so
kağında bir yangın olmuş 8 evle bir 
dükkan yanmıştır. Y.angının sebebi 
belli değildir. Tahkikat yapılmakta
dır. 

• 

a. a. Matbuat Sen·ısı 

kavgaların yekCinu değildir ... 
Garpte olduğu gibi şarkta da dinamik 

bir halde bulunan cmpcryalızm ile sta
tik emperyalizm mücadele halindedır." 

Aralarında hi~ bir irtibat yokmuş c :bi 
ıörünen garp ve gark miıcadclelerınin ay. 
nı seviyeyi muhafaza ettiklerini teba -
rüz ettiren muharrir dıyor ki: 

"Uzak !iark ve garp hldisclerini aynı 
seviyede tutan sebep İngıltcre ve Fnın • 
sa'run iki asır önceden itibaren dunya -
nın en verimli sahalarını elde etmiş ol • 
malan ve ayru nimetle.re sahip olmak 
istiyen İtalya ve Almanya gıbi Japonya
nın da kendisini mağrur gormuıı ve prp 
cephesindeki muharebelerin aldıl;ı şekil 
ve dünya muvazenesinin bozulmus olma
sıdır." 

VAKİT 

Avrupa' da azlrklaT ve çokluklar 
davası : 

ASIM US, bu başlık altında. Transll· 
vanya halkının mtibadelcslnd ki mli§kll
lltı mevzuu bn.hls ederek dıyor :b."i • 

"MilleUerin kendi mukııdd ra.Uanna 
hA.kim olması prcnsipınln A vrupadn tat
bikatını zorl~tıran yegdne tı.mU muh
telif ırklara mensup olan millcUer n 
muayyen huduUıı.rla blrlbirlennden ay. 
rılmamııı olmn.sı azlıklar ve çokluklsr 
halinde birçok yerlerde blrlblrine karı§· 
mıo bulunmasıdır. Bu tUrlQ karışıklık· 
lar yi.ızUnden A vrupnnın bugüne kadar 
çektiği harp ıstırabını umumi sur tte 
ahali mübadelesinin mucip olab ı " ğl 
zorlukları göze almak SUttUyle d ır<-'r· 
mak mtimlttin ise §1.lphesfz daha h ı
dır ve eğer ahali mübadelesiyle bcr bcr 
bu ahalinin Y&§tı.mak için nrazlyc muh
taç olduğu da kabul edilirse bu pr<.'nsl
be mAlml bir tatbik ıekll bulunmu , bU
tUn Avrupanın sulhu ıçln ebedi bır tchli· 
ke ııekllndc devam edip gidec k olan u
mumı ıslırap kaynağı da kökünden ku
rutulmu§ olur.,, 

İKDAM 

f;rama hezimetinin mesullerini 
arıyor: 

ABİDİN DAVER, bu ba,,hk altında 
diyor ki: 

''Divanı Aliye klmlcrın vttllGcefl 
hakkında daha §imdiden ba:ı:ı lsiral '"in 
zikredildiği mD.lCtmdur. Bunlar, Dale.d -
ye, GJ. Gamlen, Reyno, Blum Mand ı, 
l\ava nazırlarından Pıycr Cot ile Guy 
La Chambrc'dir. Vl§l'dekl kanaate göre 
bunlardan yalnız Mandel idama mahkCtm 
edilecektir. CUnkU sabık :mUstemlckelu 
ve dahiliye nn.zın devletin cmnıy tine 
karoı suykast yapmakla maznundur. 

Diğerlerinin cezası müebbet kale
bentlik olan ııiynsl cUrUnıl rd n dolayı 
mahkemeye verilecekleri tahmin olun. 
m.aktn.dır.,, 

Fransanın harp mcsullerlnl değil, 
hezimetin mesullerini nrııdığın.ı söyll
yen muharrir diyor ki: 

"İhtiyar fransız mare :ııı Peten'ın 
mesuliyetıer ve mcsullcrden kıısdi 
harbe sebebiyet vermenin mcsullyetl vo 
meeullerl değildir. o frnnsanın ma.ğlQ. 
blyetine sebep olanları nrıyor ve ceza
landırmak istiyor.,, 

Muluınir makalesini şöyle bitiriyor: 
"Fransız hezimetinin mesullerl anı

nırken daha iblrçok haldkatıer ortaya 
çıkacak, bu mağlCtbiyetin maddi ve rntı
ncvl sebepleri gittikçe daha iyi anlB§ı· 
lacaktır. Şimdilik, mllleUcrin Fransa.
ıııu halinden ale.cakları ibret derı;l §U· 
dur: 

Mlllt mlldo.faa, her §eyden a.k(lıını ve 
akdes olmalıdır. Millet. bUtün v~ğiyle 
bu gaye etrafında blrlcomel!dir.,, 

Uzak - Doğu'da 
yeni inkişaflar 

(Başı 1. inci sayfada) ' 

yaliııtlerini hükümleri altında bula· 
nan milletlere, yavaf yavaf haklar 
vermeğe, bu hakları hazan istiklal
lere, yahut rızalı ittifaklara doğru 
inki~af ettinneğe mecbur etmiştir. 
Gerçi bu hakların verilmesini, de
mokrasi zaflanna atfeden, ve affet
mez bir inzibatçı rejimle mil i mu· 
kavemetlerin körleştirileceğini iddia 
eden müfrit telakkiler yok değildir. 
Ge~en asır sömürgelerine ayak ba
san her avrupalı devlet asker veya 
memurunun da fikri bu idi. Daha e
vel Osmanlı fatihleri de bir .gün ço
banlardan kendi torunlarının ordu
larını yenecek milletler zuhur ede -
ceğini rüyalarında bile görmemit
lerdi. Her bir fetih ve tahakküm, 
bir istikrarın değil, hemen başlıyan 
ve mütemadiyen devam edecek olan 
bir huzursuzlucun, bir emniyetsiz. 
liğin, vücut bulmaaına, mütemadi 
bir tazyı'k ile mütemadi bir muka
vemetin tabii amel ve akıülamelle· 
rine sebep olmaktadır. Hadiselerin 
bu ifratları tadil ettirecek, ve mü
savi milletler arasında her tarafm 
rızasına müstenit anlaşmaların ha
kiki sulh ve istikrar yolu olduğunu 
kabul ettirecek surette inkişaf et• 
mesini temenni edelim. 

Falih Rıfkı ATAY 

Bir delinin yaptıkları 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Galatada 

Mumhanede Nur.iye adında deJi 
bir kadın gaz döker.ek evini ateşlemiş 
ve kendisi yanarak ölmüştür. Yangın 
bilyümeden söndürülmüştür • 
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Kıvırcık saclar 

~ 

Bayanlarm saçlarına dikkatli maz. Onun için kıvırcık saçlı ırkla· 
baktığınız vakit gözünüze çarpan i- rın tarihi yoktur. 
kinci bir şey de, §Üphesiz, dalgalı ve Bereket verain ki, bizim gördüğü. 
kıvırcık saçların gittikçe çoğalması müz kıvırcık aaçlar tabii olarak kı· 
olacaktır. Eskiden bizim çocuklar· vırcık değildir. Kadın berberleri er· 
dan bazıları kıvırcık saçlı doğarlar· keklerin de saçlannı keameğe razi 
aa da bu ondüle altı ay, nihayet bir olsalar bile bayanların tarafına dai
aene sürer, sonra kıvırcıkhk kaybo· ma bir perde gerdikleri için o kıvır· 
lur. Çocuk kız olsun, oğlan olaun bü- ı cık saçların yapma olduklarını gÖ· 
yüdüğü zaman düz saçlı olurdu. ziimüzle göremezsek de gerçekten 
Kızlardan yahut genç kadınlardan kıvırcık olmadıklarını sahiplerinin 
bazdan düiünlere giderken alınla· ba§ından da anlıya biliriz: 
rına ve takaklarına düıen kakülle- Gerçekten kıvırcık saçların örttü
rini maıayla kıvırırlarsa da Türk ır- ğü ha, önden arkaya doğru uzunca 
kının şanı düz aaçlı olmaktı. olur. Halbuki bizim kıvırcık saçlı 

Halbuki timdi düz saçlı kızlar kızların başları - ıükürler olsun -
gittikçe azalıyor. Gördüğümüz kız- yuvarlaktır. Bundan dolayı, o kı
lardan ve genç kadınlardan pek ço· vırcıkların yapma olduğuna hükme· 
ğunun saçlan - ne renkte olursa debilirsiniz. 
olursa - ya dalgalı yahut kıvırcık. Daha ziyade merak ederseniz ve 
Kıvırcıklar bazılarında büyük, ba • sahibinin rızasını alarak kn·ırcık 
zılarında pek küçük, kimisinde hem aaçlardtın bir tel - tabii bergÜ%ar 
dalgalı, hem kıvırcık. diye - elde edebilirseniz onun bir 

Saçların fekli, tabii bilirsiniz, rrk- parçasını keserek mikroskop altında 
ları biribirinden ayu;t eden karak· muayene ediniz. Kestiğiniz yer -
terlerin en mühimlerinden biridir. sahibinin baıı gibi yuvarlak - bir 
Irkları ayırt etmek için dilden ziya· daire teklinde görünür. Halbuki kı· 
de aaçlarm tekline ehemiyet verir· vırcık aaçın kesildiği yer yumurta 
ler. Çünkü ırklar arasında münase- ıeklindedir ve saç ne kadar kıvır· 
betler çoğaldıkça dil deiiıir. Nite· cık olursa yumurta o kadar uzun 
kim bizim Türk dilimize vaktiyle a· olur. 
rapçadan, farsçadan bir çok sözler Bunun Üzerine bizim kıvırcık saç
girmiıti, timdi de frenk dillerinden lı kızlarm, kökü Asya'nın ortasında 
bir çok sözler kanııyor: meaela kı- türk ırkından olduklarına elbette e· 
vırcıli yerine ondüle demeyi daha min olursunuz. Fakat ne olursa ol· 
ziyade beğeniyoruz. sun, kıvırcık aaçları görünce, sahibi 

Halbuki bir ırkta aaçlarm ıeldi ne kadar güzel olsa da, o ilimin sö-
zünü hatırlamamak mümkün olmu

değiımez. Biribirinden pek ayn iki 
ırktan bir kadınla bir erkek kan yor. G. A. 
koca olsalar bile doğan çocuğun aaç
lan iki ırkı da hatırlatır. Aynı ırk
tan ana ve babanın çocuğu o ırkın 
1'assası olan tekilde saçlı olur. 

Bizim gibi kökü Asya'nm ortasın· 
da olan ırkların ıanı düz saçlı ol· 
maktır. Dalgalı saçlar Akdeniz ke
narlarından dağılan ırklara mahsus· 
tur. Kıvırcık saçlara gelince, kıvır· 
cıklar büyük olursa Afrika'nın sa
hillerindeki, kıvırcıklar küçük olur· 
1& Afrika'nm ortasındaki zencilere 
mahaus sayılır ••• 

Bizim kızların arasmda düz saç· 
lıların gittikçe azaldığını gördükçe 
inaanm taııracağı geliyor. Acaba 
ırkımızın karakterleri deiiıiyor 

mu? Vakıa, yalnız dalgalı saçlara 
pek de diyecek bir ıey bulunmaz. 
Anado)unun kökü Aaya'nm ortasın
da olmakla beraber, bir taraftan da 
Anadolu Akdeniz havası alır. Onun 
için Akdeniz inaanlan denilen ırkın 
dalgalı aaçlan bizde de bulunması· 
na taaccüp edilemez. Fakat gittik· 
çe çoğalan bu kıvırcık saçlar bize 
nereden ıeliyor? 

Bunlan rördükçe hayat ilmi a· 
damlannm en büyüklerinden He· 
kel'in meıhur bir sözünü hatırlama· 
mak da mümkün değil: bu alimin 
dediiine göre, kıvırcık saçlı ırklar 
insandan ziyade maymunlara ya
kındır. (Affınızı dilerim, bunu ken· 
dim söylemiyorum, ilimin dediğini 
naklediyorum). O ırklardan insan· 
lar yÜkaek kültür sahibi memleket· 
lere cötürülıeler bile kendilerine 
fikir terbiyesi vermek mümkün ola· 

Hamiyetli beı Türk kadım 
Hava Kurumuna iza oldu 
Edirne, (Hususi) - Maişetlerini 

çapa kazmak ve gündeliklerini çalış
mak suretiyle temin eden Edirncnin 
mütevazi ve fakir ailelerinden İbra -
him paşa mahallesinden Zehra Işık -
lar, Sıdıka Erkıran ile Abdurrahman 
mahallesinden Hatice Bor<luran ayda 
onar kuruş, Yine ayni mahalleden Sa 
fiye G~kçetin ayda onbeş kuruş ol
mak üzere beş Türk kadını geçen gün 
Türk Hava Kurumuna gelmişler ve 
bu günün muharebelerinden en büyük 
ve müessir silahını tayyare olduğunu, 
bunu takdir ettiklerini söyliyerek a
za kaydedilmelerini istemişler ve bi -
rer aylık taahhütlerini derhal ifa et
mişlerdir. 

Ayni zamanda, bu hamiyetli ka -
dınlarımız mahalle ve semtlerindeki 
komşularının da kendilerin ta ip ede· 
ceklerini müjdelemişlerdir. 

Bu fakir ve mütevazi Türk kadın
larının çok ziyade takdire şayan olan 
harketlerini memleketin zengilerine 
bir imtisal nümunesi olacağı kanaa • 
tiyle tebarüz ettirmeyi vatani bir 
borç bildik. 

Sıtma bölgelerde tetkiklere 
devam ediliyor 

Konya; ( Hususi ) - Umumi sıtma mü
cadele müfettişi Dr. Rüştü Geren bölge 
dahilinde ııtmalı mıntakalarda teftlslerine 
devam etmektedir. Haber aldığımıza göre 
bundan sonra da Ereğli ve Aksaray'a gide· 
cektir. 

ULUS 

Ege mıntıkasında Dil meseleleri : 
incir ve üzüm mahsulü 

İzmir, (Hususi) - Aydın incir 
mıntakasından alınan haberlere göre 

Konuşma dilimiz 
'l'ÜRKİYE 

(Radyo Dlfllzyon Postalal'l) 
TURKİYE n.adyosu - ANKA-fU. 

1648 m. 
31.7 • rn. 

ma bir hltab<'t tarzı ortaya çıkıyor. Bizde, 19,7, m. 

(Dalga UzunluğU l 
182 Kes. 120 KW· 'f. j. 

94GG Kes./ 20 KW· 'f '1 
15195 Kes./ 20 KW· ' İnsan topluluklarının, ifade vasıtası o· bu yıl incir rekoltesi iyidir. :Fevkala

lan dil: Pite Kaııtropus siırülerinden ilk ııuurlu, estetik bir dil kültUrilnUn mah.cıulü de sıcak havalar sebebiyle mahsul i-
insan azmanları haline geçen Pekinli, Ca- olarak yetişen herhangi bir yülu!ck tahsil 

rileşmiş ballanmıştır. Geçen seneki in vah cedlerimizin devrinde, hemiz rneyda. görnıilş mcsl<'k adamının tclll!!uzu, hl<: bir 
cir rekoltesi 34000 ton idi. Bu yıl, in· na gelmemişti. Bu m11ı:ara adamları, elle· znnuı.ıı !ornıu ve kalıpları tecsıoüs etmiş 
cir mahsülünün aynı miktarı bulaca- rini kullanmasını bilmezlerdi. Onlar, el- alman, frnnııız snlıne tC'H\ffuz tarzına te • 
ğı tahmin olunuyor. !erini, en kolay hareketten en az zoruna knbtil etmez. O m<'mlekcUerde sa"ııe dili, 

ÇARŞAMBA: 7.8.Hl40 t 
7.30 Program, ve memleket ı;aa erı 
7 .35 M uzik: hafıf orkestra eseri 
8.00 Ajnııs haberleri. . 
8.10 Ev kadını • yeuıek listesı.aıı 
8.20 8.30 Muzık: bando parçal at 

İncirlerin kalitesi nefis olduğu i - alıştırabilmek için binlerce sene geçir<li - konııııınn dilinin ı•n mlıkenıınel iirne{tltlir. 
çin çok iyi fiyatlara satılacağına şiip· ler. Bu arada, yaşamak ve iş çıkarma za· Bizde tiyatronun hail{ terblyct;lncl"la de· 
hesiz nazariyle bakılmaktadır. rureti, iptidai adamları, kuçuk cruplnrla ~erini nııİamak, Osmanlı irnpnrntorlıı~u -

12.30 Program, ve memleket sJ 
12.35 Mut.ık: fasıl heyeti. 
12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Miızik: fasıl heyeti proirl 

Üzüm rekoltesine gelince, şimdilik birleştirdi, bu ilk anlaşmadan yine Kan· nıııı işine gclmr.dı~ için dini taruısııp yü -
28-30 bin ton arasında tahmin edil • tropusların dili ortaya çıktı. Bunlar, tek ve zimd ıı ıı::ı.hnc, halkın hl:r.nwtlnc çıllınn 
mektedir ki, geçen seneki rekoltenin çift heceli kelimelerdi. Daha sonra, işin ve lnr mucssc.,c haline solmlm:ulı. Yarım a. 
yüzde 60 ından daha azıJ ır. Şehrimiz ezcümle kelimelerin zoru altında, beyin • sırdır bir surü zlk7.aklar ynpgn garp kır. 
· · lerı' y~v ıc y~va" ol,.unl~· tı · b · ınıL'!ı th. ıı.troımıza, hlltlln fnl<tiırlcrlylc ''Cr· 

varnı. 

13.20/14.00 Muz.k: radyo salo~.~ 
ı - Kalman: Kontes J." 

retınden Simmi. \T°A 
2 Komzak: Geccl~ ın_ ... r 
3 J oh. Strauss: ııkbaı>-

tıcaret odası ile dığer aHikadar daire- .. • • .. " " "• · ınsaıı eynınc " 
1 d ld 

~ istihale etti. Beynin inkişufına nıuvaıı 0 • 11 hir knrnktcr vermek, "rlll oyunu, lmra-
18

•
00 

(vals). 
Program, ve memleket 
M uz.k: cazband (Pi.). 

er en a ıgımız malümata göre ınuh- · !arak, duygu ciha:dariylc beraber, tekarniil coz orı1ıni uz erinde çalı ~arak onların 18.05 telif üzüm mıntakalarının bu seneki seyirlerini geçiren di!lerınden \.ıugıiııku l teıldblndcn açık hava tipi bir halk tlynt- 18.40 
rekolteleri takriben şöyledir· kültür dilleri <loı:<lıı. Totemlere inanan ilıe ı·osıı nwycl:ıno. ı;ıknrınnk, rcalitr•yl tefsir P.· 

Manisa mıntakasında 6000 ton, ka- d k ·ı sas v t ı b k d ı ı insan, ilk kelimeyi, tabıata karşı duydui:u !'re ı u c e' r. n ıının an scy re -

Muzik 
A
l Sultaniyegah pe~rev!· ..M 
2 - Dede • ıultaniyegih ocr 

saba mıntakasında 3500, Salihli hava- korkuyu anlatmak için kullanmrııtı, rea'i- nin mııhnyyeleslııe hurc ayn bir ml\na ve 
lisinde 2500, Alaşehirılc 3500, Kemal- teye inanan bugıınkıi ins.ın, yiııe t'lbiattan ifııcle •'kil ıılan orta oyunu lıen:r. ri, orta
paşada 5000, Menemen ve Foça mın- ken<li iç alemine akseden ve oradan, ses, da, mııddcnın, bir iıııcım lş~al etmcrllgl, yıı· 
takasında 1100, Akhisar, Kırkagaç ve fikir, melodi, renk haliııcle dışarı fo:;kır:ın rı koıı. tr\ıkt,ıvıst bir nıC'kt<'p kurmak, 
S k 1 2000 Ç U 1 s ıtıw·llcıı C'şyayı ı.aldıı ıp onun lnrlfiyle ik-

nu dılimız). 
3 Yesari Asım • sultani 
kı: (Biz Heybelı'de). ,f.!! 
4 - Dede • sultanıyeiilı dıl 
mai: ($ad eyledi canu d17 

oma mınta asınca , eşme, r a, ımıhtclif duygu tez:ıhlirlerini , yıne kelime· 
S f 'h· K tıfa l!tnwl;, vcliınsıl st>yırclyl, otonıııt in. 

c crı ısar ve arahurun mıntaka • terle, fakat bu sefer onlara, mananın na-
snrı ıı nzlleslnc lııdirnı, s:ılml.'ckn verile. 

5 - Sultaniyegah su s 
B - af# 
1 1 small Hakkı • hutı 

sında 2000, Torbalı ve Cumaovası mütennbi rengini \ererek ifade cdıyor. ln-
mıntakasında 1300, İzmir civarında san elinin yoııttuı.u sa~d:ıki ııaı:me. hiçbir 
600, diğer muhtelif ycrlenle400 ton. zaman insan lıaııçercsinde can bul1111 kelime 

Geçen yıl bu mıntakaların iiziim is kadar çekici, ıııinıkleyici deı;.ildir . .Fakat 
tihsaHitı şöyle idi: ona. bu harikalı kudı eti verc-bılmek için, 

Manisada 18000 ton, Kasabada 9500, onun ııUrıizleriııi nyıkhımak, bir kuyumcu 
Salihlide 4000, Alaşehirde 5500 Ke- sabriyle hccclerinııı pürtukleriııi yontmak 
mal paşada 6000 M n F~' d liizımclır. Kelime, keıı<lini kullanmasını , e emen ve oça a . . . . 
5000 Akh. K k S d bılııııyeıı acenıı arızdıı, dışlere takılır tıp. 

