
T ransilvanya İşi gene ortaya çıkb 
car gazeteleri Romanya aleyhinde neşriyat yaparken 

acar Basvekili ile Hariciye 

Berlin' e hareket etli 
• 

l•kenderiye'Jelri lran•ız lilonınun umumi aöriifii 

I Fransız donanmasına karşı İngiliz hareketi 

Kont Ciano Macar ve Bulgar isteklerinin 

Yerine getirilmesi zamanı geldiğine kağni ! 
35.000 tonluk Richelieu 

kruvazörü Dakarda 
bombalandı karaya oturdu 

-._. baıvelıili Kont T elelıi Macar hariciye 
nazın Kont Çalıi ile beraber 

MACARLARA GÖRE 
Transllvanya ve Dobrlca'da 
kıymetli evrak nakled111yor 

Bükreı. 9 a.a. - Reuter ajanıı bildiriyor: Macari•ta
nın Ttanıilvanya hakkındaki iıtekleri meaeleainin yeni
den ortaya çıktı ve bu huıuıta bir ıerıinlik mevcut bu • 
lunduğu ıöylenmektedir. 

Ecnebi memleketlerde aöylendijine nazaran Kont 
Ciano ile von Ribbentrop araıında valtl olan ,ariltme 
eanaıında italyan hariciye nazın, Macariıtan ve Bulp
riıtanın iıteklerlnin yerine retirme nmanının rehniı 
bulunduiunu musırrane bir ıurette beyan etmittir. 

B. De Valera 

lrlanda 

lsbnderyedekl Fransız fllosunan hlnal ISflarlı 

teslim edlldiline dair etraflı 1111lmlf Yeriliyor 
Londra, 9 a.L - Reuter ajanıı bildiriyor: 8 temmw: aabehı erken ingillt 

bahriyesi franıız filosunun mühim gemilerinin düpıan eline di1pnesine 
mini olmak için bareklta devam ederek en yeni franııs sırbbaı olan 35 bin 
tonluk Richelieu zırhlııına kartı harekette bulunmuttur. Bu hareket mu• 
vaffakiyetle neticelenmiıtir. Bu&Un bu buauı~ tafaillt:a intbar edilmekte-
dir. 

Rielaeliea' ye hrp yapılan 
hareWt 

Londra, t LL - Royter bildiriyor: 
----------------------,-..., Ramea kabi.nninin wnt etmesi IDuh • 

1
• M .f V k·ı· 1. temeı detildir, ı•t dü.-c• dahi oı-. 7 ... tecavüz nereden gelirse 

Avam kamarutnda deni• harbi hak
kında yaptıtı be1&11&tt& B. Aleuader, lf· 
ınall Afrika ltmanlannda bulunan franaıa 
m011UJUL 1a1rt1 yapılan bahrt ııarek&t hak -
1an4J. B. Çörçtl'ln t temmusda eöyledlkle
rtJll ~ .OsOne f6yl• deYam et

Alınan • Japon 

eaeridir. 
~? -..ı harici ıiyuette b· 

Bir aömürıeler İDlpara
;:-raJı. lnıiltere'nia ikincisl 
U. 1t. riaden neıil nleil Al

>....= •Wıarebe nöbeti ıeçir
..: ~ bir kıta clnleti olarak 
~~ ilcinciıi, doeta •• belki 
~ 'ili olmak, ..,. kıtanm ha

~._dan, kendine veril.:ek 
~hi olmak! 
~ -.ıarla franaıa buhranı· 
~ •ıı aihayet balmakta, •• 
13 tafhaaı &atlamaktadır. S .. nede tarihinin en iti • 

i 7•7ip ltitirea nifak •• 
..... ına filphuis alnP· 

(' .... !. iaci sqiada) 

aa fi e 1 1 ge ıyor ni kabinenin, demir mubafıslu laumdaa 

tataa...a • tr lef Dl&) llUrif v ki- mütetekldl ve,. bir ukert bWrilmet olac:&- u ka vem et 
11 B. Haaan' - ..111

9 Y~el bu -;k,.m Ank:,.._ it aöylenmelrtedir. Bul'Üft Ro111Ul7&'da ha. m 
ya ~t. •tu. idim ıüren endiıenin dil« bir sebebi de 

rc::;:;::;".r.'::~'ı"r~-:-~~(So--nu-J.:-:Bn~cü'::sa:-:'YI• .. "" ~) -, edecek 
Daltlla, t ... - iL D ....... _ 1 t..., 

nruda JıreYJOds T.ima ~ kold 
t>ean79 verdiii müllkat netredilmiıtk'. 