, - ısar, ır agaç ve oma a . · 
6000 Ç d d So 1

, , kı, acernı pıırmaı;ın altında ses vermek İS· 
, eşme yarım a asın a 00 or . . .. • ' temıyen ıııatçı nagme gıbı... Sanatı ı:eri 

balı ve Cumaovası mıntakasında 3000, olan mcrnleketlercle kel'mel ·· ı· k h f · · 1 • ~ ı er, gun u a· 
zmır cıvarınc a 1700 dıgcr muhtelif ı yatm lıJsit nıeşg~le]eri icınd r · . 

Yerlerde 1300 ton.• ı , . . e. ~e ışıp ser 

1 
p,Jemcz. Dune kacl11r ferclıyetııı•n k:ıbuı-u-

~c~en seneki umumi rekolte 68000 nu kırmaktan korkan sanatkar, buı:ıin :,. 
ton ıdı. tetik faaliyetinin esas unsuru olan kelime. 

Geçen seneki rekolteden İzmir pi- yi, toprak gibi, su ı;ibi, nna maddenin bir 
yasasında 12-14 bin ton kadar üzüm ciiıü olnn snsyetenin emrimle kullanOU1ğa 
kalmıştır. Bu stokun mühim kısmı, 'lıa'jlanıış bulunmaktadır. Kelime, aktörle 
pek yakında bazı memleketlere ihraç <:air ve hatibin dilin le, açılıp patlamnğa 

edilecektir. hBZır. yaratıcı, dinamik bir usaredir. Yal. 

Bu seneki rekolte, geçen senekin· 
den kırk bin ton noksan olmakla be
raber kalitesi çok nefistir. Binaena -
leyh yeni mahsUl üzümün değer fi· 
yatla satılacağı muhakkak eddedil • 
mektedir. 

Kazalarda bed~ terbiyesi 
mükellefiyeti 

Konya; ( Hususi ) - Haber aldıiımıza 
nazaran, kazalarda beden terbiyesi mükel
lefiyeti mucibince faaliyete J"CÇilmek üze
re icabedcn hususların derhal yapılması 
bölge baıltanlııı;ındA.n ti.mimen bildirilmiş. 
tir. 

Bu emre gore, yakında kazalarımızda da 
gençlik kulüpleri faaliyete gcçmi15 buluna
caktır. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 

1 - Uyan ve Yaşa 
Aliı Fay 

2- ESRARENGİZ 8tÇAK 

mz şnir. bu kelimelerle hudutsuz :ı:amnıı 

icin<le diiııyaya hitap eder. aktörle hatlbiıı 
ııaııatl:ıriyse, zamanla kayıtlıdır. Faııliyet

leri, yıış11dıkları senelere münhasırdır. 
Hitahrtte a.~ılnııısı lrı:r.ını gC'll'n nıt'rJın. 

leler, ses terhlvNıl, dikkati m<'V'T.U!\ ve 
dinleyiciye teksif, dinliyeıııle, ılüıılinccnin 

tııkihlnc lııtekslzllk vert'rı'k knılar ııJıır, 

lnıkfınsı:ı:lık vcr<'C<'k knılar sUratll konıııı. 

ınıımnk trınrinli'rl ve dnho. burada ııny
n,akln bltlrcmlyrc<'ğim tı forrllnt.ı bııgiln. 

liik hahıılmlzin dıl}ııııln hırakalım vr grııı' 
kelimeye diinC'llm: ]{elim<'lrrirnlzin, ho:ı:ıık 
düzen konıı,,ulduğuno., ilk dikkat Pdı-n 

klnulir hilivnr ımııııınıız? M olvC'r mlitr•rcl
ml bllyllk dilci V<'rik PnşR. Vı>flk Pn n 
Bıırım \•nll~f lkrn mnh·rtındı>kl mı>murı1rın 
telflf!uzlarını dilz<'ltmiyc çalışır, hOC''l Tb
rnhim efcncli vnıotaslylc lılmayeslntle ça
lıştırdığı osmnnlı milmı>sııillf'rlne edrbiyat 
ve hllsıılllnşııdnn derıı verdirlrmllJ. o zn
manlıır. <ınun bıı mesaisini, alta<lt'ml şek. 
llnılc devam ettiren bir nılleıısese lrunılsay. 

.dı. buglin dillmlzdl.'kl bu şive ayrılıkları • 
mn iinllne geçilmiş olurdu. 1807, lltincl 
Mnhmııt devrinde, itRlyan, !raneız opera, 
operet, dram, p:ındnmlm h<!yetlt'rlylc Bo. 
ğnzlnrdan içeri giren garp tiyatrosunun, 
snrayı ve Beyoğlıınu hl\\·tııedlğlnl gllrllyo. 
nız. Devrin tatlı aristokratları tıırl\fındıın 

lılmnyc gören bu lı<'yctlerln teslı·lyle, İs-

3 - Renkli miki (maymun atkı tanbuıch rao.liyete ge<'en ekalliyet teı;ck. 
ltiilkıi, bilylik lınrlıe kndnr tıirk hl'vesknr
lnrını dn içine nlııralt halka kötil bir tiyat
ro Zt'Vki aşılıyor ve şiirle nesirde, bugl\n 
Jı.ılll devam ed<'n, mlibıı.l ıgıılı inşadın yer
leşmesine SC'bep oluyor, bunun arkasından 

Seans saatleri: 

Uyan ve yaşa - 14,30. 17,30 - 21 de 
Esrarengiz bıçak 16 • 19 da 

da, metodsuz, teknikslz, tamamen uydur· 

nl bir nıi .ııtaıı~nr halınd• almak lliyndıııa 

ınılılıy.:ın maniaları kal<lırıımk, hilllln bun· 
lar, y, ııınak lstc<llgiı ılz v ııllil<ler olabl. 
lir. ı-~nı at l:u: ç uklarıınızın ağımda ya. 
yılıp )' m•şnklıı~nıı, <>ı ı.cl• ı;ocultlanmızın 
ıığzınıl,ı külhıtnhcyl, ıır~o lclıçesiııc k11~ıu1 

19
.
15 

llirkc;cıııızl bu y ıılltklcr kurtru ııbillr mi? 19.30 
Böyle btr ıı.alın<clc nasıl lııınuşac n~ız? 1 l 9.45 

li ec c ı ç , yeı ek, kelimeleı ın ılk ve 
son hecelcruıe yanlı, vurı::ularla basıp uza- 20.00 

tırak m , )'C. a m.ına ve tcsır bakımından 
kelimenin mahiyetini deı;iştirerek mi ? •• 
Y <1ksa nokta<la m ııası bite•1 cümll"ylc, n<ık 
t >dan sonra da, marmsı aş:-ı;ı ve yukarı 
baı.lı kalan curnlcleri ayır<letnıedcn, keli-
nıeleri ses taktileriyle virgUllere ayırma· 
dan mı 1 Demek ki bunlar halledilmeden, 

20.15 
dil b:rliı:rne, s:ıhııe dılınin taazzuvuna, 20.55 

71.15 
21.30 
21.50 

(Kabil mıdir hiç). -~ 
2 Zekaı dede - huz.zaııı P'r 
husniı . cemal). _ _,,, 
3 - S. K ıynak • muhar1: 
(Batan gun kan;. benziyo(rl, 
4 Muhayyer turku: 
batmadı mı). 
Konu ma (dı11 politika b 
Muzik: koma ve scmailet~ 
Memleket saat ayan, -ve 
beri eri. 
Muzik. A 
l - Şevki bey . kürdilibi :;i' 
kı: (Sende acep unaka 
çoı:aldı). • 
2 Kurdilihicazklir şarki' 
açıls:m). 

3 - Sadettin Kayn\ k - bU 
ku: (Ayrılık yıl do!'.f.lmıi>iı.J 
4 - Sadc,tt n kayn k • Jı ) 
kü: ( llacrıfl'ıa taı; basa1d1:ı, 
Temsıl: duvenler donerlı: ., 
Muzık: snz eserleri. Rad>'° ..il). 
heyetı (15 saz). , (Jr 
Müzik: opera potpurııer~:l 
Konuşma (radyo 8'azct~. 
Mıizik Anı ıtor konscrıerı}'{ 

dramatik ve edebi iıı5odın teessiisüne, al
fııbe. dil bilgisi dersleri, garp miiziği kıil· 

turü alınış, temiz lstanlıul turkçesi konu
şan hocalara verilmedikçe c;ocuklarımrzııı 

giizel konuşml\ diline sahip olınalnrınn im· 
kan yoktur. Bilirsiniz ki, Crek dünyasının 
bı.iyuk hatipleri, ilk mekteplerinde tatbik 
edilen dil sistemleri ıınycsinde yetişmi3 • 
!erdir. Grekler, alfabe derslerini, daha So
fistler zamanında müzik hocalarına tevdi 
etmişlerdi. Miızik ve alfabe tedrisatı bili· 

Necil Akscs tarafından, 
zım Akses'ın piyano pare 

22.10 Mtlzik: oda mtlzigi (Pi.)·,,. 
22.30 Memleket saat ayarı, • 1 lf. 

!eri; ziraat, eshem • tah\11 t). 
yo . nukut bors sr (fır' 

22.45 M ıız'k: cazband (J>l.). 
23.25 23.30 Yarınki program. ve 

* hare ayrılmış, ıtlfabe, gramcrcilere, yani İ R A N 
Tahran Radyo!U ı• 

harfler fenni hocalarına verilmiştir. Phi- Tahran radyosu. kıs:ı d ıgıı l 
sngor, sedalar, tizden pese ve pesten tize saat 11.30 .dan l4 c l<ndsr, 19 ~ 
kadar hiçbir ton ııtlamadan biribirine bnı;-1 ~07.tınlul:'ı.ı~ d1ız1enndcn, 1718 d0e;'_~ o m. " ıı J!U uzunluğu P'" J• 
lnmn hıısuııunda, dlat?nlcnl n~·a.,lır~na~ar 20 30 dnn 2.1 30 n kRd'lr 48 Jll 
Y .pmış; muzıı;yen Arısto.sonos la Dıonıs· u:r.ıınluıtıı tüıerindt'n nt'şrcdllıtı' 
yos açık, kapalı, uzun, kısa heceler arnsın- (Yulmrıclnkf Snııtıer fRA.rl 
daki phonique, savtl mıiıınscbetlcri !!}'ar
amak için ( tıı, pes. yarını yahut kırık ) 

perdeli uç derece tesbit etmiştir. Bu çnlı$· 
nıalar. fonetigin esas!armı lıa2ırlamış ve 
bu kelime Plitoııla Ariıtoteles'tcn sonra 
ilk defa olarak Danimarkalı Zoegı tarafın- cı 
dan phoııeticus :şeklfnde 1795-97 de muhtc- Dernek ki bir sesin bı.iyuleY ~ı 

h" li k b' · urıı51 lif Mıaır hlycrogllflerj ı:ıC'dlllannın tesbl - . ~r nere. ı~ı ııeşınden 8 

tinde kullanılmıştır. Dıllerin menşe ve te- ı~ın. kelınıenın bozulan ( JI 
kimulunden babııedcn Phoııology'nin ileri hılnvN•inl yeniden kurmak ıc 
· · · ·ıı ı d dT ~ . . dl hiY.P !Azım olan türkç ~ l P ti. 

~ıttıgı mı .~t .. er e, .;azı ı ın~. 1~ı1!va~ ıst;· lıinllk kalııh:ı.lıl lnrdır. Bu vıı.sll 
:ın~ette yuru~c~ oııuşmBR c ı ınınk b"el ob. - ' doı:\'ruyıı ilk ınei{tcp hocııısrı ırl~ 

g~n aştıgını go.r~y~ruz. • una mu a ı ı- ı re<'ck ve lıtlyllk soz sanntl< 
zr°! konuşma dılımız.de ~aalese~. bazı ~ıı~f· sonra ceıniyf'tlıı içinden ç~eCI' 
lerın kayb~lma ~chlıkesı baş g?sterm_ışt_ır; mektep hocalnrııu, ıırntik fcı 
Ve bu tehlıke gün gt-çtlkçe kelımclerımızı rıııa tfLbl tutarak oıılııra )'ı ıcJlı 
tırtıl gibi sarmaktadır. Nitekim dikkat e- mı.hlyesiııclc- u~ ınd; 1 eleği ıl<~ 
derseniz, tanıdıklarınızın dilinin, türkçe- llmenln prosodi yani AJJt 
leııtirilen filimlerde, bilhassa kadınlarla iSJ;retilmedikçr, ~ocuklarınıt:ıl• 
çocuklar arasında birçok sesli ve sessiı: osmnnlı telfıf!ıızundan kurt ~ 
harflerin kullanılmadığını farkedersiniz. ı>nsUUllcrf kurmak lmd:ır ıU';ıı 
Meseıa sessiz harflerden '• r, h ve fiiller- işi. az rm k \"!' nz fı>dııktır1~0 
den kaybolmuş ve vasi edatının sonuna ge. liriz. 13 ızulmıya ylız tul ;ü11;ıtJ lrn a, e. i sa itleri yerlerini n harfine terk- mlY., anca!{ bu yoldan yll _ ...... _, 
etmiş bulunmaktadır. R mi al: geliyo mu- in.bilir. 8 
sun, nP. vuruyosun ! llfL. #misal; geleceğim Ercüment 

- Nasıl bilmem? Benim hayatta sizden bl~ 
•üşüncem var mı? Akşamları babanızla kart\e ~ 

,<" .ırup, sizin kederinizi unutmak için şişeler 
y warlıyoruz. 

- Babam, hali bana kızıyor mu? • •.,.O 
- Kızmıyor. Fakat, çok müteessir. Mars~ 

Bu dakikada kont Köröşi ayağa kaltkı. Etrafına 

bakındı. Gayet sakin görünüyordu. Halinde, gör
düğü manzaradan sıkılmış ve giyinmcğe hazırlanan 
bir insanın tavrı vardı. Maria'nın gözleri sul=tndı. Bo· 
fazı kurudu. Fena halde canı sıkılmıştı. Eğer, kont 
Köröti onu brakıp giderse, Maksi'yi de başından sa
vaeaktı. Bu akşam, elem ve ıstıraplariyle ba~ başa 
kalacaktı!... Fakat, bu anda hiç beklenmiyen bir ha· 
dise oldu. Köröşi, ani bir hareketle Maksi"nin karşı
aına dikildi. Sol elini uzattı. Kalın, kuvetli parmak
lariyle burnunu sıktı. Sağ eliyle de şiddetli bir tokat 
yapıttırdı. Maksi, neye uğradığını şaşırmıştı. Etrafı· 
na korku ve dehıetle bakındı. Kendini toparlamağa 
vakit bulamadan, kontun biraz evel burnunu sıkan e
li yakasına yapıştı. Onu bir kaç defa şiddetle sarstı. 
Ve nihayet ilerideki koltuğun üzerine fırlattı. Bir iki 
aaniye koltuğun için yığılıp kaldı. Birden fırladı Ma
sanın üstünde duran bilyük petrol lambasını kavradı. 
Kontun kafasına atmak için davrandı. Kont daha stl
ratli hareket ederek sağ omuzuna müthi§ bir yumruk 
indirdi. Lamba yere düşüp parçalandı. Bir alev sütu· 

nu yükseldi. 

Yazan: Mihaly f"OLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR 1'0RUMKUNEY - 71-

• tıklarına pek o kadar aldırış etmiyor. ona J(#ç , 
ısevgisi yok. Ama, size gelince iş degişiyor. ,~ 
,gözlerinin yaşardığını gördüm. Durmadan t~c f 
{oiyor. Gizella, bunu yapmamalı idi. Ondan atiJI' 
mezdim, diyor. Zavallı Şandor, kendini bU9b~ 
kiye verdi. Artık, anneniz de onun içkisine ~ 
lamı yor. Geçenlerde bir akşam, beraber 

10 ,ııi". 
gelmişlerdi. Şandor, biraz fazla kaçırdı. A~ot• 
nünden şişeyi kaldırmağa teşebbüs etti. şa , . 
]erini gıcırdatarak öyle bir bakışla baktı JıJ~ 
cağız olduğu yerde dondu, kaldı. Hep bılıı t 4' 
yüzünüzden oluyor madmazel. Mösyö Grubt 

Maria: 
- Aman allahım yanıyoruz! Diye bir çığlık ko· 

pardı. 
Köröşi, itidalini bozmadı. Caketiin çıkarıp alevle· 

rin üzerine attı. Ayağiyle bastırarak, etrafı sarmak fi. 
zere bulunan yangını söndürdü. Sert bir sesle bağır· 

dı: 

- Madam ~ipoı. çabuk bir lamba getir 1 
Elinde küçük bir lamba ile titriyerek içeri giren 

hizmetçi kadına: 
- Ortalığı topla, dedi. 
Perip.n bir halde masanın yanında duran Maksi

ye son bir defa daha baktı. Sonra Maria'nın bilefin • 
den yalcalıyarak odadan çıkardı. 

XI. 

Sıcak bir haziran günüydü. Öğle ilzeri, Gi~ella, 
phıtığı dar ve havaıız odada pek bunalmıştı. Direk-

tör, biraz hava alıp dolaşmak üzere dışarı çıkmasını 
tavsiye etmişti. Mabtaanın önünden, henüz bir kaç a
dım uzakla,şmamıştı ki; birden ~arşısına lokantacı 

Babovski çıktı. Durdular. İkisi de şaşırmıştı. Kısa bir 

süküttan sonra Gizella: 

Babovski, gizliyemediği bir hüzünle genç kızın 
yüzüne baktı. Zayıf, titrek bir sesle cevap verdi: 

- Teıckkür ederim, ben iyiyim. Ya siz madmazel 
Gizella? • 

- Ben de iyiyim, mösyö Babovski. 

Babovski, teessürle başını salladı. Kendinde, uzun 
bir müddet tek bir kelime söyliyebilccek kudret.J:>u
lamadı. Gizella, bu basit adamın kendisine kar§ı gös
terdiği bu derece yakın ve içli alakadan fevkalade 
memnun oldu. Gözleri sulandı. Fakat. bu sevinci pek 
kısa sürdü. Onu daima yüksek ve parlak görmek 
istiyen eski bir dostun, bugünkü haline içten gelen 
bir ~uygu ile acıması sinirlerini bozdu. Hakikaten 
bu" kadar acınacak bir hale mi gelmişti? Başını önüne 
~ğdi. İçinde bir ümitsizlik, bir endişe uyandı. Kendi
ni çabuk topladı. Başını kaldırdı. Bakışlarını sonsuz 
bir gurur kapladı. Hayır!... Onun acınacak bir hali 
yoktu 1 ... Ruhu isyanla kabardı. Bu adam kim oluyor
du ve ona ne hakla acıyordu? Dünyada ne haddini 
bilmez insanlar vardı? ... Öfkesi pek çabuk geçti. Şim· 
di, karıısındaki adamla etlenmek arzuıunu duydu. 
Hafif bir kahkaha attı. 

Babovski'nin hayretten gözleri büyüdü. Bu kız 

çıldırmış mıydı? Ortada güliinccek ne vardı? Merakla 
sordu: 

- Niçin güldünüz madmazel? 
- Sizin halinize güldüm, mösyö Babovski. Yüzü-

me öyle de'rin bir kederle bakıyordunuz ki; kendimi 
zaptedcmedim. 

- Halbuki; benim içimden hıçkıra, hıçkıra ağla
mak geliyor. 

- Ağlamayınız, mösyö Babovski. Hayatta herkes 
Iayik olduğu mevkii bulur. 

- Siz, buna mı layiktiniz madmazel? 
- Her halde. 
- Hayır, madmazel Gizella. Siz, böyle olacak bir 

kız değildiniz. Her ikimize de yazık ettiniz. Ne olur
du, beni dinleseydiniz? 

- Sebebini vaktiyle size izah etmiştim. Unuttu· 
nuz mu? 

- Pek ala, şimdi daha mı iyi oldu? 
- Evet. 
- Biç zannetmiyorum 1 
- Neden? 
- Sizin gibi, nazlı, güzel bir kızın böyle rengını 

attnış eski mantolarla, topuğu çarpılmış iskar inlerle 
dolaşması ... Günlük ekmeğini temin etmek için çalıJ· 

mak mecburiyetinde kalması ... Karnında babası belli 
olmıyan bir çocuk taşıması ho§ bir şey midir? .• 

- Demek heP.sini biliyorsunuz, mösyö Babovski? 

üzüliiyor. 

Gizella, gülümsedi: 
- Şu pens gözlüklü mösyö Grube.r ı:ni? J~ 
- Evet. O da derin bir keder içinde· ~ 

geçtikçe, yüzü limon gibi sararıyor. Akşarıı cJ 
rini lıenclc yiyor. Hemen, hemen her ak~~cJeı4~ 
yoruz. Ah maclmazel Gizella ah. Hepiı:nı.ı~ orıJıı"'~I 
tiniz. Haydi heni beğenmediniz, ya mösyö ııd" 1' 
nesi vardı? Tahsili miikemmel, mevkii yolU.

1 
fııı' 

hali parlak bir gençti. Onunla evlenseydirtı 
olurdu? . oeç 

- Allaha ısmarladık, mösyö BabovskJ· 

dun. ·ııti • ye ı 
- Durun canım, acele etmeyin. Bır fC , 

nız var mı, diye soracaktım. . fliÇ -' 
- Teşekkür ederim, mösyö Babovskı· 

ye ihtiyacım yoktur. ıt" 
- Öğrendiğime göre aylığınız pek aztıl ıtl• ııe" 

için teklif ettim... Sakın gücenmeyin .. fle 
hancı da sayılmam, eski bir aile dostuyuıtl·" (llJ 
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, .. F'elemenk 
"lfindistanı 

Ve Japonya 

~ llayonal • aoıyalizmin hayat 

. sahasından aonra icat et-
1911 Yeni tabir olan "yeni ni-
' timdi artık beynelmilel bir 
İJet almağa batlamı~tır. AV· 

1
.daki yeni nizam teranesi timdi 
ııı • Roma • Tokyo müıelle&i· 

. bir zaviyesine daha sirayet el· 
•e Japonya'da da yeni nizam 

~ri ititilmeğe batlanmıthr. 
· llizam tabiri "ekonomik ta· 

ıet,, İn başka bir ifadesi oldu
' ıöre Japonya bu alman 
1t1.lı sözü derhal ithal etmit 
0 da "Asya'da yeni nizam,, 

k için eaki düzeni bozmak 
~ le?ni aramağa baılamııtır. 

19
111 nizam nedir? Yeni nizam 

•'nın -hiç olmazsa timdilik 
.,e cenup kısmının • Japon

lltıı tam nüfuzu altına girmesi 
. ~tir. Bu suretle dünya eko

llİn mühim bir luımı da 
' llizam,, ambalajı altında 

Ya'nm eline geçecektir. 

J •Ponlann yeni nizamdaa 

1- kaıdettikleri Sovyetleri 
kuıkulandırmadan Çini belğ

lttir. Fakat Çin üç senedir 
• •enıet ediyor. Küçüciik çin
• ıırtlağa takılan bir lokma 
~. tamamiyle anlaşılmı§hr. 
~ lf daha sürüp uzıyacaktır. 
•:de yeni nizamı tatbika, şİm· 
, lrıağlup olan fransız Hindi
"-den haılamalı ve sonra f e'· 

tık Hindistana'na doğru u-
1•lıdır. Çünkü Japonya'dan 

'Ya giden yol karadan ancak 
t 1ı Hindiçinisinden geçer. 

'~elrı.,nk, yani Hollanda al· 

1
1•tilisma uğradığından ve in
er de timdi alman harbiyle 
"'eıruı olduklarından, F ele
liindistanını dalıilden be-

lı:allar, hariçten donanma ile 
,, ek nisbeten kolay gibi 

~ • Onun iç.in Japonya evel· 
•leırıenk Hindistanı'nm sta· 

lllıu muhafaza edeceğini 
I İfi halde timdi, Tokyo'dan 
~l'tnrn da "yf>ni nizam,, çer-

• .. isine dahil bulunduğuna 
'O:tler aksediyor. 

~ •l•ınenk Hindislanı, Hindi

Çİ1tinin altında birçok ta
~dalardan ibarettir. Bunla· 

lbethurlan Cava ve onun 
Madoura adasıdır. Bütün 

enir Hindiıtanı'nın ı.mum 
~~ı, iki milyon kilometre 

•ına yakındır. Yani ana· 
•ıı, Hollanda'dan 58 defa 

liir. Bu adalarda 60 mil
fazla inıan yaıamaktadır •. 

l ~ene Hollanda nüfuıun· 
, lrıııli fazladır.Dünyanın en 

0~ IÖrnürgeci milletlerinden 
'ıı rllk tanınan Hollandalılar, 
)-=~hncı asrın sonlarına doğ· 

1 1595 senesinde ticaret 
İyle, Afrika'nın altından 

~ t.rka doğru gittikleri 11-

, 11 •dalara uğramıtlar, eve
•, '•1ııın ticaretini elde etmiı· 
~~ra ıömür1ıecilik vasıfla. 

Ur ederek bu adaları aö-
• ie baılamı§lardır. Nasıl 
beıinler ki, bu adalar bat· 

fı..1 servet menbaı ve altın 
'it ... 

Dünya kau~uğu 

Bütün bu adalarm kendi 

baılanna timdi dünya ka
uçuk istihsalinin yüzde seksenini 
ellerinde bulundurdukları nazan 
dikkate alınırsa, vaziyet göz Ö

nünde daha iyi canlandırılmı§ O• 

lur. Biliyorsunuz ki bugün müna• 
kale vasıtalarının esasını petrol 
ve bf!nzinle beraber kauçuk te~kil 
etmektedir. Ve Amerikan otomo· 
bil fabrikaları, iş gÖrebilınek için 
bu kauçuğa muhtaçtırlar. Keza
lik kauçuk, tekerlekleriyle tayya
relere de girmiştir. Bu itibarla 
Felemenk Hindistanı'nın dünya 
ekonomisinde ve J aponya'nın kur
mRk istediği yeni nizamda haiz 
oldu fiu mevkii kavramak kabil
dir. Felemenk Hindistanı bütün 
dünyaya ihracat yapmaktadır. E
ğer bu ihracat olmasa, Malaga'
nın ucundaki Singapur limanı, 
ehemiyetinin üçte ikisini kaybe
decektir. Yalnız geçen sene, 
Amerika'nın bu adalardan aldığı 
mallar için 6 milyar frank, yani 
240 milyon Türk liraaı ödediğini 
göz önüne alırsak vaziyeti daha 
iyi anlarız. 

İhracat için istihsal 

F elemenk Hindiıtanı'nın İs· 

tihsalleri m~yanında ka
uçuktan dnha bnşka şeyler de 
vardır. Mesela Avrupa bugün ve· 
sika ile ~<!ker yerken, bÜr4rta ıe· 
nede iki mjh·on tondan fazlıt ka
mış şekeri, l'ıO bin ton kahve, 50 
bin ton çay. 40 bin ton tütün i&
tihsiıl olunur. Bunlardan başka, 
ayrıca pirinç, mısır, petrol, nebati 
boyalar iıtilıaallerini de heıaba 
katmak gerektir. Bütün bunlar 
dahili istihlaklcn ziyade ihraca· 

ta mahsus mallardır. Çünkü bura
daki ahali, Avrupa'ya ihracat 
yapmağa alı§ıktır. Ve csaaından 

öyle terbiye cdilmi,tir. Ta 19 un· 
cu asrın hatlarında bur,,.da umu· 
mi vali olan General Van den 
Bosch toprağın be§te birinin ihra
cat için ekilmeıini mecburi tut
muıtur. Bu usul filhakika Hollan· 
da'yı dehşetli surette zenginle§• 
tirmİ§, Felemenk Hindistanı da 
o nisbette bir kıtlığa uğramıthr. 
Bunun Üzerine bu "mecburi e
kim,, uıulü 1870 de kaldmlmır 
tır. Fakat ihracat yapmak ahalı· 
nin ananesi haline girmiştir. 

Avrupa harbi ve UzakŞark 

I• §te Japonya tiındi, dünya

nın bu iptidai mı..Jcf" an
barını, "yeni nizam,, m.11rilalı bir 
ambcılaj içine almak ıslt.r.ıekte
dir. Japonlar, ancak bu sayede 
uuk§arkta ya§ıyan milletlerin 
saıa_<lete ve refaha kavu§acağını 
aöylcmektedirler.Fakat uzakgarp 
teki milletler ne olacaktır? ondan 
hiç bahis yok. Amerikan otomo
bil ve tayyare sanayii, bu kauçuk. 

lar japonlara geçtikten sonra ne 
hale dÜ§ecektir? Roma • Bertin 
mihveri buna timdilik belki göz 
yumacaktır. Çünkü eğer Fele
menk Hindistanı Japonya'nın eli

ne geçerse, o zaman, Amerika ta
rikiyle lngiltere'ye yapılan yar
dımların arkıısı kesilecektir: Naa
yonal • sosyalizm ablukayı Hind 
denizi ve Büyük Okyanos vasıta
ıiyle İngiltere'nin aleyhine kullan
mak çarelerini aramaktadır. O
nun için japonların ıesi bugünler
de fazla yükselmeğ~ bnslam•thr. 
Fakat Felemenk Hindistn.nı'nın 
Japonya'ya geçmesını, Birleıik 
Amerika, her halde topsuz tüfek· 
aiz kar~ılamıyacaktır. Çünkü Fi
lipin adaları da bu Felemenk a
dalarının hemen karoısrndadır. 

Mümtaz. Faik FENiK 

' ~h ' nin bedelleri, lspanyol emteaB> ih<aeı .-.anya nın suretile vasi mikyasta ödenmiştir.Ba
kiyenin mikdar ve ödeme tarzı yapı-

~a Ye Almanya'ya lacak olan müzakerat ile tesbit edile. 
1 cektir. Almanya'ya olan borç İtalya'ya 

olan borçtan çok az bulunmaktadır. 

b 1 Dahili harbin bidayetindenberi 1939 orç arı senesi nihayetine kadar, İspanyol büt-
çesinin açığı on milyar sekiz yüz sek

~t: 6. a.a. _ Bugün resmi gaze- Een milyon peçetaya baliğ olmuştur. 
'ııı tedilen bir mali hülasada, la- 1spanya'nın bugünkü harici borcu, bir 
ltt~ dahili harpten mütevellit o- milyar iki yüz elli milyon altın peçe
~i Y~'ya olan borcu, 8. mayıs ta olarak kabul edilmektedir. Harici 

1~1ı İtilafname mucibince beş borç vaziyeti Cuba muharebesinin ni· 
it lt/'t olarak konsolide edilmit hayetindeki vaziyetin ayni olarak te -
~t~l'latnede altın tasrihatı yok - Hikki edilmektedir. 
~~ fır borç, 31. kanunuevel 1942 Resmi gazete şunu beyan etmekte -
~ti\ itibaren yirmi bet senede dir : Dahili harp esnasında İspanya, 

'~Ctır. Almanya ve !talya'dan, maddi yardım-
ıı..~eteuin bildirdiğine göre, lardan başka, yüz yetmit bet bin ster
~ esnasında almanlar tara - lirıglik ve bir milyon ikiyüz bin dolar 
-~lıııiı olan harp malzemm -! lık bir kredi yardımı da görmilftür. 

ULUS 
ı--

Amerika'dan İngiltere'ye 
safllması istenen 

50 Destroyer 
(Başı 1. incı sayladıı.) 

İNGİL TERE'yi 
İSTİ LA 

HAZIRLIKLARI 
girmlo bulunacağız., sözlerini de na.ve ey- (Başı 1 incı sayfada) 
lemlştlr. hüküm vermek imkanına malik bulun-

Dlger taraftan gı:no demokrat partisln- cluklarını zannerlenler tecrübenin on· 
den senato ıı.zıısı D. Lec, mezkQ.r teklifi 
yüzde yı.lz tnkvlye ctınlg ve hııttA t!O torpl- beş gün içinde yapılacağını tahmin et
do muhribinin snlı§a itlınl edilmesinin mu- mcktedirler. Bununla be aber bu ha -
vafık olncağını beyan f'ylemlgUr. 
Satılacak muhriplerin vazilesi zırlıkların diğer bir mıntakada ezcüm-

Nevyork, 6 n.n. _ Gencrnl Pcrshlng"ln le Yakınşarkta herhangi bir hareket 
amerikan torpido mu!'lı·lplerlnln tnı.;lltl'rc- gizlemeğe matuf bir hile olması da 
"" aatılnın.cıı lehlndckJ talcbind n bnhııe - müstebat değildir. 
den Ncvyork 'J'imcs gtı?.elr 1, bu t'lesele 

1
- .. 

hakkında ıılvlllerln de görUslcrlnl bildir • Askeri kıtaların ihracı için P anor-
mek hakkına malik ollluJ.:Jarını yazmakta- terin kullanılması mümkün addolun -
dır. maktadır. Bunların Manş denizi üze -Bu görlişo nazaran, Mıınş denizinde fa. 
allyette bulunacak olan lıu muhripler amr- rinde Yunkers nakliye tayyareleri ta
rlkahların ycgıı.no korkuau olan ezici bir rafından yedekte çekilmesi ve her 
alman zaferine karşı bUyUk bir muda!an Yunkers'in iki veya daha zivade IJla • 
kuveti teşkil edecektir. " 

nu destroyerler ~imdi Mnnş denlzlnrJc nör çekmesi muhtemel görülmektedir. 
bulundukları takdirde nlmo.n zaferinden MalCımdur ki Almanya'mn mühim 
sonra Brcıo:llya ve Arjantin sahilleıinln 
mildaiaasından çok daha mUcsslr bir iş mikdarda plRnörü vardır. Bunların her 
görnıuıı olacaktır. biri altı ilasekiz kişi taşıyabilmekte -

Birçok mÜ§ahitler bunun mecburi dir. 
askerlikten daha miihim olduğu Motörsüz tayyarelerin en büyük 

kanaatinde faydası gürültiisüz uçmaları ve on 

V · t 6 _ G ncral Pershtng ta. metre murabbaı gibi küçi.ik bir saha 
aş111g on, a.a. c .. . · · 1 • d .:ı· 

rafından, müddetini ikmal ctmıış dcstro - u-erınde yere ınebılme erın e.,ır. 
yerlerin İngiltere'ye &atılması lehinde ya. ~ Daily Telegraph alman hazırlıkları 
pılan.bcyıın~t b~ "!1es.~lcvl sarih hır surette B lt k d . ı"n,de ve Hollanda ile 
amerıkan mılletının oııune koyımı tur. tun a ı enız 

Bir çok müşahıdler bugün bu meselenin Belçika kapılarında gizlice devam et
~ccburi. askerlik kıuıu~undnn d,:ıha r;ıuhım mekte olduğunu yazmaktadır. 
bır mahıyct alabılcccgı kaııaatındcılırler. .. .. • • . . . k 

Bir gazetenin iddiasına ı;orc. B. Ruzvclt Kuçuk naklı e gemılerının Kıel a-
bugünlcrde hususi bir muhavere esnasın-da nalı ve Skajcrak yolu ile şimal denizi
tı.ıgiltere'y«: destr~y~r ~atmanın çok le - ne gönderilmesi kolaylıkla mümkün -
hande olduı::unu bıldırmı15, fakat b\t' husus-
ta cümhuriyetçilerin müzaharetlnc mazhar dür. 
olması icap ettiğini ve muzaharete hakkı Polonya ile yapılan askeri anlaşma· 
d11 oldusunu ilave eylemiştir. d b h d · t satırları 

Kongre azasııııı gelen mektuplar bu satış an a se en aynı gaze e şu 
Jehiııde bulunan secicilcrin 3 c karıiı 7 nis- vazmaktadır : 
'ır••nrle oldııguııu göstermektedir. · Büyük Dritan~•a, nihai hesaplaşma-

Vaşln~lon, G a.n. - Bug 111 yuz tatiline .. 

1 
&:!;itmeden cvrl D. Cordell 111111. "sllfıhlnn. da cesur ve sac11k Polonya dostuna o-
mHğa devam <'lm"liylz .. rlrml tir. Havamı demeğ mecbur olduğu borcu elbette 

1 

konfrraruıınlfa Amerika kıtaııının mUd:ı.tn- t kt 
sın için hazırlıu:ıın11ğ11 b., Jamnııın ve Ame- unu mıyaca ır. 

rlka>, tl'h•lit eden khlikeyl !inlemenin zıı- istila hazırlıkları 
manı gC'ldi~lııl nrtık anlnmış'ır. Bu kon -
lcransta bu cihet de k ııuı edllınlstır ki, Londra: 6. a.a. - Bir alman istilası 
A vrupa'ııın sulhperver milleti ri bo~Ic tcş- ihtimalleri, münakaşaların mevzu unu 
rikl nwsnl 's;ı.ıılan lız,.rln k mil ınrnfnat- tcskil etmekte berdevamdır. 
!eri için tcşklll\.tlıınmış ol aydılm·. hrm 
kı>ndl vnzlyetlf>ri ht•r.ı de A\•nıp ı'ııın va- Alman propaganda nezaretinden ge
zlyetınl bugllnkl nd ıı dnlı:ı. çok b:ışkn bir len ve çok uzun menzilli toplardan 
şekilde olurdu. Şıcldet. i tll'ı ve talırtba•ın bahsetmekte olan haberler hakkında munzznm kuvrtlcrl, dllnvRJi ı birer vahşi 
hayvan gibi dolnşm ktadırlar. Bunlar ma -
hl ·etleri ltlbnrlylo, k ndilcl"ln(I )"llnlmıız 
kuvetıcrin kı:ı.rııı koydu~nrı kanaat ı::"l'ti
rlnclyc kndur böyle ıınldırmıılf.tn devam e
d,..ceklerdlr. 

B. ttuıı, 11ulhu mııhnfaza Pdebllmrlt için, 
lcııhında tedak(ı.rlılı lara ltaUanmaln.rını 
milletten rica ctmlftfr. 

B. Hull, sözlerine ııöyle devam etmlı -
tir: 

Silahlınmıya devam etmeliyiz. Hem o 
derece silablanmalıyız ki, istila kuvetleri 
yalnız bize kar&ı değil, bu nısıf kürenin 
hiç bir noktasına hücum etmiye cesaret e
demesinler. 

LinJberg'e cevap 
Vasington, 6 a.a. - Lindbcrı.h geçenler

de bir nutuk söyliyerek Amcrika'nın bir al
man zaferinden korkmasına hiç bir sebep 
olmadığını söylemişti. Demokrat senatör
lerden Pepper senatoda bu nutka cevap 
vererek ezcümle demiştir ki: 

Bir kaç saat, bir kaç hafta veya bir kaç 
ay zarfında Amerika milletinin Amerika . 
daki beşinci kolun reisini mi, yoksa gene -
ral Persbing'i mi takip edeceiini karıırla:J· 
tırmak vaziyetinde kalması mümkilndür. 

Amerikan gaz.eteleri destroyerle
rin teslimini hararetle tavsiye 

ediyorlar 
Vaşington, 6 a.a.. - Amt'ı.4lka matbuatı, 

sin haddini dolduran destroyerlerin Aıne -
rlka tarafından İngllt<>rcye gönderilmele
ri !Uzumunun sebeplerini izah eden mnka· 
lelerle doludur. 

CUmhurlyetçl bir gru:etcııin b:ı.şmubnr . 
rlri on kişide dokuzunun hlsst sebeplerle 
bu gemilerin gondcrllmclcrinl istediğini 
fakat bôylc bir kuro.rın mili menfaatler 
sebebiyle alınması lüzumunu IIClvtı oderck 
diyor ki: eğer İnglltcro harbi knznnırsa 
Amerika sllCllılannın pı·ogrnnıına ve kura 
usulfl ile asker toplnnııı projesine nllınyı.:t 
vcrecektiı'. 

İn~lltcrcye 60 destroyer göndermekle 
bu memleketin baktu11nn yardım ederiz. Bu 
suretle de bUylik mUuafruı tedbirlerine Ilı· 
llyacımız olmaz. Hiç bir sigorta bu kadar 
ucuza mal olmamıştır. 

Aynı başmuharrlrin Hı'lve ettiğine gö -
re, kongre bu huBUsta bir karar ltUhaz e -
demiycccktır: Rarekete geçınrk B. Ruz
vcıtln vazifesidir. 

İyi tanınmış gazetecilerden Valter Llpp
maıı da destroyerlerin İngiltcre'ye devri 
lehindedir. 

Diğer tarnftnn son zamnnlnrda tama -
mlyle lnflratçı olan Vtı§lngton Post gnze -
test de şunları yaıı:maktadır: 

"General l'ershlng tarafından harp ge
milerimiz lngjllzlcro vcrmt•mlz hakkında 
yapılan teklifi doğru bulucnk olursak ta -
biatıyıe en iyi gemilerimizi ve en sUratıl 
tayyarclerlıni.:ı:I müı:ettetıatlarlyle beraber 
gönderıncğj kabul etmiş olncnğız. Halbuki 
Amerika donıınmrun blltUn mtıhrlplrrlne 
muhtaç olduktan bıışlta dnha fnzln.ınnn da 
muhtRç bir halde bulunmaktadır. 

En nihayet destroycrkrln naklini Al • 
manyıının hasmClne bir hnreket saymasın
dan da kork11lmaktadır. Bu takdirde al· 
manlar muknbclcl bilmlsil tedbirleri ala
cak ve Birleşik Devletleri harbe sUrUkll -
ycceklcrdlr ... 

Sabık harbiye mUsteşan bu,;ln irat ct
Uği bir nutukta hazırlanmamış bir Amerl· 
kıının medeniyetin sonu demC'k olacağını 
söylemiş ve şunu fili.ve etmiştir: 

"Mukaddes bir vazifemiz vardır. Onu 
yapmaktan çeklnm .. ytz ... 

B. Jhoruıon bUtlln Amcrika'ya hitap e -
dcrek amerlkalılan miııt mUdafaa Ue garp 
yarım kilreslnln vahdetinde çalı§ll'lıya ve 
gene çalışmıya davet etmiştir. 

lngiltere'de ne kadar 
işsiz var ? 

Londra, 15 a.a. - !ngiltere'de kaydedilen 
iuiz adedi 17 huirandan 11 temmuza ıra. 
dar 60.431 fazlasiyle 71515.835 den 827.1615 ya 
yükselmittir. Artış en ziyade kömür aana
yiindedir. Bu artıı ihracat piyasalarmın or. 
tadan kalkması Yilziindendir. 

iyi maliimat alan mahfillerin mütalea
larına nazaran, bu gibi topların Fran
sanın şimal sahillerine yerleştirilmek
te olduğuna şiiphe edilmemektedir. 