B. Devalera, her ne oluna o111ln, Bire'
ıiıı bitarafhimt muhafazaya umetmiı ol
:lujuılu ıöylemiıtir. Kire iıtill edildiii tak-

ı 
dirde, iıpl eden devlet iıter İqiltere'ye 
l<arıı taarruza bir baaamak arayan Alman
ya olıun istene böyle bir taarruzu iflh& 
ın•hkfim etmete çalıpn lnıfltere olaun, 
mukavemet edecektir. 

Devalera. millet emellerinin ancak lr • 
landa'nm tevhidi suretiyle tatmin edile
bileceiini bildirmiı ve demiıtir ki: 

Buıünlı:ü vaziyette memleketin bir Jn1-
mı bitaraf diğer bir knnu muhariptir. Bu 
vaziyet müdafaa balnmmdan non.1 d• 
iildir. Müdafaa tedbirleri -.cak birlepne 
takdirinde müeaair ıurette alınabilir. Ba 
tedbirler tam bir bitaraflık eauma dayan· 
malıdır. 

irfanda tehlilıJe 
Nevyork, t &.L - Royter: Nevy~k Ti· 

meı gazetesi, "İrlanda tehlikede" -.h'ldı 
nıakateılnde ,Öyle diyor: 

Öyle zamıedJlebllJr Jd blribfrfld takip 
eden Norveç. Hollaada ve Belotka miaal • 
len, ytlzlerce 11enedenberl iki İrlanda':vı 
blrtblrlnden ayıran an1&1mulıklann hAll 
mevcudiyeti kadar HJUer'ln ntyetler1119 ya
nyııak bir ıey olmadıtı balııılnde trlanda
lıları inandırmala klfl gelmemlıtır. Vakit 
hentıa seç detiUten lki lrlud& mlfterek 
bir müdat .. pJ.Aıu vücuda settrmeslene, 
bv Od trl&Dda da pek :vüında ma.t.erelr 

--------------------------- bir fena l.lobete dtıaeblltrler. 

Fransa'da otoriter rejim 

Parlamento 395 reyle 
ana yasanın tGdil 

edilmesine karar verdi 
Yeni yasayı Pelaln Uan edecek 

Almanlarmn neşrettiği 

yesikalar ka11ısında 

lRAN 
~ıı aazeW.I Sotylt 

ıııetelerlnln llhamllflll 
mlnısıı bulmıktld1r 

Cenevre, 9 LL - Vichy'den bildiriliyor: Rumi bir franıu tebllfinde bil· Tahran, g a.L - Pars Ajanıı bildi· 
dirildifine göre Lebrun'ün riyuetinde toplanan nuırlar mecllıl, 4Un ak· riyor: Franaa'nın Ankara Büyük El· 
pm anayasanın tldilini derpif eden kanun llyibuını taldik etmiıtir. çiıl Mauiıli tarafından Pariı harici· 

Bapekit muavini Lanl, llyibayı parllmentoya ve millt uambleye tak- yeıine gönderilen telıraflar eeriainl 
muhtevi 6 numaralı alman beyu ki~ 

dim edecektfr. · hının netrinden ıonra ı'>vyet psete-
xnıı uamblqe te•dt olunacak proje, ı-\ ------------ leri tzveatiya ve Pravda mlnaaıs lt-

tek aıaddelldir ve M8'1daki l'ekilde4ı,: hamlan ihtiva eder makaleler netre· 
Mllll ıuıamble, maretal Petaln'tn otbi1te- Bulgar Ba k"I" d 