Almanlar, Norveç'in istilası i'.iin as
kerlerini Baltık denizinin şark sahil
lerinde alıştırmıştır. İngiltere'nin ia
tilası için de bu tarzda hareket edile
bileceği işaret edilmektedir. Herhalde 
şunu bilmek Hizımdır ki istilanın baş
ladığını ingiliz hava kuvctleri haber 
verecektir. 

Uzun menzilli toplar mesele•i 
Londra: 6. a.a. - 1ngiltere'nin doğu

cenup sahilini kesif bir baraj ateşi al
tına almak maksadiyle alınanlar tara
fından Fransa sahiline müteaddit top-
1;u mevzileri yerleştirildiğine dair ha
berler deveran etmektedir. Bu menzil, 
büyük modern toplar için imkansız de
ğildir. Fakat Londra askeri mahfilleri, 
bu haberleri mahsus bir hayret veya 
endişe ile karşılamamaktadır.Bugünkü 
şerait altında bu nevi rivayetler alman 
askeri makamlarının tasvibi olmaksı -
zın ortaya çıkamazdı. Almanların, ay
ni zamanda İngilizlerin de istifade e
debilecekleri, uzun menzilli topçu ate
şi kullanmakimk anını ihmal etmiye
cekleri beklenebilir. Ancak almanlar 
dahi uzun menzil topçuluğunun mah
zurlarını müdriktirler. Manş denizi • 
nin bir tarafından diğer tarafına yapı
lacak atışlar isabetli olamaz. Toplar 
çabuk aşınacaktır. Mermi kovanının 
kalınlığı clolayısiyle infilak nisbeten 
tesirsiz olacaktır. Topıu ateşi gelişi 
güzel olmıyacaksa, bu ateşin hava ta
rassutlariyle tanzim edilmesi liizımclır. 
Halbuki İngiliz sahilini tecavüz ede -
cek olan alman tarac;sut tayyareleri in
gilizler tarafından herhalde müsamaha 
ile karşılanmıyacaktır. Bu ve diğer se
bepler dolayısiyle, İngiltere sahilinin 
uzun menzilli toplarla ?övülmesi me
:;elesi Londra selahiyettar mahfilleri
nir. kanaatince masraflı, gayri iktisadi 
ve gayri müessirdir. 

Avusturalya .anayi nazırının 
sözleri 

Londra, 6 a.a. - Avustralya sanayi 
nazırı B. Hughes bugün verdiği res
mi bir beyanatta İngiltere'nin alman
lar tarafından işgali takdirinde alman 
olmaktansa İngiliz olmağı tercih etti
ğini, çünkü bu suretle yaşamak ıanıı
nın bire karşı üç nisbetinde olacağını 
söylemiştir. 

Umumi harpte Avustralya başvekil
liğini yapmış maruf devlet adamların
dan biri olan B. Hughes sözlerine şöy
le devam etmiştir: 
Eğer hadiseler yalnız bir sinir mu

.kavemeti meselesine inhisar etse İngi
lizlerin alınanlardan ziyade dayan;1-
caklar1 muhakkaktır. 

Almanlar İngiltere'yi bombardıman 
ettikleri zaman, İngilizler de Berlin'i 
bombardıJ11an ederek yakıp yıkacak
lardır. 

Pasifik denizindeki vaziyetten bah
seden B. Hughes, bu vaziyetin nazik 
olduğunu ve suhuletle vehamet kesbc
debileceğini söylemi§tir. Avustralya 
devlet adamına göre bugünkü vaziye
tin ıu veya bu tekilde inkipf ı İn(il-

Polonya kuvetleri 
İngilizlerle birleıli 

İngiltere ile Polonya arasında 
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HARP TEBLİGLERİ 
i ............................ , il . 

1 ngiliz hava 
nezaretinin tebliği 

yeni anlaJmi İmzalandı di~~f;t~~:6 a.a. • Hava netaretinden bil· 
. . Gece duşnan tayyareleri İngiltere'nhı 

Londra. 6 a.a. - Sallihıyettar malı!ılle- bazı doğu - cenup bölgelerine az miktarda 
rin öi;rendiğine göre, dün Polonya kuvctlc-

1 

bomba atmışlardı~. Ne hasar, ne de ölen 
rinin İngiliz kuvetlerlyle teşriki mesaisi c- veya yaralanan vıırd•r 
saslarmı tesbit cdc.n bir askeri anlaşma İm· Dun ıV•lcdcn s , avcılarımız Manı 11· 
za edilmiştir. . . . zerinde bir düşman muharebe tayyaresi 

Anlaşmayı İnı;ıltcre adına B. Çorçıl ve dıişürmli~lerdir. Bu suretle dıinkü muhare
lord Halifax, Polonya adına da Po!~ya belerdc tahrip edilen dü~maa muharebe 
başvekili, ordu başkumandanı 'e harıcıye tayy"re'er'rıin adedi 4 e baliğ olmaktadır. 
na:ı:ırı imza etmiş' erdir. 

Som:11inin istilası 
Kahire, 6 a.a. - Resmı tebliğ: SomaU 

(5 ağustos) soma.linin istillsı 4 ağustosta 
başlamı&tır. DıiGman ile koldan hareket et
mektedir. Bir kol Odveina bir diğeri Har-

İngiltert hul:ümcti, Polonya kuvctlcrinin 
mnsra fi arını temin için icap eden tahsisa· 
tı verecektir. Polonya t:ıvyarccılcrl İn· 
ı:iltere'yc gelen Polonya subay "c pılotları 
ara~ınd1n alınacaktır. Bunlar ınr.ıliz tay. 
varccileri hakkında t tbık cdılen muamele
ye tabi olncııklar, tcchır. tları ing;lıc hava 
kuvetlcri trafından verilecek ve talimleri 
de bu knvetler tarafmdan temin edılecek
tir. Üniformaları ingilız ün"formuının ay. geisa üçüncüsü de Gargara istikametlerine 
nı olac~k. yalnız Polonya 1 ııretiı11 hamil tevcih edilmiştir. Fransız ıomalisinin düt
bulunacaktır. mcsine rağmen kara ve hava kuvetlerimia 

Polonya kara ordu.su askerleri İngiltere'- bu ileri hareketine mukavemet için teşki· 
de ve orta do ,udakı kıtaat nl"nsınd;:ın ıılı· 

1
• 

1 
. . 

nacak, İnı:iltcrc kırallır:ı d-üıilirıde ikamet 1 at andı~ılmıştır. Dığer cephelerde ııara 
eden Polonya vatarıdasları ile di{:cr mem- değer bır hareket yoktur. 
lckctlerdcn gelecek ı:öııulhiler nrasından 1 Af , k h b' 
nlınacaktır. Bu askerler müstakil ve hl- rı Q Q r 1 
kimiyet hukukunu hoız Polonya cumhuri- ı 
vetinin ordusunu teşkil edecek ve Polonya Nairobi, 15 2.a. - Resmi tebliğ: ltert 
kumandanının 'c muttefık orduların baı mıifrezelerimize mensup ke~if kollarımız 
kumand'luı sıfa.tiylc de ingilıı: bışkuman- Bunaaiao yolu üzerınde Banda'da yerli • .: 
dıınlı rnın emrındc hareket eden tek te· · .. . . 
~ck!·ül olacaktır. kcrlerdcn kuçuk bır grupa rastlamıştır. 

Kara ve hava ordusunun subay ve erleri Şiddetli bir müsademeden sonra diı,mao 
Polonya cümhuriyctıne sadakat yemini e· bir ölü ve iki yaralı bırakarak intlzamsıa 
deccklerT~·r. • ,. b. bir surette çekilmiştir. Bir yaralımız va~ 

aymıs ın ır yazısı dır. 

Lonclra. 6 a.a. - Royter ajansı bil
diriyor: Almanya'nın 

bombardımanı 
Times gazetesi yazıyor: Büyük Bri 

tanya'nın uğrunda mUcndeJe ettiği da
va, dün Dovning Streat'de imzalanan 
f ngiliz • Leh askeri itiliifname5i ile Londra, 6 a.a. - İngiliz hava nezareti 

bildiriyor: 
manen ve maddeten hir kat daha ku- Bombardıman tayyarelerimiz de dUa 
vetlenmiş bulunmaktadır. gece Hollanda ve §imali Almanya üzerin• 

ı · f de uçarak askl'rl hedeflere taarruz etmı,. tıHi. name iki hıikümetin, harbi her lerdir. HUcumla.r bılhassa Vismar, Klel ve 
ne pahasına olursa olsun, muzaffer bir Hamburg üzerine teksif edllmtıtır. 
netice alınıncıya ve boyunduruk aJ- Bohum, Hamm ve Chlpol emtia garlan 

ile tayyare meydanları da bombardıman • 
tına girmiıı olan milletleri kurtarıncı- dllmlıtır. Btitün tayyarelerimiz dönmU, • 
ya kadar idameye karar verdiklerini !erdir . 
tebarüz ettirmektedir. Bu ititafname ı * * * 
iki milletin hiç bir fedakfirhktnn çe- Londra, 6 a.a. - Amlr&llık datreat te'b. 

k . . ı. . . '. : llğ ediyor: 
ınmıyereı> ve hıç bır tehlıkeden yıl- EruM•r balıkçı gemisi tıe diğer bir ba.. 

mıyarak büvük bir azim ,,.e itimatla hkçı gt>mlsl dtleman maynlanna çarparals 
yaptıkları Şiddetli bir deklarasyon 1 bııtmışl 3.tdır. 

k ·ı k d' . "' •• teş ı etme te ır. . Londra 6 a.a. _ Hava neuretlndea 
Nazi rejiminin nüfuz ettiği her yer- blld !ilmiştir: 

de serbest düşünceyi menfur bir ~'"· Bu sabah aveılanmız :tngiltereııtn tvl& 
k 'ld 1 d·~· · · .1 • . . sat-il! açıklarında. bir dU§man bombardı• 

ı e nası sez ıgını, ıyı erı ımha ıle man tayyaresi yakalıyarak denize dillür• 
fenalara nasıl cesaret verdiğini ve or- mUşlerdlr. 
dularının girmediği yerlerde ~e ruh- 1 tal yan 
ları caniyane bir tarzda nasıl hapset-
tiğini anlamak, bugün bile kolay de
ğildir. 

Polonya, hiç bir felaketin yıkamıya
cağı medeni bir cesarete misal teşkil 
etmektedir. Onun tarihi uzun bir za
fer ve mağhibiyetler destanıdır. 
Yakın mazideki tecrübelerin bu hu

susta bir ihtar mahiyetini taşıdığını 
ümit etmek bir hata olmaz. Polanya
nın yakın olan zaferi mazidekinden 
hiç şüphesiz daha devamlı olacaktır. 

Japonya 
Fransadan Hindiçini' de 

Deniz üsleri 
istiyor ! 

Nevyork, 6 a.a. - Tas ajansı bildiriyor: 
tinited Press ajansının bildirdi{:ine ıö

re, Japonya hükumeti fransız hukümetin
dcn Hindiçinide dwiz üslen vücude getir· 
mck hakkını talep etmi(itir. Ayrıca Hindi· 
çiniden yapılan ihracatın vasl mikyasta 
cogaltılması ve bilhassa demir, maden kö
mürü \'e kalayın faıla ihraç edilmesi hak
kında bir itılaf akd111i de istcmiştır. 

Japon harp gemileri Formoic'den cenu
bi Çın'e doğru hareket edeceklerdir. 

Hongkong hududu civarına 
asker 

Londra, 6 a a. - Tasa: Dally Ekspres 
gazetesine göre, Japonlar paraştıtıo Hong
kong hududu yakınına asker lndirmeğe 
başlamışlardır. 

H ongkong'un tahliyesi 
Brlsbane. 6 a.a. - Honghong'd:ın talıll

Y edilen 684 kadın ve çocuk bugUn bir 
yolcu vapuru ile buraya. gelml~ttr. Bunlar 
Brlcbane, f'!ldney ve Mclburne'dn yuleatı
rllcccklerdir. 

Dahiliye nazın Senatör Foll tahliye e
dllt>nlerden Avusturnlyaya kabul edilecek 
mlkdar hakkında hiç bir tahdidat konulmı
yacağını blldlrmıottr. 

tere'ye taarruzla veya bu taarruzun 
tehiri ile alakadar bulunmaktadır. 

lngiltere'de yabancılara karıı 
alınan tedbirler 

Londra, 6 a.a. - Yabancıların en
terne edilmeleri hakkında cereyan e
den müzakereler esnasında sorulan su 
ate hükümct namına cevap veren De
vinshirc dükü, "her düşman yabancı
nın enterne edilmesi kararı vaziyette
ki müşkülat ve vebametin son derece
de olduğu bir zamanda., her ne ka
dar bu kararın verilmiş olmasına tees· 
süf ediyorsam da şu anın şeraiti al
tında bu tedbirin gayri kabili içtinap 
olduğunu zannediyorum. Şimdi ise 
en müşkül zamanlar geçmiştir. İstila 
tehlikesi izale edilmemiştir. Fakat he
yeti seferiye yeniden teçhiz edilmiı
tir. Kuvetimiz fazlasiyle artmıştır. 
Bu günden itibaren talihsiz yabancı
lara karıı daha serbest bir siyaset 
tatbik etmenin kabil olacağını ümit 
ediyorum,. demittir. 

tebliği 
Roma. 6 a.a. - İtalyan ordulan umumi 

karargAlımın 58 numaralı tebliği: 
"Malta Uzerlnde bir ke:lf uçu111 yapaa 

avcı tayyarelerimiz dU§tllAJl avcı tayyare
Jerlyle kllr§ılqarak bunlardan birini dö
ıUrmU:Jttir. 

BUtUn tayyarelerimiz Uılerine dömnut
tilr. 

Şimali Afrikada Trabluııır:arp hududu &
testnde düpnamn ileri unııurlarlyle bil' 
çarpııme. olm111 ve dllıman rlcate mecbur 
edllml§tlr. Kıta&tımız iki hUcum a.rabua 
zaptetm.lşler ve iki tane de tahrip e)'lemi,. 
lerdlr. Şark! Afrika.da keetf uçuılanna çı
kan tayyarelerimlzden bir tanesi döame • 
ml§Ur.,, 

İ ngi ite re' de 

Bazı vergiler 

dört misli 
artmıştır 

Londra, 6 a.a. - Avam kamarasın
da söz alan maliye nazırı B.Kingsvoocl 
mecliste ve gazetelerde, bütçeıinia 

mükelleflere kafi derecede vergi tah
mil etmediği hakkında yapılan tefta 
kitlere cevap vererek bazı hallerde 
bugünkü vergilerin bir sene eveline 
nazaran dört misli artmıt olduğunu 

söylemiş ve rakamlar zikretmi1tir. 
B. Kingsvood yeni vergiler tarh .. 

dilebilmesi için münasip bir zamaıa 
geçmesi lazım geldiğini de ilave et• 
miştir. 

Masrafların varidatı 2.200.000 ingi
liz lirası kadar aştığı noktasına temu 
eden na,:ır açığın büyük bir kısmının 
muhtelif mali tedbirlerle kapatılaca
ğını ve geriye kalan nisbeten küçük 
bir kısmın da vergilerle ve yeni tasar
ruflarla temin olunacağını söylemi~ 
tir. 

Nazır, masrafların en lüzumlu fe)"
lere tahsis edilerek asgari hadde indi· 
rilmesinin ehemiyetini de ayrıca t .. 
barüz ettirmiştir. 

Suriye He ff caret 

~ok azaldı 
Londra, 15 a.a. - İlı:tıaadi harp nazırı B. 

Dalton'un avam kamarasında ıöyleditine 
nazaran, Suriye ile deniz ticareti o kadv 
azalınııtır ki, hali hazırdı hiç bir huıUll 
kontrol tedbiri almıyı !uzum yoktur. Ot!! -
niz ruhsatiyesi usulü fransız muıtemlebt • 
leri ile manda altında bulunan topraklarda 
tatbik edilmemekte idi. B Dalton. ıımdllik 
Suriye"den İtalya'ya petrol ihraç edilıne • 
dili için memnun bulundutunu illve et • 
mittir. 
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ANNE'lere 
Bilgi ile bakım çocufun 

aihatim t emin ile beraber ba 
1am zahmetini de yarıya in
dirir. Çocuğunuzun kaç ay
lık olduğunu ve adresinizi 

b ildirin iz aize. (Bakan ö -
iüt) imimizi PARASIZ gön
derelim. 

Çocuk Eairgeme Kunımu 
Merkezi 
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ULUS 

DEVLET DEMIRYOLLARI -
Balast münakasası 

Devlet Derairyolları Yedioci lşletme Mif
diırlüğünden : 

ASKERi FABRlicitiii 

Kmldmle'cle mukanlenm immı 
tarihinden 31. 5. 941 tarihine ka

dar 1 O ili 15 bin ton etJ& 
naklettiTilecektir 

1 - İ§letmemlz ihtiyacı için Eşme -
İaa,y aruında lh&ar ve ita edilecek 10.000 
metni mlkAbı toplama kırma balaat tcmiDi 
kapalı ~arf uıruliyle ekıılltmeye konulmut- Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
tur. Merkez Satın Alma K.omi&yonandan: 

2 - Eksiltme: 12. 8. 940 pazartesi günU Beher tonuna 120 kuruı, bedel tahmin 
saat 10 da Afyonda yedinci l§letme binasın- edilen yukıı.rıda yazılı nakliyat aııkeı1 fab
dakl işletme komisyon reisliği huzurunda rlkalar umum mlldUrlUğU merkez satın 
icra edilecektir. alma komisyonunca 22.8.940 perşembe gU-

3 - Muhammen bedel 9200 lira olup mu- nU sa.at 16 da kapalı zarfla ihale edilecek-
vakkat teminat 690 liradır. Ur. Şartname paraaız olarak komisyondan 

!.onc!ra, 6 La. - Almanya'da yahudl a - 11111111111 111111111111 4. - Taliplerin muayyen gün ve aaattan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
ltrhtarhjııuıı ballıca mürevvici Fraıaco • bir aaat evel teklif mektuplarını ve mu- (1350) lirayı havi teklif mektuplanm * Gaulayter'i Yuliu Streicher'iD nra J'"'"""""""'"""'""'"""""""""''- vakkat teminat olarak nakit veya banka mezkQr günde saat 150 kadar komisyona • • ır.~ktuplarını kaptlh ve mlllıUrlU zarfla f!I- vermeleri ve kendllerinln de 2400 sayılı 
ra111 bir ıelrilde öldUiü haberi Londra'da" • UYKU ÇOCUKLARIN EN letme komisyon rclsll~ne mUracaatla tev- kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vealkle 
1ılbtlk bir heyecan dolurmuıtur. BÜYÜK di etmiş olmaları ve yahut posta ile en komisyoncu olmadıldarına ve bu tııe all-

811eicher'in intihar ettiği söylenmekle GIDASIDJR ! geç eksiltme saatinden bir saat cvel gtln- kadar tUccardan olduklarına dair Ucaret 
ı.eni>er nasller tarafmdua kurllUIA dilil • Yanulannm gürbüz büyü - dermtı bulunmaları l!ı.zımdır. oduı vesikulyle mezkQr gtın ve aaatte ko-
miı olmaa da muhtemeldir. Kmdiıinin meJerm" ı" arzu eden her anne 5 - · Taliplerin eksiltme ıartnamelerlnl misyona mUraca&tları. (4316) 1'375 

V' mukavelename projelerini lııletme ko-
Marqal Gorinı'in emri lizerine alman ya- çocuklannı muntazam vakit- mJsyonundan paraaız alabilecekleri bUdlrl- 2800 Kilo reçine alınacak 
lllMHlerinin emvali itinde ıuiiıtimal töh - lerde u-..._alıdır. lir. (4.0~) 14038 Askeri Fabrilı:alar Umum •üdürliJiU 
tMt1,.1. puti ytltı:.ek dlvanma verilditi ve , ... ~ Kereste alrnacak Merkez Satın Alma Komıs7onund.n: 
... lrir muhalı:emeden aonra idama mah _ Çoçuk Esirgeme Kutumu Tahmin edilen bedeli (1400) lira olan 
ıtm ec!ilditi bildirilmektedir. Genel Merkezi D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 2800 kilo r~çlne Askerl fabrikalar umum 

Be mesele ile allkadar olmak lizere c• • • .Metre mlkO.bı muhıunmcn bedeli (!iO) el- mUdilrlUğ\l ml'rkcz satın alma komlsyo -
- ._, ,,,

1111111111111111111111111111111111
,.,.

11 11111~ ll lira olan takrlbea 254.7001\.13 çanı kalas nunca 13. 8. 940 sah gUnU saat 14.30 da 
C- tewrinlenlde netredilen bir haber ha- ve dilme ile m tre mik&hı muhanuuen be- açık eksiltme ile ihale edllecekttr. Şartna-
ttra ıetmektedlr. O tarihte ihtiyati bir ted- deli l30) otuz lira ol:ın takriben 56.024 me paro.sız olıı.rak komisyondan verilir. 
Wr olmalı: üsere tnldf edilmlı bulunan Marmara Oaaülbahrl K. metre mlki\bı çam azman 15. 8. HO pcr- Taliplerin muvakkat teminat olan (105) 
a.etcher, Hltler'in emri•le tahllwe edil ş ınb" ı.unü eaal 15.30 da kapalı zarf usu- lira ve 24!10 nunııı.ralı kanunun 2 ve 3. 

1 1 • S lacak llvl -ıtrı.ıra 'da !dar~ binasında satın alı- madd,.lerindekl vesalkle komisyoncu ol-
11ilıti. Hitler bu emri nrlrken Streicher'ln U te.isatı yapbn n ıe Bu ite glrnıek ıstıycnlerln 1081 madıklanna ve bu işle aJAkadar tUccardan 
JIU1inln emektar bir hadimi olduiunu göz Jlar ... ra Onübalıri K. Sat..m Alr.ıı Ko - (bin s ii en bir) Ura 13 kuruşluk muvakkat olduklarına de.lr ticaret odası vesikaslyle 
latlnc!e tutmuıtu. Bu eefer Rftler Münib miz7onu Baıianlıiından : teminat ile kanunun tavın ettiği vesikaları mezl,Qr gtln ve saatte komisyona nıUraca-
dB"91 arlı:adaımı kendi talihiıae terket • ı - Çene de.tından Derince iskelesine i- ve t klltıerlui ıı~nı giln saııt 14.30 za ka- atlan. ('415) 14402 

t ed·ı L tes·sat ·c· k \ f dar komisyon reisliğine vermeleri ıa.zım-
_,_ 

0 
da naziler arallllcla ,.

0
k mühim bi u e ı ece& su ı ı ıwı apa ı zar u-

- • r ıullyle eksiltmeye konuloıuıtur. dır. 
,_ ifpl ettilı:ten ıonra nihayet bu feci 1 - ı _ Tahmin edilen bedeli 64775 lira 35 Şartnameler parruuz olarak Ankarada 
lrabete diitmilıtiir. kuru,tur. malzeme dıı.lrcslnd n, Haydarpaşa'da tesel-

loa aylar sarfında Streicher balı:lunda 3 - Eksiltmesi 8. agustoı. 940 perşenıbe j IUm ve se~k V fllğlrıden, İzmir ve Eskişe- T b" .. 1 acak 
_._ 1..L 1 b •.-ı "-1nL b'r günii ıaat 16 da lzmıtte tersane kapısın- hlrde İdare nı lıınudan verllmE:ktedir. 200 on ıtum a ın 

•ta_.. u ..-er ama ilmıwu· - & ı daki komııyon binasında yapılacaktır. Bu 1 (41381 • 1'168 Anbra Beledı7esinden : 
••!Jim olan Streicher, 7&hudileria imbaıı ite ait muvakkat teminat 4488 !ıra 77 ku - Otobüs yedekleri alınacak 1 - Yol ınşasında kullanılmak iizere a-
llnmunu ileri ıürmelı:ten biran YU ceç - ru,tur. D. D. Yolfarı 'Slltın Alma Ko. : lmaca.k olan 200 ton bit!im on beı sün 
•emfıti. 4 - İltanbul'cla zuhur edecek lttekli- Muhammen b d 11 10260 lira olan 9 ka- miıddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme-
tnsIHı efklnmmunlyesl ltreicher'den !er, bu iıe ait fenni şartname, plan resim lem B \s..qın.-. otobllsleri motor ve akkUmU ye konulmuştur. · •- k h 1 nd K d "' - 2 - Muhammen bedel (29000) liradır. 

~ma nefret etmlı ve onun cueteai olan vesaır evra..ı ta ım a i e asımpa,a a Ut.tör yedekleri 16. 9. 11140 pazartesi gUnU 

ANKARA BELEDiYESi 

deniz levazım eatın alma komisyonu baş- l!I\ t 15 de kapalı zarf sullyle Ankarada 3 - Temın tı 2175 liradır. 1 
•• dalllla en adi bieleria tahrikini ıiar edin- kn.lığından, Ankaradll.ki talipler de M. M. idare blnruıında satın alınacaktır. 4 - İhalesi 13-8-1940 salı glinü ıaat 11 
ait bulunan Stuermer gaıeteaini de hiı; V. deniz levazım ıubeai müdıirlıigünde ve nu işe glnnck ıstıyenlerln (769,50) lira- de yapılacagından ıartnamesini ıörmek .. -------------- - ---
lılr saman iri bir nazarla ıörmemiıtir. konriıyonumuzdan 324 kuruı bedel muka- tık muvakkat teminat ne ımnunun tayin istlyenlerin her gıin encümen kalemine ve ı 

t..ir F uan için tenzilitb tarife 
fstanbut, 6 (Telefonla) - lmılr fu

in mOnaaebetiyJe İzmir - !atanbul a
da tetuilitlı tarife bu puar cU
en itibaren tatbik editecektir. 

jflllllllllllllllllllll lllll l llll llllll l~ 

1 OLKO ------------------JllDdbDeUn Wdp ettatt lllyuet: = 
tl!lr.1'1ftlr 8Qda.m. 2' temmu: Nl- : 
il Atat Kamu. Blrllk n Imnt: Prot. : 

: J'uat KöprUIU, Halkevlerl ~ : -__ .. _ -
: ......... buı yeni eaaalar: Kemal nal. -
: Altay f&maDlıtma alt maddeler: A. : 

•
• V. AnolıtD (Rueçadaa çeY. AbdWka- : 
• • ta.a), lo9yolojl naarlyelertai.D : 
• tetkikine strtt: Nl7UI Bera.. ltu : 

91'Upllln 'ft ll'IU lıl. 8. leQOnk. : 
T9ellalk~ ,,. ru mlblll: c.ııem- : 
da Altal'. TUrklutilD eald çatı: : 
Oyula. Nemeth (macarcadan çn. IJe- : 
rlf Bqtr#), Goethe ye Vllhelm Ke- : 
t.ter: lllchel .Arnaul (framızca- : 
daa ...,. Dr. IOkrO .A.taıa>, 06DW1e : 
BMbDaal "lllr": H. Tmtıa Datlıot· : 
.... Ortuanıa TOrlc • taıAnı dtlDy.. = 
llDıl& t.tthal: Prot. A. Kes (almall• : 
eMu ceT· Cemal K6pl'WU), Yolcu- : 
1'* "lllr"r CQlmD .A.tut KUlllU. Eald Z: 
-.anlardan "lıllrQ9.,ı Nalıit Sırrı, : 

Halkevlerl poatam: Halkevlert n : 
• Balkodalan oaıtmalan (Halkevlert = 
: n I08Yal yardım) "K. Celll Duru), : 
: Balknı.t blnalan Y• plADlan. : = BaUMlerl Ufl'lyab. = 
: .A.7ın lıAdlaelerl: Bqvekllln nutku : 
: n mecltain billtttmete itimadı., Tem- : 
S musdlld dıf bAdt•ler. .. 

J'lldr M.Yatı: Blr oJtuyuc:uıum not-: 
: ,_ "BelllcGmhar portreleri,,. N .. : 
=bit Bım. = 
: Blbllyasraf)'a: Prot. J'uat KöprO- : 
: ıa. Y. Barihold "İıl&m medenlyeU : 
: tartııl,.. A.bdUUıak Adlwl, Prof. Jl'u- : 
: at KeprtUG "11 uncu uar .. pir- : 
• lerl_ . = - -........................................ ,. 

A. LEVAZIM AMIRLIGI 

Pancar almacak A..-,. Levaım Amirlili Satm Alm• 
~•ı:r,oarmdaıı : 

1 - Müteabhit nam Ye bel&bma 11169 ki 
pancarm açık elnlltmeai 9/8/940 uat 15 

• Ankara LY. lmirlill utın alma komlı
~da yaprlacalı:tır. 
ı - Muhammen bedeli 135 Ura 7 karat 

lllr teminatı 26 liradır. Şertnam•i ko-
yonda ctirWtlr. (40011) 14003 

Patlıcan alınacak 
A-.b'• L•vuım Amirlili S•tın Alma 
omiır70nundaıı : 
l - ızo ton patlıcanın kapalı sarfla ek -

111tmeaf 1/1/940 uat 15 de Ankara L•. l -
alr1itl satın alma lı:omiıyommda. npda -
.utır. 

1 - llabamm• bedeli HOO lira, ilk te
elmıta 730 liradır. Şartnam•i komiıyonda 
prillür. İçinde kanuni ve ticaret oda11 ve
lıikalan bulunan telı:lif melı:tupları ıaat 14 
.. kadar kabal olunur. (4010) 14004 

P.tateı alınacak 
Ankara Levazım Amirlill Safi• Alma 

IComia70nWHlan : 
l - 200 ton patateain lı:apalı aarfla ek -

ailtm•i IOllA40 tarihinde uat 15 ele An
kara L•. lmirliti la. AL Komlıyonanda 
npılacalı:tır. 

2 - Muhammen bedeli 14.000 lira ilkte
minatı 1050 liradır. fartaameli komiıyozı.. 
da ıorülilr. Telı:lif melı:tuplan uat 14 de 
llaclar lublll olWtur. (4264) 14370 

Makama alınacak 
Aaiara Lnarnn Amiri/il San Al•• 

ll•911•1'flHIHlan: 
S - 1500 kilo flyonıa ıekllnc!e mabnaa 

almacaktır. Puarlılı 711/940 aaat ıs ele 
Anbra L•. lmirlili utm alma koml170 • 
_.. yapılacaktır. 
ı - !lmammen bedeli m Un. lrad te -

......... Un fi lnınetu. N.._.. llo • 
miQonda drllltlr. (4396) 14stl 

bilinde alabilirler. ettiği vesikaları ve tekllflcrlnl aynı gtin isteklilerin de ihale gilnıi olan 13-8-1940 , 
5 - hteklilerin 1imdiye kadar bu mik- ıııuıt 14 do kııdar komisyon reisllgtne ver- salı ıünıi saat 10 a kadar teklif mektup

tar ve buna benzer taahhıidatı ifa ettikle- ml'lcri lı\zımdır. !arını usulc:n bele.diye encümenine ver -
rine dair icap eden vesika, mahalli emniyet Şartnameler para.sız olarak Ankarada meleri. (4086) 14104 
müdürlüklerinden alecakları husnıihal ki- malzeme dnlrcslndPn, Haydarımıa'da tesel- Karpit almacak 
iıtları ve yulı:arda yazılı ilk teminatlariyle ıum ve sm:k ş flltlnden dağıtılacaktır. Anlı:ara Belediyt:rinden: 
birlikte tanzim edecekleri teklif mektup- (4103) 14205 1 _ Belediye ihtiyacı için alınacak o-
lannı muayyen elin ve saatten tam bir sa- Elektn·k malzemesı· alınacak 1 ""' k ıt ....... a ..ıı. Ud at eYeline kadar komfıyon batkanlığına an 21"" kilo arp on ~ ıo; .... m detıe 
vermeleri ilin olunur. (6384/3978) 13987 D. D. Yolltırı Satın Almı Ko. : açık eksiltmeye konulmuştur. 2 - Muhammen bedeli 6415 liradır. 

Muhıunm rı bedeli 6118 Ol lira olan 66 3 - Teminat (48.38) liradır. 

P. T. TELEFON Md. kıılem muhtelif elektrik malzemesi 16.8.940 4. - Şartnamesini görmek tatlyenlerln 
cuma gllnU saat 15,30 da kapalı zarf usu- her gtin encUmen kalemine ve isteklilerin 
llylc Ankarada idare binasında satın alına- de 20. 8. 940 salı günU saat 10,SO da bele-

Balar Manton almacak caktır. diye encUmenlne müracaatları. 
p T. T. Umum Müd .. •lü;u· nd•a.· Bu tıe girmek fstlyenlerln 4.58.85 Ura- (4252) 

• - "' tık muv.ıkkat teminat ile kanunun tayin 
1) İdare ihtiyacı için (28000) tanc:ai 3 ettiği vesikaları ve tekll!lcrinl aynı gUn Kuru oıl almacak 

M/M, (2000) tanesi de 4 M/M/ ceman ..ııı.t 14.30 za kadar komisyon reisliğine Anbrı Belediyesinden: 
(30000) tane bakır manıon açılı: ekıiltmeye vermeleri ıuımdır. 1 - Temizlik i$1eri hayvanatı içiıı alı· 
çıkarılmııtır. Şartnameler paraaız olarak An.karada nacak 55,000 kilo kuru ot on beı ıün müd-

2) Muhammen bedel (3000), muvakkat malzeme dairesinden, Haydarpqa'da tesel- detle açık elı.:rıltmeye lconulmuttur. 
teminat (225) lira olup eksiltmesi, 2 eylill ıum ve sevk ~fllıtlnden dağıtılacaktır. 2 - Muhammen btdeli (2750) liradır. 
/190 paztreesi ıünü aaat (16) da Ankara- (4104.) 14.206 J - Teminat 206,25 lindır. 
da Ebkaf apartunanı 3 üncü lı:apı birinci al ak 4 - Şartnamesini görmek i:rtiyenlerin 
katında P. T. T. aatın alma komiıyonunda Bezir mac ber ıün encümen kalemine H İ&telılilerin 
yapılacaktır. D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun- de 20. 8. 940 nlı günü ıraat 10,JO da Bele-

3) lıtekliler, mavakkat teminat makbuz tlın: diye encümenine müracaatları. 
veya banka teminat mektubiyle kanuni,,._ :Muhammen bedeli 30000 lira olan tiO ton (425J) 
ıikalanıuı hlmilea muk6r sün •• aaatte kaynamıı tqtltz beairi zı. 8. llMO Ç&l'fam· 
o komisyona müracaat edeceklerdir. ba gllnil saat 13 te kapalı zarf UllUUyle Kiralık clükkinlar 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. leva- ı\nkarada idare binasında satın ıılınacak-zıın. :t.tanbulda Valide hanında ikinci tır. Anlara Belediyesinden : 

J4JOf 

katta P. T. T. levazım a)'lliyat ıubeai nıü- Bu ıae girmek tıttyenlerin 2250 liralık Lira K. 
dürlüklerinden bedelsiz olarak verilecek- muvakkat tcmlnatlyle kaaunun tayin etti- Kira bedeli Teminat 
tir. (3114) 

13817 
ği vesikaları ye tekliflerini ayııı gUn l&&t 2775 201,lS Meababadakt paça • 

K•-unlu kablo alınacak 14 e kadar komisyon reiıllğlne vermeleri hane. -s ıuımdır. 600 45 (Sıhat bakanlıiı kar 
P. T. T. Umuın lliidurlülünden: şartnameler l!iO kuruıa Ankara ve Ha,.. ( ımncla otobüs du • 
1) İdare ihtiyacı için (30000) metre çift dlU'pqa veznelerinde satılmaktadır. (rak yerindeki büyük 

nalı:llU kurıunlu kablo açık eksiltmeye çı- (4251) 14323 (dllkkln 
kanlmııtır. 1070ad~ Fotonraf ,._erreveai 650 41,75 Hdilakllı:d~J 41 numaralı 

2). Muha~uıen bedel (5000), muvakkat -.. • "' "' an 
temınat (375) Ura olup eksiltmesi 3/eylül/ yaptınlacak Yukarda mahal ve kira bedelleriyle te -
1940 ulı cü.,ti uat (15) da Ankarada Ev- D. o. Yolları Satıa Alma K.omisyonua- minatları yazılı belediyeye ait ıayri men-
kaf apartımanı üçüncü lı:apı birinci katın- daa: kuller ihale tarihinden itibaren 31. 5. 941 
ela P T. l'. ptın alma komisyonunda ya- Muhammen btdel. (4720) dört bin ,... tarihine kadar lı:lraya verileceiinden ıart-
pılacaktır. di :YÜ• yirn; lira olın muhtelil bo,d• yap. namelerini görmek iıtiyenlerin hcrgün en-

3) İlteklller, muvakkat teminat makbuz tmlacak 1070 adet maacam fotoğraf çer- climen lı:alemin6 vı iıtekllleriD de 20. 1. 
veya banlı:a teminat mektabiyle lı:ananl ve- çevesinin 21. 8. 1940 çarşamba günü saat 940 sah ıüniı &aat 10,30 da beledi7e encü-
ıilı:alarım Mınileıı muldtr gun ve saatte 15.10 da Anlı:arada idare binaırında açık •k- menine müracaatlan. (4340) 14317 
o komiı1ona müracaat edeceklerdir. !rıltmesi vapdacalı.tır. 

4) Sartnameler, Anlı:aracla P. T. T. leva- Bu iıe girmek istiyenlerin (354) üç yüz S\jpürge almacak 
zım, lıtanbul'da knacıyan hanında ikinci ~ili dörf liralılc muvailat teminat ile ka· Aai•r• Beledi,esindea : 
k~t~ P. T. T. levazım ayniyat ıubeıi mü- aunan tayın fttili vuiiaları bimil~a a7- 1 - Belediye ihti7acı için alınacak ol~ 
dilrlüklerinden bedelıiz olarak verilecek- nı gün elcsiltme saatine kadar komisyonda 
tir. (3115) 

13818 
izbatı vücut etmeleri lazımdır. 1565 adet çalı ve 1194 adet lıaıır lflptlrıesl 

Yüluek m:....-r veya m!!L __ _ı:.. Şartnameler parasır olarak Aniaracla on beı sün miiddetle açık elniltm8)"e konu-! 
..._ UJJCDU- ma/zem• deirainde, H17darpa1ada tnel • muıtur. 
aranıyor lüm ve sevk ıelliğinden dağıtılacaktır. 2 - Muhammen bedeli 1785 Ura 40 ka -

P. 7'. 2'. Umum Müdilrlüiünden: (4278) 14326 
1 - tdarel merkeziye kadrosunda fkl Blilt münakasaıı ruıtur. 

,.US on Ura ücretli iki adet (yUJuıek mimar l 3 - Teminat 133 lira 91 kurıaıtur. 
Teya )'l.lkHk mühendis) mUnhall vardır. D. D. Yolları 4 ıletme Madarlil • 4 - Şartnamesini 16rmek lıtiyenlerfn 

2 -tht11U mevkii olarak kabul edilen ğunden : her etin encilmen kalemine Ye lıteklileriD 
bu mUnhallere gUzel sanatlar akademisi ihalesi tehir edilen 940 malt senesi de Z3/8/940 cuma ıünü ıaat 10.30 da bele-
)'l.lkeek mtnıaı1 IUbeelnden mezun 36:s6 ı· aayılı barem kanununun 6 ıncı maddesi mu- çinde ıube 41 mıntakasından ihzar diye encllmenine müracutlan. (4371) 
clblnce devlet hizmetinden aynlalı en az edilecek balista ait keıif bedeli 14379 
beı aene ~çmlı bulunan tecrUbeli mimar- ile kilometre mevkileri a•agv ıda yuılı Motör yalı alınacak 
lana tayini matlup olduğundan, bu vasıf • :ı 
lan Te 188 sayılı memurin kanununun 4 19000 metrcmiklip balbt 26. 8. 940 pa- Aal:ara Beledi7esiııden : 
UncU maddNtnde yuıh diğer ıartıan ha- zartesi gUnU ihalesi yapılmak Uzere l - Belediye ihtiyacı iı;ln alınacak olan 
iz bulunanların dilekçe ve evrakı mU.blte- yeniden kapalı zarf uıulile eksiltmeye 1200 kilo motör yatı 15 IÜJl mlic!detle açık 
lertyle birlikte P. T. T. umumi mUdilrlU - eksiltmeye konulmuıtur. 
tün• mUracaatıarı !Uzumu na.n olunur. konulmuıtur. 2 - Muhammen bedeli 780 liradır. 

(43"6) 14377 Bu işe girmek istiyenlerin 1740 lira- 3 - Teminat 58.50 liradır. 
Bronz tel almacak tık ilk teminat vermeleri ve kanunuıt 4 - Şar\namealni görmek iıtiyenlerln 

P. T. T. Umum JlüdiırluliJndea: tayin ettiği vesikalarite teklif mektup- her CÜD encümen kalemine ve iıteldileriD 
1 -tdare ihtiyacı için 500000 metre çift }arını eksiltme günU muayyen olan aa- de 23/8/940 cuma dııli saat 10,30 da bele-

D&ldlH lbUkU bronz tel kapalı zarfla ek- ilm alltme)'e vıkanlmııtır. atten bir aut evetine kadar komisyon diye ene enine müracaatları. (4372) 
2 - :Muhammen bedel (90000), muvak- reisliğine vermeleri lizımdır. 14380 

kat teminat (67001 lira olup ek.illtmeal Poatadı olacak gecikmeler kabul 0 • Parlct. •••ı almacak 
20. 9. 940 cuma KUılU saat (16) da Ankara- A i B _,. 
da P. T. T. Umum MUdUrlUk blna.ııındakJ lunmu. n ara elfldi7nlndn : 
satın alma komlıyonunda yapılacaktır. Bu işe ait mukavele ve prtname pro 1 - Belediye ihtincı için almacek olan 

3 - İstekliler, muvakkat teminat mak - 200.000 adet Mamak parke taıı OD b .. rilD 
bus nya banka teminat meiltublyle kanu- jeleri 4 itletme mUdUrlütünden Anka- müddetle ve lı:apah sarf ualiyle ebiltme
nl Yesalk ve teklifi .ıuhtevt kapalı zarfla- ra 'H Haydarpaşa garından parasız o- ye lı:onulmaıtur. 
nm o gUn saat (14) e kadar mezkQr komiı ı -'- d 1 1 aJrtad yona vereceklerdir. ar- a ıtı m ır. 2 - Mubanımen bedeli 13.000 Uracbr • 

4 - eartnameler, Ankarada Evkaf Apt. (6946/4416) 14403 3 - Teminat 1175 liradır. 
P. T. T. Leva.ıım. iıtanbulda Valde hanın- Ocak Mlkdar Mu.bedeli Ketlf 4 - İhaleai 23/81940 cuma ırllnfl aaat OD 
da P . T. T. levatım ayniyat ıubesi mUdUr- Km. lrl3 Ura B. ~ b. d 1 :... 
lUklertnden <4.!iO) ktıl'UI mukablllnde veri-ı 365+850 4000 130 5200 ır e yapı aca5ından prtnamnini ,örmek 
leeeldlr. (4318) HS78 

4 
iıtiyc:nlerin her rfln encümen kalemine ve 

83 + 000 18000 120 18000 iıtelı:lilerin de ihale cilnü olan 23/11940 cu-

Kereste ah nacak 
D. D. Yolları Satın Almı K.omisyonuadan: • 
llulıanunea bedel, muvakkat tfmlnat ve mikdarları qafıda yasılı Alr&1lrseıı. 

m... ve ıhlamur kereste: ayn ayn ihale edilmek Uzere 20. 8. 940 aala sUııll ıaat 115, 
SO dan lUbaren liste 11ra numaruı ve kapalı zarf usullyle Ankarada idare blnuın
da aatın alınacaktır. 
Bu lflere strm•k laU)'eıılerlD her llate hl.zuında ~rilen muvakkat teıntnat ile 

kanunun tayin ettltl vesikaları ve tekllfl er1nl aynı gün aaat 14.,30 a kadar koml1-
on relılitıne nrmelert llzımdır. tartname ler paruız olarak Ankarada m.ızeme da
lrulnda, llaydarpqada tealim v• ankıtefllğlndeıı. İzmir ve Eaklıehlrde idarem& 
tuaıarından clalıtılmaktadır. 
Liıte Mikdan Cinıi Muhammen bedeli 
No. M3 M3 Mecmuu 

Lln K. Lin K. 
s 
1 

Ml,220 Alrctlrs• clilme n lralu H 00 22512 70 
411.- ..... 4Uae • • 1ıaı. • 00 Mal 40 

1 500,000 ""l.-ır JralM JO 00 a5000 oo 

Munkkat 
teminat 

Lin K. 
• 11111 46 
ıaeı eı 

1175" 

ma ıünü ıaat ona lı:adar uulın teklif mek
taplarmı belediye encümenine nrmeleri. 