8f altında cUmhurlyet hUlcUln•ttne. marep. f JV8 1 1 derek hiç bir ıebep olmadıfı bal e 
un ımautyle fruun• devletinin yeni lcanu- memleketimizin bu pllnlardan haber· 
nu eıııuılıılnl bir veya birkaç v~ıılka halinde bir nutuk söyledı" dar oldu.llruna herkesi inandırmaia Ç&• 
neıtr ve llAıı etmek ı.,ın tam -.llhiyetlerl • 

ıntıtır: 

iıbirliği 
Tokyo, 9 LL - Reuter: NWainiC'Jd 

pzeteaine Berlin'den ıelen bir tel• 
grafa nuaran İtalya'da bulunan ja
pon dcant heyeti r•fai B. Sat.o ft ~ 
ponya'nın Berlin sefiri ile B. 

O 11ln4enberi, tngtlla donanmuı, fran
aıa ~ ifefiıaelerinln tı\sf ltere aleylllne 
kullanıhnuına k&r'll iki hareket daha ta. 
DWD'em..aır. • tem•0 eda buu'a utn7llD 
- ONa'da .eMle ..._.. l>mJr8llk am
fmdlıa') ~ ~ lnlntlertne 
.m•UUI' tananı• tarafından JıOcmn edil- Ribbentrop aruında dün yapılan k 
-. n semt:ve tııabet kaydedtlmtıtlr. Ne - nupıa esnuında müteaddit mtlhl 
tıe.:- k kuvetll seml uzun bir müddet ı.atı-
mal .Uıe.ntyeeelrtir. meseleler meyanında Avrupa vuiye. 

Evelce blldtrtlen harp semllerlnden bat- tiniıa- U zak-prk'talri aldıleri ve mti 
ka sarbl Fra.n.aa Afrlkuında Dakar'da 83 takil alman • japon itbirlifi hakkında 
bbı tonluk hentla lDIUl btbnlf IUchelleu . 

(Sonu 5. iaci ıqlada) münkerede bulunulmuıtur. 

Ticaret Vekilimiz ihraca 
vaziyetimizi izah ediyor 
B. N~mi Topçuoflu İzmir'Je itlaaldt ve 
ihracatçılann toplantısında bulundu 
lmıir (Telefonla) - Ticaret Vekilimis Bay Numl Topçuotlu buc\hl 

itbalttçı n ihracatçıluın yaptıkları toplantıda bulundu. lbtiyaçlarını din
ledi. Kendileri konutmalar yaptı. Evelt ihracatçılar toplanddar. Vekil .as 
aldı, dünya harbi ile ınilletler aruında mübadele prtlannın sorlaftığını. 

dıt ticaret ıiıteminde mühim .deiitiklikler oldtıpnu bildirdikten aoara 
bulbatan tunları ıöylemittir: (Sonu 4. ancii Nylada) 

Halhoinıle alıer pijamaa dilren lıllllın oe pH:Ulılar 

Yardım Sevenler Cemiyetinin Orduya 
Ye klmseslılere büyük bir yardımı 

ita eder Bu kanunu e11ıuıl, ıı hukukunu, at- lıtmıtlardır. 
lenll\ı, ve vatanın haklarını ıtarantl edecek- İran gueteleri bu yazılara cevap U-1'- • d kadmJ diki• ) 
ur. 911 kanunu eeuı. kendisinin ht1'Umle- MllR 111.ı11ı ............... " vererek hakikati tebarüz ettirmekte- naıAevın e ar çamqır yor ar 
rlDe söre kunılacak uaınbeleler tarafından au Ull9l•Hla • 
tasvip edll~ektlr. dirler. -emı lı: . hami 1. B bar .ı ı.&. .. LL .. L M ek &cümle tran ıueteai reaml mab· na e etin yet ı ayanlarının det evel MUU Müdafaa Veldleti aıbat 