(4373) 14311 

Sıva ve yatlı boya itı.i 
Anlcara Belediyııind•n : 
l - Belediye bin11ının ön ve prp cep

hesl1le dıı ır1a ve yallı boyaları iti on beı 
cün müddetle açık elniltmeye konıılmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 711lira44 kuruı
tur. 

3 - Teminat 53 lira H lnaraıtur. 
4 --Şartnameaiai rörmek iıtbenlerin 

her liD •cilmen kalemiu •e lıteklilerin 
ele 2311/MO cuma liafl tut 10.JO da bele -
dl79 llldmenhae mtracaatlan. (4411) 

T. İl BANKASI 
1940 Küçük 
Cari Hesapla• 

lKRAMIYE PLANI 

Gres yağı almacak 
Anlı:ara Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

6106 lı:ilo ırc:a yafı on bet ıUn ıniiddetle a
ı;ılı: ekliltmeye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 4579 tin 50 1m -
ruıtur. 

3 - Teminat 343 lira 41 kurqtur. 
4 - iartnamnlni ıörmek iıtiyenleriıa 

her llÜD enc:üoıen lı:alemine ve iatelı:lilerin 
de 23/1/940 cuma f41nü ıHt 10.30 da bele
diye encümenine müracaatları. (4413) 

14400 

Biır motopomp alınacak 

Anl:ar• B~lediye:rind~n ı 
1 - Su lıleri için lBzııma olan bir' adet 

motopamp pazarlıkl& alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 835 liradır. 
ı - Teminat 125,25 liradır. 
4 - Şartnameaini görmek lıtiyenleriD en

cümen kalemine ve iste~lilerin de 918/940 
cuma ıUnB eaat 10.30 da belediye encüme
nine mum~aat etmoJerl. (4414) 14401 

BEDEN TERBlYESl GENEL D. 

Kayakapor malzemeıi alınacak 
B. T. G. D. Satıa alma komiqoau 

reis/ilinden : 
Aıafıda milf redatı yazılı kayak 

spor malzemesinin ihalesi kapalı zarf 
uıuliyle ve her cinai ayrı ayrı olmak 
üzere 12. 8. 5>40 puarteai ıünU saat 
14,30 da Ankarada Genel Direktörlük 
binasında aatınalma komisyonu hu • 
zurunda yapılacaktır. 

Talip olanların malzemenin pıt -
namesini almak ve mevcut nümunele
ri ıörmek üzere meaai aaatları içinde 
her zaman satın alına komisyonuna 
müracaat etmeleri ve teklif verecek
lerin de muhammen bedeli olan 19.150 
liranın % 7,5 niıbetinde muvakkat 
teminat akçeleriyle ihale ıünUnde 
komisyona müracaat etmeleri ilin o-
lunur. (4215) 14207 

Alınacak malzeme: 
800 Çift Kayak 
800 Çift Kayak ayakkabısı 
60 Çift Kayak Eldiveni 
60 Çift Kayak Çorabı 
30 Çift Kayak Tozluğu 
30 Çift Arka çantası 

ViLAYETLER 

Kapalı zarf uıuliyle ebikme 
ilanı 

Edirne Meriç Su işleri Sub• llUdürlQ -
IUnden: 

1 - J:kslltmeye konulan lı: llldirne el· 
varında Boanaköy lrlertç sahilinde kıyı ve 
lledde tahkim tnıaatı tamir itleri olup be
deli keıfl 87011Ul liradır. 

2 - Eksiltme 12. 8. 9-&0 tarib.l..e mtıea. 
dlf pazartesi gUnU saat 11 de Edlrnede 
lıleri9 au tıleri IUbe mUdtlrlUftlnde topla
nacak ekllltme komlayonU11Ca kapa1a sarf 
ueullyle yapılacaktır. 

3 - 0İsteklller bu tıe alt elaılltme pıt -
nameat, mukaveleD&Dte bayındırlık tılert 
seneı prtnameal huaual fenni ıartnıune, 
ıllsilel fiyat cetvelleriyle projeleri Edirne 
llU tılert Merto 111bfft mUdUrlUltlDde blll
bedel sörebUlrler. 

' - Ekalltme7e strebllmek için latekll
lerln cmuı > liralık muYa1clıat temtnat 
~ w 1ı1ı l8Uda ili Jlar&a Ytlr&leUM 

1 adet 2000 llnbk -
a • 1000 • 
... cıoo .-

12 • 230 • -'° • 100 • -
T& " tiO • .. 

210 .. il .. -

Ketidelerı 1 tubat, 1 
1 aiustos, 1 ikincitep"İll 
lerincle 1apıla. 

müracaat ederek bu 1119 ~ 
zere alacakları mUteahhlWle 
940 eenealne alt ticaret odaa 
ibraz etmeleri ıarttır. . .• ...il 

O - Teklif mektuplarım ~ 
de yazılı saatten bir aaat e 
makbuz mukabtllnde Edirne ıı 
lerl ıubeal mUdürlutQne teTdl 
caklardır. P09tada vuku bulall 
kabul edilmez. (~74/"166) 

ln.-,t müPwk•..,a 
Çankm C.H.P. Vilf7et J, 

yeti Reislijindea : 
1 - Ekailtmeyo konuld 

kın viliyeti merke.ılnıde 
olan Halkevi binuı idare 
mal inpatı ile ıinema ft 
tonu kısmı inpatıdır. 
Keıif bedeli 24712 Ura 11 * 
2 - Bu ite ait prtna1DI 

ıunlardır. 
A) Eksiltme prtnameel 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık- itleri 

meai 
D) Yapı itleri umumi f 

melİ 
F) Hlllba ketif ceı.ell fi 

leri. 
lıtiyenler bu evrak ve 

Çankın Halken bqkanlı 
9ilirler. 

3 - Eksiltme 15. 8. 940 
milıadif pertembe ıünil .,at 
C.H.P. vilayet idare beye 
tacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebi~ 
teklilerin 1853 lira 46 kU~ 
kat teminat veraıeai \:JUOor"" 
Nafıa mUdiirlUğünden bU 1r 
olarak ihaleden 8 gilıı e'fC 
vesikası atımı olamaları. 

5 - Teklif mektuptarı 
çüncll maddede yazılı saa 
~vellne kadar eksiltme rei 
buz mukabilinde verile 
ıle gönderilecek mektuP 
ihale saatine kadar ıetdılt 
dıt zarfın mUhiir mumu ıte 
mıı olması lbımdır. P 
g~cilmıeler kabul olu~ 

(4167) 

Sade yalı al 
Kili• Gümrük Mulıala•a 

1 - Kllteabhldl nam v• -...-:::~• 
kilo sade :vat açık ekeiltme1'9 
tur. 

2 - Kulıamnwı beclell 
ktıru1tun Muvakkat _..... 
69 kuruıtur. ,,,O. 

a - Eksiltme 27 atuıtle>9 
11&t 15 te tabur sa&ıa atın• 
7&P1lacaktır. lu'bwDlal 
(9647/'201) 



l MODAFAA VEKALET! 

~Un battaniye alınacak 
~ l'ekiJeti Satın Alma Komfsyo-

: tanesine tahmin edilen fiyatı 750 
~ 1500 tane yün battaniye 9/ağuı

~;ıına günü saat 11 de Ankara'da M. 
'111 nlrna Ko. da pazarlıkla satın a
~ isteklilerin Hi87 lira 50 ku • 

lı teminatları ile birlikte p zar
'ce saatinde mezkQr Ko. da bulun -
4172) 14199 

!f.'tü'l. havlusu alınacak 
~ 1' ekaleti Satın Alma Komisyo-

•dcdine tahmin edilen fiyatı otuz 
a:ı on bin tane yüz havlusu 9/ağuı-

11ttı.rna günü haat 10 da Ankara'da 
~•~tın alma Ko. da pazarlıkla sa -
dl&nıdan isteklilerin pazarlık ıUn 
e 450 liralık kati teminatları ile 

llıtzkor Ko. da bulunmaları. (4173) 

~ 14200 

- Uhtelif ecza alınacak 
· 1' eA:aleti Satın Alma Ko : 
~ .tahmin edilen fiyatı 465 lira 
tılo asit borik, 300 kilo borakı, 

~ taıı~ 19. 8. 940 pazartesi günü ııı-
An1tarada M. M. V. satın alma 

;1:ı:arlıkta sa.tın alınacaiındıın iı-
70 liralık kati teminatları ile 

~:ı:ariık gün ve saatinde mczkQr 
11tı:ıınalıırı. (14231) 1424-0 

~a.:ı; idrofil alınacak 
· 1' eki/eti Satın Alma Komisyo • 

ı11llıetresine tahmin Nİlen liyatı 16 
9 ıı elli bin metre gaz ldrolil 19 

~.~Pazartesi günü saat on birde 
ı "'· M. V. satın alma Ko. da pa. 
111atın alınacalından isteklilerin 
t 1lc kati temznatlariyl• birlikte 
1 Utı ve saatinde adı geçen Ko. da 
rı, (42J7) 14243 

-· 1" İyod alınacak 
~ ekalcti Satrn Alma Ko. 
ılosuna ımin edilen fiyatı 19 

500 kilo ıd 19 Ağustos 940 pa· 
tilı:ıu ıaat onda Ankarada M. M. 
'1rrıa Ko. da pazarlıkla satın alı

~ 11 isteklilerin 1425 liralık kati 
rı ile birlikte pazarlık gün ve 
llıczk<ır Ko. da bulunmaları. 
~ (4238) 14244 

L hastabaktcı hemşireler 
'\ltıa. ait bazı izahat ve 
~kayıt ve kabul ~artları 
~•-ta bakıcı hemşire yetıı:ıtfrmek 
"~il.da M. M. V ckAleti tarafın • 
d ...qlo. bakıcı hem§ireler okul•ına 
~ 3S talebe alınacaktır. 

,3 Bayılı kıınun mucibince bu o· 
111 ııuı olacaklar, memur olup to • 
~ <itakto.rdır. 
'tt~uıı olıınıru- altı senelik mecbtır! 

ordu hastanelerinde yo.p:ı,.ak
~ •onra arzu ederlerse memlekct

t &ıhı t~ekkilller kendilerine a -
l ır. 

':14ıı mUddetl 1lı; sene olup, bu 
~e okurlara ayda beıı lira haro-

lıt l.,; ve IB§e ve llbasları tanın.men 
~11lcaktır. 

t t 1ttan mezun olanlar, barem ka
~ e 20 lira asil m8.8§lan btl§lamıık 
~ lllacaklar ve bu mlkdnr glttllt· 

\ b ktır. Bu zaman dahi lqc, giy
~lrındırma orduya alt olacaktır. 
~ 13 eylW 1940 da tedrisata bao-
t1' 

"<ıua kayıt ve kabul ıartıe.rı ııun-
~lye Cilmhurlyetl tebaasından 
~ rk ırkından bulunmak. 
~I Yerinde olmak ve durumu her 
~ı.!to görmeğe müsait bulunmak 
\ "<lllgl bir haatane heyell raporu 

tltırmck ve evraka bağlamak 
~ı 
~ oıı a.ltından aşağı ve ylrınl iki· 
~ otnınmak. 
~~•!, ana ve babası iffet ehlin· 
t·,/l!u vazıyet pollsc;;e tevsik et
~ &kn bağlanacaktır.) 
°'la.~ orta okul tahalllnl b!Urmlıı 

it. bu dcr!'ccde tahsil gördUğUnU 
~~ ('l'asdlknamo suretleri mu
t ıı ~ eklenecektir.) 
~ \'eya nıııanlı bulunmamak (E
~ıı boşananlarla kocası ölmllş o
~ ~edilir). (Buna alt medeni ha

""Uabıt evrak keza eklenecek-
lıı ' 

ltı-1{ •ebepler dıııınd:ı okulu kendll1-
~etu41, yahut evlenmek surctly
~ ;r hızıbatı eebeplerle okuldıın 
l\ıı llhut altı eenelllt mecburi hlz-
1 1rnadı~ı veya tamamlamadığı 

'11 ebPplcr dışında okuldan çıka· 
\tı rııe tnhaltkuk ettirilecek mek
"ltrını tamamen ödlycceğine ve 

~•lkaların tamamen doğru ol
tn~_noterden tasdlkll ve kefilli 

~ ;--n1e vermek. 
~ak eahlplerl okula imtihan-

~ 111 Ul edilecektir. 
~ ?naddedekl evrakı tamamlı
I luıkaradaldler ı.ı. M. Vekt\

Plt~lerı dairesine, diğer vllt\yet 
1, lıı. ler valllllderlne, kıızadakll,.r 
" ...,rıı. takdim edecekler ve bu yol 
~~, · •ıhat itleri dalreslne•yolla -
ı..:caauarın 10 eylUl 1940 ta aonu 
l~tır, 
~l>lerın kabul edildikleri ve 

it Cket etmeleri aynı malcamlar 
~lldilerlne bildirilecektir. 

ıı. l edileceklerin okulun bulun
~1r.a kadar ve eıht muayene ne-

'llaf't tebeyytln edenler mem
~\t~<llp gı>lmek için sarfedecek
. , ı kendilerine ait olacak ve 
~hat !=teri dairesi reisliği) ne 
Cı~ aktarı dilekçede bunu ta.Rrih 

" (4273) H271 

~re filfunası alınacak 
41etj &tın Alma Komisyo • 

~htııin edilen fiyatı 14.000 lira 
l\ ll ırn ınuhabere maması pıızar • 

1tıacaktır. Pazarlığı: Z3/8/940 
~~at 14 dedir. Kati teminatı 
t.r'P &artnamesi komisyonda göril-

dın muayyen vakitte M. M. V. 
• l b 

utunmaları. (4402) 14396 

ı· v,~f malzeme alınacak 
41eti Satın Alma Komisyo • 

~~~in edilen. fiyatı: 1270 lira 
~ lı kıakaıo, 1000 kutu izoleband 

t~ ~Ofon zarfı, 110 kilo mumlu 
llı ltııeye konmuştur. Eksiltmesi 
r," ıiinü saat 11 dedir. İlk te -

'\ tö~S kuru~ olup şartnamesi ko
~. \t lür. Taliplerin muayyen va

ı • Sa. Al. Ko, da bulunmaları. 
14397 

Kürek alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo -

nundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 50 

kuru, olan 4-0.000 a.det kürek pazarlıkla u. • 
tm alınacaktır. Pazarlığı: 10/8/94-0 cu • 
martesi gilnll saat 1 ı dedir. Kıtl teminatı: 
3000 lira olup nümune ve şartnamesi ko -
misyonda görillilr. Taliplerin muayyen va
kitte M. M. V. Sa. Al. Ko, da. bulunmalı -
rı, (4406) 14398 

M. M. V. Hava Müste§arhğı 

Şeffaf malzeme alınacak 
M. M. Vekileti Hava Satın Alma Ko -

misyonundan: 
1 - 23 kalem eeflnf mal:ı:cme kapalı 

znrfla eksiltmeye konulmuştur. Muham -
men bedeli (15.500) lira olup ilk temınat 
miktarı (1163) lirnclır. Kapalı zarfla ilın
lesi 29/81940 günü saat 11 de hava satın 
alma komlsyonundn yapılacaktır. 1 dari ve 
fenni şartname her gün öğleden sonra mez· 
kQr komisyon:la i'Örülcbllir. İıtekl.lerin 
kanunun iki ve üçüncü maddelerınde ya
zılı vesaikle birlikte ilk teı:ıtinat ve teklit 
mektupl:umı muayyen saatten bir saat e
Vf'Iİne hdar komisyona makhu.ı: mukabi
lınde ve. nele~i lazımdır. (~705 ı 13699 

Er fotini alınacak 
M. M. VeHleti Ilava Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1 - 5.000 !ölft er fotini pazarlıkla satın 

alınacaktır. Muhammen bedeli 37.500 lira 
olup kati teminat miktarı (5625) liradır. 
Pazarlığı 9/8/940 cuma güoü saat l 1 de ha
vn satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İdarr şartname, evsaf ve nümuneııi her gün 
öğleden sonra komisyondan alınabilir. İs· 
teklilerin muayyen giln ve saatte kati temi
nat ve kanuni belgeleriyle birlikte komis • 
yonda bulunmaları. (4274) 14272 

Ekmek torbası alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1 - 1000 adet ekmek torbası pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli (1500) 
iira olup kati teminat miktarı 225 liradır. 
(Pazarlığı 8/8/940 perşembe giinü 11aat 10 
da hava utın almn komisyonun<la yapıla -
co.ktır. İdari ve evsaf her ıün öğleden son
ra komisyonda görlilebilir. İsteklilerin mu· 
ayycn gün ve saatte kati teminat ve kanu
ni belgeleriyle komisyonda. bulunmaları. 

(4276) 14273 

Arka çanta&ı alınacak 
M. M. VekMetl Hava Sııtrn Alma Ko -

misyonundan : 
1 - 1000 adet arka çantası pazarlıkla sa. 

tın alınacaktır. Muhammen bedeli ( 4500) 
lirB olup kati teminat miktarı (675) lira -
dır. Pazarlığı: 8/8/940 perşembe günü sa -
at 11 de hava satın alma komisyonunda ya
tıılacaktır. İdari ve f ennt ıartname her gUn 
öğleden sonrl\ komisyonda görülebilir. h
teklilerin muayyen gUn ve saatte kati te • 
minat ve kanuni belgeleriyle komiııyonıda 
bulunmaları. (4277) 14274 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

. Elbiselik kumat alınacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın Alma 

Komisyonundan : 
ı - Tahmin edilen bedeli "39312" lira 

olan "12000" metre erat elbiselik kumaşın 
9/Afustos/940cuma günil saat 16 da pazar
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı "2948" lira "40" kunış 
olup şartnamesi her gün komisyondan 
"197" kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanundaki 
vcsaikle birlikte belli gün ve saatte Kasım
paia'da bulunan komisyona müracaatları. 

"6691-4217" 14266 

ZiRAAT VEKALET! 

M. Ali Erkiner' e 
Ziraat Vekiletlnden : 

. 

75 lira aylık ücretli Arga Veteriner mü
cadele kltipliğlne müsabaka imtihanında 
kazanan Ankara Hamamönü Bakırlar so -
kak numara 21 A. da oturan M. Ali Erki • 
ner tayin cdilmie ve yapılan tebligatta ad
resinde bulunmamıı oldufundan on beş gün 
içinde Veteriner umum müdürlüğüne baş -
vurmadığı takdirde müstafi sayılacağı ilin 
olunur. (4286) 14277 

NAFIA VEKALETl 

Çimento alınacak 
Nalra Vekaletinden : 
10. 8. 940 cumartesi günü sat 11 de An

karada Nafıa Vekaleti binası içinde malze
me müdürlüğü odasında toplanan nuı.lzeme 
ckiiltme komisyonunda 8500 lira muham
men bedeUi 500 ton Portlant çimentosu
nun eksiltme ıartnamcsinde yapılan u.di
lit dolayısiylc yeniden kapalı zarf usuliy
le eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme ııartnamesi ve teferruatı bcdel
ıiz olarak malzeme müdürlüğünden alına
bilir. 

Muvakkıı.t teminat (637) lira (50) ku
ruıtur. 

İ&teklilerin teklif mektuplarını muvak
kat teminat ve şartnamesinde yazılı vesa
ik ile birlikte aynı g\in aaa.t 10 a kadar 
mezkQr komisyona makbuz mukabilinde 
vermeleri 15.zımdır. (4049) 14053 . . 

SIHHAT VE lÇTlMAI M. V. 

Köıpür alınacak 

Sıhat ve lrtimai Muavenet Veka
leti Hudut ve Sahiller Sıhat Umum 
Müdürlüğünden : 

Umum Müdürlük '":ı]oriferi i· 
çin yetmiş ton kok kömürü açık ek -
siltme ile alınacaktır. Tahmini fiyat 
1855 liradır. 

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

· 'irlük satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (140) liradır. 

TalıP.lerln Tıcaret ve Sanayi odasına 

ULUS 

kayıtlı olduklarına d&lr vesika lbru 
etmeleri, §artnamesini görmek istiyen 
lerin Ayniyat Muhasibi mesultUğilne 
müracaatları. (4312) 14298 

Serüm ampülleri alınacak 
Sıbat v• lçtimai Muavenet Vekaleti Mer

kez Hılzıssıbhıl Müessesesi Satın Alma 
Komisyonundan : 

Muhammen 
Adedi cinsi bedeli İlk teminatı 

Lira Lr. K 
9000 2 ce 135 ) 

111000 5 cc 4440 ) 343 13 

120000 4575 ) 

!5000 10 cc 1750 ) 
!7000 ıs cc 2035 ) 283 88 

72000 3785 ) 
1 - Müessesemiz ı!jın cins ve miktarı 

ve muhammen bedeli ve ilk teminatları yu. 
knrda yazılı serum ampulleri iki grup ha
linde ayrı ayrı eksiltme suretiyle satın atı. 
nacaktır. 

2 - Eksiltme Z2/S/940 perşergbe r{inli 
saat 11 de Ankara'da Merke.z Hıfzıuıhha 
müessesesi satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Ampullerin cam evsafı türk kodek
sine uygun olacaktır. 

4 - Şartname ve nümunesini görmek is
tlyenlcr komisyona müracaat ederler. 

5 - Muvakkat teminat bedeli nakit ve 
nakit mahiyetindeki evrak Maliye Veklile
tl Merkez veznesine yatınlmas1 için talip
lerin bir gün evel ve kanuni vesikalariyle 
beraber belli gün ve saatte komisyona gel-
meleri. (4305) 14374 

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

kıtaat ilanları 

Telefon direği alınacak 
Çanakkale Mıist. Mv. Satın Al. Ko.dan: 

1 - Çanakkale ?ıtet. Mv. ihtiyacı llçn a
şağıda cins ve nukdan yazılı olan 2200 a
det telefon direği Impalı zarf usullyle sa
tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli hizasında göste,. 
rllmlııtir. 

3 - İhalesi 8. 8. 940 pcreembe gUnU sa
at 11 de Çanakkalede Met. Mv. Satın alma 
komisyonunda ;ı;apılacak. 

4 - Tallpkrin ihaleden bir saat eve! te
minat akçeleri olan 82:'l lira ve ihale kan
nununun 2, 3. ilncll maddelerindeki veea • 
lkle birlikte komisyona müracaat etmeleri. 
Cinsi: •relcfon direği 
.Mikdarı: 2200 
:Muhammen B.: 5 lira 
Muvakkat te.: 82!5 lira 

(3997) 
Saman alınacak 

13991 

/ğnece Askeri Satın Alma Komisyo
nundan: 

Şerait ve evsafı dahlllnde 8§1\ğıdıt mlk
dnr ve saati yazılı aamaııa. 18. 7. MO r;tl· 
nünde knpalı 7.arfla yapılan eksiltmesinde 
istekli çıkmadığından yeniden kapalı zarf
la ckslllmcsl 9. S. 940 cuma ı:;ilııU İğncccde 
askeri satın alma komisyonunda yapıla -
ce.ktır. Şartname ve evsafı tatil gllııler ve 
saatler hariç her glln koll\ieyonumuzda gö
rUleblllr. İstf'Jdll!'rln kıumnl vesikalarlyle 
lhRlc g{lnll lhnle eruıtlnden en gcc; bir saat 
eve il ne kadar teklif mektuplarını komi ıs· 
yuna vermiıı olmaları Hl.zımdır. 
.h!ikdarı: 1.ri21.000 kilo 
Tahmin bedel! 26617 lira. 
TE'mlnatı 1997 lira 
İho.le sııatl 11 

(4002) 139915 
Sade yağı alınacak 

Edirne Askeri Satın Alma Komisyo
nundan: 

1 - F:dirnedekl birliklerin senelik ihti
yacı olan 66.000 kilo eadeyağı kapalı zarı 
usullyle ekslllmPye konulmuş.sa de. talip 
çıkmadıttından aynı evsaf ve ıerait daire
sinde ikinci ihalesi 9. 8. 940 cuma günü 
e:ıat 17 de yapılacaktır. 

2 - Sadeya~nın muhnmmen bedeli 
92.400 lira ve ilk teminatı 6930 liradır. 

3 - Evsaf ve DCraltlnl öğrenmek ietı
yenler her gUn Iıı saatlerinde ve isteklile
rin ihale saatinden bir eaat evt'l teminat 
mektuple.rlyle reıımt vesikalarının Edirne 
aanayl kışlasındaki satın alma komlsvrınıı-
na vermeleri. (4004) 13998 

Buğday kırması 
Konya Lv. Amirliti Sa. Al. Ko, dan : 
1 - Konya'daki kıtaatın senelik ihtiyacı 

olan (180.000) kilo buğday kırması kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Şartnamesi Konya, İstanbul, Anka
ra Lv. amirlikleri ııatın alma komiıyonla -
rında okuyabilirler. 

3 - l~bu (1800000) kilo buğday kırması 
muhammen bedeli (28.SOO) liradır. 

4 - Şartnamesindeki % 25 miktar fa.z -
lası dahil olduğu halde 2700 lira.dır. 

S - Elbiltmesi 19/8/940 tarihine tesa -
düf eden pazartesi günü aaat 11 de Konya 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

6 - İstekliler 19/8/P40 pazarteııi günü 
ııaat ona kadar teklif mektuplarını Konya 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da vererek ve yahut 
göndereceklerdir. Bu saatten sonra verilen 
veyahut gönderilen mektuplar alınmıyacak
lardır. Saat ayarı kolordu daire saatiyle 
yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine bil
hassa 32 ci maddeaine uygun olmıyan mek
tupların sahipleri eksiltmeye iıtirik ede-
mezler. (4293) 14284 

Odun alınacak 
Süloğlu Tüm Ko. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - (5540) ton kuru odun satın alına
caktır. 

2 - Kapalı zarf UBllliyle eksiltmesi SU
loğlunda 22. 8. 940 tarihinde saat 11 de sa.
tın alma komisyonunda. yapılacaktır. 

8 - Muvakkat teminatı (8310) liradır. 
4 - Şartnamesi SUloğlıı eatın alma ko

misyonunda her ı:;Un gorUlcbiltr. 
6 - isteklllerln 2490 sayılı kanunda ya

zılı vesikalarla komisyonumuza müracaat-
ları. (4301)J 14292 

Mekkari semeri alınacak 
lzmir Lv. Amirliği Sı. Al. Ko. dan : 
1 - Ordu birlikleri hayvanatı için 1200 

adet yerli mekkare semeri S. ayda teslim e
dilmek şartiyle pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 8/Ağs./940 perşembe gü • 
nü saat 15 de İzmirde kılilada İzmir Lv. li
mirliği satın alma komisyonunda yapıla -
taktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 15600 liradır. 
4 - Teminatı muvo.kkate ak,esi 1170 li

radır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda gö -

rillebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına dair vesika göstermek mecbu-
riyetindedirler. . 

7 - Pazarlığa iştirak edecekler Z490 sa
yılı kanunun iki ve üçıincü maddelerinde 
ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve te -
minatı muvakkatcleriyle birlikte ihale sa
atinden evci komisyona müracaatları. 

(4348) 14348 

Arpa alınacak 
lstanbul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
868 ton ktiple arpa alınacaktır. Pazar · 

lrkla eksiltmesi 10/8/!>40 cumartesi günü 
saat 11 de Tophanede İstanbul Lv. ll.mırli· 
ği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli kırk yedi bin yedı yüz kırk 
lira ilk teminatı 3550 lira 50 kuruştur. Şart
namesi ve nümunesi komisyonda gorulür. 
isteklilerin belli saatte komisyona gelme -
!eri. (4350) 14350 

Et alınacak 
Edirne Tüm. Sa. Al. Ko. dan 
1 - -dirne'deki birliklerin senelik 400 

ton et ihtiyaçları kapalı zari usuliyle ek -
siltmeye konulmuştur. /balesi 22/ 8/940 gü. 
nü saat 18 de yapılacaktır. 

2 - Etin muhammen fiyatı (140.000) lira 
olu ilk teminatı (8250) liradır ... 

3 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyen
ler her gün iş saatlerinde Edirne sanayi 
luşlasrndaki satın alma komisyonunda gö -
rcbilirler. 

4 - isteklilerin belli gün ve saattt'n en 
az bir saat evel resmi vesikalariyle temi • 
nat ve teklif mckt.uplarınrn sözü geçen ko
misyona vermiş olmaları. (4391) 14J86 

Odun alınacak 
Edirne Tüm. Sa. A 1. Ko. dan 
1 - Edirne'deki birliklerin senelik ihti

yacı için kapalı zarf usuliyle 634-0 ton odu
nun eksiltmesi 23/81940 giınli nat 11 de ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen fiyatı 11412 lira olup ilk 
teminatı 856 lire.dır. 

3 - Evsaf ve şeraitini gör~ek istiyen • 
!er her gün iıı saatlerinde Edime snnayi 
kıılaaındaki satın alma komisyonun.da go
rebilirler. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatten en 
az bir !Bat evel resmi esika ve teminat ve 
teklif mektuplarını sözü geçen komisyona 
vermiş olmaları. (4392) 14387 

Un alınacak 
Eskişehir Mrntaka K. Sa. Al. Ko. dan: 
Eski§ehir merkez ve İzmlttekl lataat 

ihtiyacı için 400 ton ekmeklik un prızar
lıkla satın alınacnktır. Pazarlığı 13 at;'11B· 
tos 940 sıılı günU saat 11 de Eskişehir mın
taka Sa. AI. Komisyonunda· yapılacııktır. 
Şartname ve evsafı komisyonda gorUlcbl
llr. Tahmin bedeli 49000 liradır. Katı temi
natı 7850 liradır. :tstcklllı>rtn mczlcQr gün 
ve saatte temlııat makbuzlariyle komis· 
yonda hazır bulunmalan. (4393) 14388 

Bez su kovası alınacak 
!stanbul Lv. 'Amirliği Sa. Al. Ko. Rs. 

den : 
2000 adet bliyük ve 8000 adet küçük bez 

su kovası alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme· 
si 13/8/940 sah günü saat 15,30 da Topha -
ne'de İstanbul Lv. amirliği satın alma ko -
misyonunda yarıılacaktır. Tahmin bedeli 
yirmi bin iki yüz lira ilk teminatı 1515 li
radır. Nürnune ve prtnamcai komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
be111 aaatte komisyona gelmeleri. (4394) 

14389 

Sığır eti alınacak 
Süloğlu 61 Tüm. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 525 ton sığır etı almacaktır. 
2 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi Sül

oitunda 28/8/940 tarihinde saat 16 da sa • 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 12994 liradır. 
4 - Şartnamesi Sillotlu sntın alma ko • 

misyonunda her gun görülebilir. 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ya

zılı vesikalariylc komisyonumuza muraca-
atları. (4395) 14390 

15 Adet bina yaptırılacak 
Balrkesir: Kor As. Mıntaka Sı. Al. Ko, 

Rs. den: 
1 - 30. 7. 940 salı gUnU saat 16 da ka -

Süloğlu Sı. Al. Ko. dın : ·palı zarfla ihalesi yapılacak olo.n KUtah • 
1 - (3300) ton nman satın almacıı1ttır.' yada 15 adet askeri binaya talip çıkmadı· 
2 - Kapalı f IU il k,ıı"lt t s·· _ ğından yeniden bir ny mUddcUe pazarlığa 
• zar usu e e ı mea u konulmuştur. 

Saman alınacak • 

loglunda ZS/8/94-0 tarihinde ıaat 11 de sa- 2 - l'auırlıAı 15. s. 940 per§embe gUnU 
tın alma komisyonun.da yapılacaktır. ~ saat 16,30 do. Balıkesir ınıntaka Sa. Al. l{O• 

3 - Muvakkat teminatı 5718 liradır. misyonunda y111nlacnhtır. 
4 - Şartnameı' h ·· s··ı ı;.l t 8 - Beher binanın lc~lf bedeli 4869 il· 

. ı er gun u o,. u 11 ın ra 91i kunırs olup beherinin muvakkat te • 
alma komısyonunda görülebilir. mlnatı 364 lira rıo kuru§lur. On beolnln ke-

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ya- glf bedeli 72S!)9 Ura 25 lmruştur. 
zıh vesikalariyle birlikte Süloğlu 1atm al- 4 - .Bina!~ top~ veya beııer, b~er 
ma komisyonuna müracaatları. (4299) fı~ak. üzere üç tallplıye de ihale cdilebl -

14290 5 - Keı,ılf, p1An ve ıınrtnıı.meslnt görmek 
Kunı ot alınacak ıatıyenıer her gün 111 saatıerınde .Ankara. 

İstanbul Lv. tmirllklcri ı;atın nlma komi&· 
yonunda ve Balıltcsir mıntaka satın alma 
komisyonunda görebilirler. 

Sülol/u Tüm. Sa. Al. Ko. dan; 
1 - (]700) ton kuru ot satın alınacak

tır. 

2 - Kapalı zari usul"yle eksiltmesi Sil
loğlunda 19. 8. 940 tarihinde saat 11 d• 
satın alma komisyonunda yapılıcaktır. 

9 - ltfuvakkıt teminatı 13596 liradır. 
4 - Şartnamesi Sil/oğlu satın alma ko

misyonund:ı her cün görülebilir. 

6 - Taliplerin muayyen olan saatte ka
nuni veslkalarlyle komis~oııumuza mUra • 
caat etmeleri. (4397) 14392 

Su fıçısı alrnacak 
!stanbul Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. Rs. 

den : 

_.,,_ 
Düğme ve kopça ahnacak 

Tutan Mlkdan Cinsi 
Lira Kr. adet 

88.904 1.668.000 Mat kaput düğmesi 
28.9i3 l.139.000 Mat caket dilğmcsl 
6.828 1.138.000 Mat lrllçUk di.l~'tlle 
2.465 1.9i2.000 Küı;ük madeni dılğme 

19.792 llO 13.195.000 BUyUk madeni dlığme 
809 60 506.000 Sekandıram duğmesi 

4.872 50 1.949.000 Ktiı;Uk kopça 
6 062 1 732.000 BUyUk kopça 

Yukarıda mikdan yuılı 8 kalem dUğ me ve kopçalar 9. 8. 940 cu.'118. gUnU saat 
Jli,30 da Tophanede İat. levazım A. Sa. .Al. Ko. da kapalı zarfla satın nlınacalttır. 
Hcpsın!n muhammen tahmin bedeli lOS.676 lira 60 kuruıı ilk temi~ 6588 1irn Sa ku· 
ru:;ıtur. 8 kalem olan bu malzeme bir tali bfl ihale edileceği gtbl ayn ayrı tal pl re 
de ihale edilebilir. İsteklilerin kanuni vcs lkala.rlyle beraber teklif mektuplarını !ha.-
le saatinden bir saat evci komisyona ver mel eri. ( 4015) 1400D 

5 Kalem şerit malzeme ahnac k 
!stanbul Levazım Amirliği Satrn Almı Komisyonundan 
Tutarı Mikdarı 

Lira Metre Cinsi 
30.000 200.000 27 mim. fitilli şe.rit 

44.000 4-00.000 27 .. dilz .. 
41.000 520.000. 21 .. 

147.000 422.000 50 .. fıti!H .. 
48.000 144.000 80 .. dliz ., 

Yukarda yazılı be5 kalem ~erit malzeme 9/8/940 cuma günü saat 16 d.'.l Topbane'de 
İstanbul Lv. limirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
312.260 lira ilk teminatı 16.24-0 lira 40 kuruı;tur. Numuneleri komisyonda gori.lur. 
İstek"lilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ekisltme saatinden bir 
saat evel komisyona vermeleri. ( 4016) 14010 

Sade \ol 

yagı alınacak 
Diyarbakır Kor Satın Al. Ko. Bşk. dan: 
1 - M. M. Vekt\letinln emirleriyle alınacak olan iki defada kırkar bin ve bir dda 

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

2 - Pazarlık günleriyle mlkdarle.rı ve muhammen bedelleriyle temin tları aşa
ğıda yazılıdır. 

3 - Şartnıımeleri her gün tş zamanın da komisyonda g!SrtıJsbUir. • 
4 - Taliplerin temlnaUe.rlyle birlikte belli günde Diyarbakır kor utın alma 

komisyonuna müracaatları. (4322) 

Sadeyağı 
Sadeyağ 
Sadeyağ 

Kilo Tutarı 

40000 
40000 
20000 

Lira 
40000 
40000 
20000 

Teminatı 
L1ra 
6000 
6000 
8000 

gfuı 
8. s. 9(0 saat 11 
9. S. 94.0 saat ıı de 

10. 8. 94.0 saat ıı de 
14"'11 

14 de Tophane'de İatanbul Lv. amirliği sa- bu saate kadar komisyona gelml§ bulun
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Tah- ması lAzımdır. 

Bu tı hakkında fazla malQmat almak 
m~n bedeli o~ yedi bin be:i yüz lira, ilk. te- lıstlyenlerln belediyeler imar heyeti f n 
mınatı 1312 lıra 50 kuruıtur. 'şartnamesı ve 11efllgine veya To.sya beledi~ esine mt: ra-
nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin caat etmeleri. 14127 
kanuni vesikalariyle belli saatte komiııyo- ı Harta yaptırılacak 
na gelmeleri. (4398) 14393 Kızılhisar Belediycsınden: 

Sade yağı alınacak 
Süloğlu 61 Tum. Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 72 ton sadeyağı satın alınacaktır. 
2 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi Sü

loğlunda ıs 8/940 tarihinde &aat 15 de sa -
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 7020 liradır. 

4 - Şartnamesi Süloglu satın alma ko • 
misyonunda her gün görülebilir. 

S - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesikılariyle komisyonumuza miira • 
caatları. ( 4399) 14394 

Odun alınacak 
Kırklareli: Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Tilm birlikleıinln 1940 mali yılı için 
1050 ton odunu kapalı zarfla eksilt.meye 
konulmuştur. Beher kilosunun muhammen 
bedeli bir kuruş yetmle be§ santimdir. İlk 
teminatı 2559 lira as kunıştur. 1hııleııl 
22. 8. nıo peroembe gUnU saat 17 de l{ırk
lareli tilin satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 
8. Uncli maddelerindeki vesikalariyle ilk 
temlnatıarlyle teklif mektuplarını muay -
yen gün ve saatten bir saat e"ellne kadar 
mezkfir komlayonn vermeleri §arttır. Şart
name evsafını Ankara • İııtanbul Lv. Amir
liklerinde ve Kırklareli tUm satın alma ko
mlsyonıında her gUn mesai zamanlarında 
görebilirler. Posta.hanedeki gecikmeler ka
bul edilmez. (4400) 1439!5 

KAZALAR 

Su projeleri yaptırılacak 
Tosya Belediyesinden: 
Tosya ko.eabaııı içme su teelııatıne. alt 

etUd ve projelerin tıuı.ziml işi kapalı zart 
usuıu ile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 3000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait §artname ve 

ııııir evrakı blll'ıbedel Dnhlllye vekAletl be
ledıycler imar hl'yetı fen §efliğlnden veya 
mahalll belediyesinden alabilirler. 

3 - Ekslllme 28. 8. 1940 tarihine rruılı
yan çarşamba gllnU saat on birde mahalli 
belediyede toplanan heyetçe yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lstekll
lı!l'in B§ağ-ıda yazılı teminat ve vesaiki ay
nı gUn ve saat ona. kadar komisyon reisli
ğine teslim etml§ olmaları lA.zımdır. 

a) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci 
maddelerine uygun 225 lira muvakkat temi 
.ıınt, 

b) Kanununun tayin ettiği vesikalar, 
c) Kanunun 4 1.lııcü maddesi mucibince 

ekslltmiye glrmiye bir mani bulunmo.dığı
na dnir imzalı bir mektup, 

dJ Relcdly!'ler imar heyeti fen fefllğln
den ınUnaluısaya girme için alacakları ve
sika, 

5 - Tekllf mektupları ihale gllnU saat 
ona kadar makbuz mukabilinde Tosya be· 
lediye reisliğine verilecektir. 

Posta ile gön.derilccek teklif mektupla
rının iadeli tanhhUtıü elması ve nihayet 

Kızılhisar kasabasının haliahzır ha· 
ritalarmın yeniden alımı isi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin vüsatı meskun ve gayri meskun 
12~ hektardır. Bedel keşfi maktuan 
3000 liradır. Muvakkat teminat 225 li· 
radır. 

1hale Kızılhisar belediye dairesinde 
arttırma ve eksltme ve ihale komisyo
nu tarafından 2 eylül 1940 günü saat 
ıs de yapılacaktır. 

İstekliler Ankara'da belediyeler i • 
mar heyeti fen şefliğiaden eksiltmeğe 
iştirak vesikası alarak bu vesikayı tek
lif zarfına koymaları luımdır. 

Teklif mektuplarının tayin edilen sa 
attan bir saat evel Kızılhisar belediye 
reisliğine verilmesi, posta ile gönde • 
rildiği takdirde bu saattan evet gönde-
rilmiş olması rn.zımdır. 14384 

imar pl~ı yaptırılacak 
Nizip Belediyesinden : 
1- Nizip kasabasının imar planının 

yaptırılması kapalı zarf usulile eksilt· 
meye çıkarılmıştır. 

A- İstekliler Nafia Vekaletinden 
şehircilik ihtisas vesikası alacaklardır. 

B- İstekliler ticaret odasından mü
teahhitlik vesikası alacaklardır. 

C- Eksiltmeye girebilmek için 2490 
s21yılı kanunun 16 ve 17 inci maddele
ıine uygun olarak (90) lira muvakkat 
teminat vereceklerdir. 

2- İmar planı için lüzumlu şartna
me ve mukavelenameler belediyemiz • 
den parasız olarak alabilirler. 

3- Bu işin muhammen bedeli 1200 
lıradır. 

4- Münakasa tarihi 2 ağustos 1940 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
olup ihalesi 17 ağustos 1940 cumartesi 
günü saat 14 de Nizip belediye daire
sinde teşekkül edecek olan eksiltme 
komisyonu huzurunda zarflar açılıp 
yapılacaktır. 

S- Teklif mektupları ayni gün saat 
12 ye kadar makbuz mukabilinde ko • 
misyona verilmiş olması şarttır. Posta 
ile vukubulacak teahhtirattan dolayı 
itiraz kabul edilmez. 

6- Bütün mukavele masraflariyle 
diğer !11asraflar istekliye ait olacaktır. 

14385 

Hesaplarında en a~ağı 50 lira olanlara 
ıenede 28.800 lira. 

lı 
! 

IJ 

\ , 
[ T. C. ZİRAAT 8ANKASI ] 

ikramiye plim 
4 tane 

' tane 600 lira 
4 tane 250 lira 

iO tane 100 Ura 

1.000 lira 
100 tane 50 lira 
120 tane 40 lira 
160 tane 20 lira 

Kuralar: 1 mart, 1 haziran, ı eyllll, 1 blrinclkftnun 

Dikkat: hesapları 11enede 50 liradan aşağl d!l mtyenlertn 
ikramiyeleri ~ 20 fazlal~ır 

S - isteklilerin 2490 sayılı kanunda ya
%ılı vesikalarla birlikte komisyona müra-
caatları. (4900) 14291 

5000 adet au fıç11ı alınacaktır. Pazarlık- , 
la ekılltmesl 14/8/940 '4rşamba rUnii aut ~ 

• 
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FOSFARSOL 
FOSF ARSOL, kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iıtah te
min eder. Vücuda devamlı gençlik,dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan uyku
suzluğu giderir. Muannid inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma neka· 
hatlerinde, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faydalar temin eder. 
FOSF ARSOL'ün diğer bütün kuvet ~uruplanndan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, Ku
VET, lŞTIHA TEMİN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. Kan, Kuvvet, iıliha Şurubu 
Sıhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 

Amerikan Erkek Lisesi 
Dersler 24 Eylulde Başlar. 

Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdi'&: edilmiştir. 
:Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

Yatılı ücret 250 lira. Gündüzlü ücret 60 liradır. 
Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 6200 

Ecza ve malzeme alınacak 
:.tnkara Nümune hastanesi Baştabip 

iğinden ı 

Cinsi 
amuk idrofil 

Amerikan bezi 
at küt No. 00 2.1/2 M. 
c No. O c 
c No. 1 c 
< 
c 

No. 2 
No. 3 

c 
< 

c No. 4 < 
istik malzeme 
astik boru dırcn için 
ümunesi gibi 
ki yüzlü muşamba 
enişliği 90 santimlastik 

ldivcn ince 
armaklık çift 
uz kesesi No. 26-28 
oğaz için buz kesesi 
rıgatör lastik 
astik termofu 2 litrelik 

Mikdarı 

Kilo Gr. 
1000 
5000 
100 
500 
600 
700 
700 
300 

300 
50 

600 
100 

50 
8 

30 
40 

metre 
kutu 

< 
« 
« 
c 
< 

metre 
metre 

çift 
adet 
adet 
adet 
adet 
adet 

~ .. 
~ 
~ 
<il 
> ft! 
::ı .. 

~ ::s :.3 
~ ft! ..... 
;::ı ·-E-- ..:ı 

1700 127 50 
1550 116 25 

1415 106 25 

1033 77 48 

az idrofil 40000 metre 8800 660 

ezayı tıbbiye 235 kalem 14554 1091 55 

1- Ankara Nümune hastanesinin 1940 mali yılı için 
"kdarı yazılı ecza ve sair malzemei sıbiye hizalarında 

ve saatta eksiltmeye konulmuştur. 

cı " E s " .:: ;.::: > ·-·- ... ] :j ~ :~ j 
C:c1 "" 
Açık 12.8.940 14 

« 12.8. 940 c 

« 12.8.940 < 

< 12.8. 940 c 

icapalı 12. 8. 9ttO 15 
« 12.8.940 15 

yukarıda cins ve 
gösterilen şekilde 

2- İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ticarethane namına ha
reket edenlerin noterlikten müsaddak tasdikli vekaletnameleriyle, temi· 
nat mektubu veya makbuzu ile birlikte ve kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
cak ihtiyaçlar için 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları 
teklif zarflarını belli günde yazılı saattan bir saat eveline kadar Ankarada 
müteşekkil komisyona vermeleri. 

3- Şartnameler her gün Nümune hastanesi idaresinde ve !stanbul'da 
Sıhat müdürlüğünde görülebilir. 

4- Nakit veya nakit mahiyetindeki evrak teminat olarak komisyonca 
kabul edilemiyeceğinden kanunun emrettiği şekilde ibraz ve tevdii. 

5- İhale 12. 8. 940 pazartesi günü Ankara'da Nümune hastanesinde mü-
e§ekkil komisyonda yapılacaktır. (3989) 14087 

EŞYA SATISI 

rn
JCnkıra Gümrük Müdürlüğünden: • 
Cins, mikdar ve evsafı aşağıda gösteril en e§yanın 23. 8. 940 tarihine mUsadit cu
güı:ıü saat 10 da açık arttırma ile satı §1 tekarrllr etmiştir. Müzayedeye ıııtlrlk 

zusunda bulunanların muayyen saatte Akköprüde gümrük binasında müteşekkil 
ı§ komisyonuna müracaatları. ( 4331) 

~P Nevi Marka No. Sık Jeti Kıymeti 
adedi K. Gr. Lira Kr. 

2 sandık İS!K 37 /38 138 00 217 00 
J sandık CFS 254/55 188 00 136 00 
1 ll&lldık ZB 12 '4 00 100 00 

Cinsi 
muhtelif cins oywıcak 
zımpara. kAğıdı 
ecza1 tıbbiye 

HS82 

POLiS 

Eldiven ah nacak 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
Elde mevcut nlbnunesine ve şnrtnamede 

yazılı vasıflnrı dairesine.le :ı:abıta m<'murln
rı lçin nzı ır.oo çoğu 2000 çift ız-iideri eltli
ven rn. 8. 940 pa.znrtesl giinU l'lrtat 15 te 
açık ekalllıne ile l'lntın alıtııtcal<lır. 

Beher çiftine 225 kıırıış fiyat biçilen el
divenlerin nilmtınNılni görmt·k ve şnrtnnme 
sini alnlRk iııtıycnlerin komll'lyona mllraca
atları. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 337 lira 
50 kuruşlnk mııvnkkat tcınlnnt veya ban -
ka mektubu ve 24!JO savılı kımununıın 3. 
cii maddesinde yanlı b~lg<'lerlQ blrlikte 
eksiltme ız-ilnll tayin edilen saatte komiıı-
yone. gelmeleri. ( 1205) 14235 

TÜRK HAVA KURUMU 

Amortisör almacak 

Türk Hava Kurumu Havacılık 
Dairesi Genel Direktörlüğünden : 

Havacılık birlikleri için şartname
sine göre (3000) metre amortisör sa -
tın alınacaktır. 

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

Atakalıların Türk Hava Kurumu 
Genel merkez binasında Havacılık 

Dairesi levazım şubesine müracaat -
lan. 3109 

• 

Sağlrğın kıymetini takdir eden 
Bayanlara adet zamanlarında seve 
ıeve kullanacağı mikropsuz, ufak, 
yumuşak ve sıhhi en birinci mah
rem tuvalet bezleridir. En ince el
biseler altında bile belli olmaz. 

F E M 1 L ve B A C 1 
Her eczanede, kadın berberlerinde 
ve tuvalet mağazalarında bulunur. 

6206 

'~-------' 
ZAYILER 

Zayi -:- Sultnnahmet nüfus meınurlul\"tın
dan aldtğım nUfus tezkeremi kııybettim. 

Yenisini alacağımdan eRklslnln hlikmU ol
madığı 11:'\n olunur. Klrkor kızı HermJne 

3140 

Zayi - Aydın nUfus idRreslnden aldı
ğım nllfıııı tezkeremle Siirt ikinci fırka bi
rinci alay birine! tabur 2. ci bölükten al -
dıtım askerlikten terhis tezkeremi kaybet
tim. Yenlelnl ala.cağımdan e.ııkll!linln hUk
mü yoktur. Mehmet oğlu Nuri Canyoran 
ıstıs doltuml• 81& 

JANDARMA 

Kösele ve vaketa alınacak 
Jandarm.ı Gn. K. Ankara J. Satın Alma 

Komisyonundan : 
Bir kilosuna (260) iki yiiz altmış kuruş 

fiyat tahmin edilen (95000) doksan beş bin 
kilo kösele ile bir kilosuna {310) üç yüz 
on kuruş fiyat tahmin edilen (55000) elli 
beş bin kilo vaketa 15-8-1940 perşembe 
günü saat 16 da Ankara Janr'larma Genel 
Komutanlık binasındaki J. satm alma k'o
misyonunca kapalı zarf eksiltmesiyle satın 
alrnacaktır. 

Her iki kalem malzemeye ait ilk teminat 
(20950) yirmi bin dört yüz elli liradır. 
Evsaf ve şıırtname yirmi lira seksen sekiz 
kuruş karşılığında Ist1nbul janchrma mu
Ryene ve Ankara J. satın alma koınisyo -
nundan alınabilir. İsteklilerin (24QO) sa
yılı kanunda yanlı belgelerle ilk teminat -
!arını muhtevi teklif mektuplarrnı nihayet 
eksiltme giinü saat on beşe kadar satın al
ma komisyonuna vern•eleri. 

(4091) 14106 

ANKARA V AL1L1Gl 

İnşaat mi.inakasası 
Ankara Vilayetinden: 

1 - Vilfıyetiınlzin Bı>~ııazar kıınzınııda 
inşa edilen imza boğum evinin ikinri kısım 
inşaatına tR\ip zuhur ctınccliğlnden Z·l90 
sayılı kanunun 43 üncü nıaduı'!;İnc tc,·fi -
öan bir ay nıilddetle pazarlığa konulmuş
tur. 

2 - İnşaatın muhammen bedeli 7-10 ll -
radır. 

3 - Şnrtnnnıesl Ankara vilıi~·cli ziraat 
mildürlüğilnde ve Reypa1.ar kanzsı ziı·ıı.
at daiı·el'lincle g-öriilcbilir. 

4 - Paznrlık her rın:mrtesi ve p<'rşcıııbc 
.ı:-ilnleri saat lG,G ela viliıyet daimi cndiıne
ninde ynpılncnlttır. 

5 - Pazarlığa işlirtık edecek taliplerin 
inşa:ı.tın ınulıııııımen bedeli olıın rı, 7,G de
pozito akçesi tutarı olan (5G) lira ( rıo ı Jrn
:n.ışa ait buııkıı. mektubu veya hmnısi mu -
hasebe nıl\dlirlilğii veznesine yntırılmış te
minat nlcçe.~l ıııal<bıızu ile birli l<te pazarlık 
giinlerl ı.;östrrll<'n saatte vilıiyet dainıl en
cümenine ~elemeleri ilfın olunur. ( 40-11) 

14051 
Köprü tamiri 

Ankara Valiliğiııden : 
Anknrn - İstanbul yolunun 129 + 176 

kilometresindeki Çayırhan köprüsünün ta
mir işi 12-8-940 pazartesi günii saat onbeş 
buçukta vilayet daimi encümende ihalesi 
yaprlmak üzere kapalr zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 
Keşif bedeli (10071) lira (22) kuruş mu

vakkat T. 755 lira (35) kuruştan ibarettir. 
İsteklilerin teklif mektuplan ticaret o

dası vesikası, teminat mektup veya mak -
buz ve ihale tarihinden en az (8) gün eve! 
vilayet makamına müracaatla alacakları eh
liyet vesikalariyle birlikte söıü geçen gün
de saat on dört buçuğa kadar daimi encü -
men reisliğine vermeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün 
Nafıa müdürlüı'.iüne getireceklerdir. 

(4145) 14123 

2 Adet bisiklet alınacak 
Ankara Valiliğinfen : 
Muhammen bedeli 140 liradan ibaret 

bulunan 2 adet (NSU) marka bisik}et 
alınacaktır. 

Şartnamesi hergün Stadyum müdür
li.i ğünde görüle bilir. 

İhale tarihi 12. 8. 940 pazartesidir. 
Taliplerin ayni günde vilayet daimi 
encümenine müracaatları. (4118) 

14404 

Kiralık apartman 
Bankalara yakın bir mahalde res

mi daire veya şirket ve müesseseler 
için elverişli 16 daireyi ihtiva eden 
ve tekmil konforu havi Karanfil a -
partmanının tamamı kiralıktır. Talip 
olanların İş Bankasında Birlik İkti • 
sat Şirketine müracaat etmeleri Tl. 
1091 3128 .......................................................... l Satılık otomobil j 
: Az i;ulJıı.nılınış fçi marııken dört ı 
i şişe ile ytiz yetmiş kilometre ynpnn : 
i l'lpoı• ve !ilk bir otomobil ucuz fiyat- i 
: la satılıktır. Akköprüıle Fiyat acen- f l tıı..<ıına nıilracae.t. 3143 i ......................................................... 
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İmtiyaz sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
MUeeseııe Mildiirü: Naştt lJLUG 

ULUS Baamıevi ANKARA 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN 
SEKİZ SENEVi TAKSİTLE VE AÇIK ARTIIRM~ 

13. 8. 1940 SALI GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

Emlak 
Esas 

No. 
948 

950 

Mevkii ve Nevi Kıymeti 

Hocııpa!ja M;ıh. Kadastronun 118 ııda 19 parselinde 
kayıtlı 16 M2. arsa (bu arsa Zevk Lokantasının yanın
ılaki 6, 13 taj N o. lu evlerin ortasındrıdır.) 160.-

Kav:ı klıı~rcde Kadastronun 1122 ııda 26 parselinde ka
yıtlı 284-0 M2. harap bağ (Kavaklıdere yolu üzerinde
dir.) 5580.- ıı" 

951 

952 

953 

KavaklHlereıle Kadastronun 1122 ada 36 p;usclinde ka
yıtlı 1200 M2. tarla (yukrırı Cılganın üzerindedir.) 
l<avaklıılereıle Kadastronun 1122 ada 37 parselinde ka
yıtlı 6520 M2. tarla (Kiiçük Esat yolunda Çanke.ya'ya 
giuen Cılgıının üzerindedir.) 
Kav:ıklıdereıle Kadastronun 1122 ada 80 parselinde ka
yıtlı 1180 M2. tarla (75 taj No. lu İsmail ile 76 taj 

1200.-

6520.-

No. lu Atiye bağları civarındadır.) 944.-
1136 Etlik Kutu Yazısı me11kiincle Kadastronun 1758 ada 9 

pnrselit1cle 2840 M2. bağ ve meyvelik. İşbu mahal Mes-

"'°' 

ut Yağcının eı;i Cemilenin bı:ı.f:ının araknsındaclır. 852 . ..-

SEKIZ SENEVi TAKSiTLE VE AÇIK ARTT~ 
t 6. 8. 1940 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK . ---

Eml3.k 
675 Yenihayat M;ıh. Kadastronun 820 ada 6 parselinde ka

yıtlı 357 ,75 M2. arsa (bu arsa polis noktası karşısında-

dır.) 285.-
96 Keçiören, Tepebaşı, Kadastronun 1704 ada 49 parselinde 

knyıtlı 8535 M2. arsa (Asfnlttan Tepebaşına giden yol 
iiıerinde sağda ve bir tarafı dıvarlı) 2987.-

897 Keciören, Tepebaşı, Kadastronun 1704 ada 52 parcelin-
ıle kayıtlı 7560 M2. tıırla (Bankn arsalarının arkasrnda 
Oskan bağının önünde) 2646.-

1037 Sakarya Mııh. Demiryolu giizergiihında, Kadastronun 
1685 ada 31 parselinde kayıtlı 70 M2. arsn qıaysal Cad. 
Yiizbaşr Cemal'in 23 tnj No. lu evbrkasmda) 210.-

1083 Cebeci, Demirbahçe. Kadastronun 964 ada 30 parse • 
!inde kayıtlı 1602 M2. arsa (Cebeci, Suterazisi araka-
sındadır.) 3204.-

1084 Cebeci, Demirlibahçe, Kadastronun 964 nrla 31 parse-
lin<le kayıtlı 720 M2. arsa (Cebeci Eski Askeri Çama- ~ 

şırhanesi arkasında) 1440.- ·ti' 
1. - Yukarıda mevkileri ve ınesahalan yazılı emlak ı;ekiı senelik tılıfl 

açık arttırmı~ ile satılıktır. Dellaliye müşteriye aittir. ·ııı 

A · · 'k 1 ki · · 1 ··h·· kul! 1 übUrırrı 2. - rttırmıya. ıştıra e< ece er ıçın~ e mu ur amın arın m 
terden tasdik ettirmeleri ve müzayede srrRsmda verilen bedel mukadder 1,ıı 
geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde te7.yİt eyıeııı' 
:ıımdır. .,u 

3. - İhale, yukarıda gfisterildi[:i iiıere, birinci kı<:ım için 13. 8. 1940 i 
ikinci kısım için 16. 8 1940 cuma günü snat on dörtte bankamız satış le~~ 
da yapılacaktır İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve 1 ~ 
fotografı ile Emlak servisine müracantları.... (4261) 1 

.:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1 

-
YENİ ~ MEVSİM İÇİN 

-
----
~ KOK KÖMÜRÜ ~ 
; Satışlarına başladığımızı saym müşterilerimize ar-ıeO, '" ~ 
= FİYAT : Vagonda teslim tonu 23.30 lira (asgari bir vagotı )• \, 

Depoda teslim tonu 24. - lira. f~ : 
_ Vehbi Koç ve ortağı; Ulus meydanı. Ankara. Tele = 3450, 3451, 3452. • ,, = Ankara Memurlar Kooperatifi; Anafartalar caddet•• 
_ kara. TeJefon : 1428. ııtt' = Bilumum evlere ve kaloriferliklere teslimat yaparız:. Satış 

6 

~ ı ~~t;~;;; i 111 1111 111111 111 1111111111 111111 111 1111111 111111 ı 111 ııı~;;uıı• 
1940 SENESİ 

VİYANA 
SONBAHAR FUARI 

1 - 8 EYLÜL 1940 
H ld w "b' b d b" ·· • ··k ı· tı·..,.ıe açıl! J er sene o ugu g1 ı u sene e utun mu emme ıye J l' ,,... 

Mümessil : K. A. MÜLLER ve ŞERİKİ, Telefon : 40090, .Jst' 
Telgraf : ( TRANSPORT ) Adres : Minerva Han, Galata· 

Civata almacak 
Eti Bank Umum Miidiirliiğiinden : 

KANDiL GECtSI 

Divriği demir işletmemiz için bir 
ton 12.5 X 60 mm. lik civata alınacaktır. 

. . ~. ıtf eti : 
Diyanet işleri Reıslıgıı a 

. giifl ,. 
1 Talip olanların tekliflerini 15 ağustos 
940 tarihine kadar ( Eti Bank, ticaret 
siparişler servisi Ankara ) adresine 
göndermeleri rica olunur. (4388) 

5. Ağustos. 940 paıartcsı 
11 

s-9., ~· 
ayının iptidası olduğunda ( 1,ıı~1pı .. 
tos perşenbe günü ak~arrı1 dıJııı ~ "~. 
gecesi ) Leylei Regaıp ol 1 "' 
lumır. (4303) • 14383 

u:===================================:::::::::-:;:;:;--

YENİ SiNEMA 
Buglin bu akşam 
Snnt: 14,30 - 18,30 

seansları 

BJI:N. ÖLDÜRMEDİM 

Saat: 16.30 - 21 
seansları 

Giinahkllr Melek 

Cebeci Yenidoğan 
Pa.stırmaclyan ve şlire

kAsı. Tllrkçe söz!U 
kahkaha filmi 

HALK Sf NEMASI 
n;ı akşnnı saat 21 de , 
FrıtnkPştııynın o~lu 

Snut: 14.30 - 17.30 - 21 
seansları 

JLDÜH.RN ÖRÜMCJ<"JK 

30 kı~ımlık macera 
tekmili birden 

SMt 12,15 te ucuz 
matine 

AT?ı.!ACA 
Pek yakında 

Ayoe. Türkçe sözlü 

.. 