Parlamentoda ipi --..ır fillerde yaptılt tahkikattan ~a dl- rehberlipyle kurulan Yardınwevenler dairesi tarafından 7000 pijamanın dik-
VtchT'den alınan haberlere '6n. B. yor ki: ı Cemiyeti çok metkOr ve b8yırb bir te- tirilmeıli için açılan münabaaya itti· 

:.,rr.;;n ':Pf'.::S:a~~e Toz:= :!f:' 80=n!:a 1:f:" ı:e: ::O Son pnlerde ya1ıwı ajwlar db· tebbUsıe balummıftUr. Haber aldılı • ıik etmit ve bu iti çok dilftlk bir fi. 
(So11u 1. i11ci A71fda) _,......,,,, (lo• 1. iM:i .ai/Ma) IDla &&. ClmiJ9Ct bndan bir m04 • (Sou f. lütct -.,1.a) 



~· -------

Harp ve iktisat : 

Ha at ve harman . işleri 
Kemal' ÜNAL 

daki oyun yerinde geçiren çocuklar 
ise büyük hasat işinin birer küçük 
kahramanıdırlar. 

Bu yıl köylünün hasat ve harman 
işi biiyüktür. Mahsul her yılkinden 
fazla. Vatan aileden birini hhmete 
çağırmış. Toprak işlerinin büyük yar
dımcısı beygir de şimdi kim bilir ne
rede ne işe koşulmu!ltur. Ancak bu 
halin, tarlada mahsulle başbap kalan
ları daha azimli ve daha tedbirli yapa
cağını tahmin, türk köylüsünü yakın
dan bilenler için güç olmaz. Onun 
yükü ağırlaştıkça sabır ve metaneti de 
artar. Devlet tedbiri erişebildiği nis
pette bu ağır yükü hafifletecektir. 

Başvekilimiz, dün idare mekaniz -
masına hasat ve harman i~leri için mü
him direktifler verdi. Müstesna ted -
birler yalnız Avrupa harbı sebebiyle 
düşünülmüş değildir. Normal bir de
virde dahi bulunsaydılc, 1940 yazının 
hasadı için yine birçok kararlar ala
caktık. Birkaç kere bu sütunlarda ifa
d~ ettiğimiz gibi bu sene Türkiye ya
kın yıllarda görmediği bol bir mahsu
lün sevinci içindedir. Memleketin bü
yük istihsal zümresi, epeydenberi ken
dıni zengin bir hasadın ağır, fakat tat
lı yükUne hazırlamaktadır. Onunla te· 
mas fırsatını bulanlar, nasbihallerinin 
daha çok bu ne~eli mevzula dolduğunu 
kolayca farkederler. Avrupa harbının 
her günkü akışı büyük müstahsil küt- Başvekilimiz büyük bir isabetle, 
JE:sinin meçhulü değildir. Onlar ko _ tedbirlerin köylü işlerine fazla müda-

n ] d 
. hale eden bir mahiyette olmaması, 

uşma arın a sıze hadiselerden çıkar-
dıkları manaları bile izaha çalışırlar. sert ve sağlam bir şuur içinde yıllar-
Ancak ekseriyetle vardıkları hüküm dan beri işliyen istihsal nizamına an -
§Udur ki: devlet sağlam politikası ile cak yardımcılık yapılması direktifini 
memleketi koruyacak her tedbiri alı- vermişlerdir. Bu yardınr devlet uzuv
yor- kendiJerine kalan şey, emniyet ve ]arı tarafından yapılabileceği gibi 
huzur içinde mahsulü zarara ug-ratma- köylünün de biribirine yetişmesi teş-
d 

vik olunacaktır. 
an anbarlara taşımaktır. 
Köylüdeki istihsal gayretinin asıl Devlet, döviz darlığı çektiği bir za

hamlesine bir misal verebilmek için manda hayli fedakarlık yaparak mo
'l'rakya hududunda yakında gördüğüm dern hasat ve harman makineleri ge
na~as .hazırlıklarını ifade edeceğim. tirmiştir. Bunların muhakkak faydası 
Ekılmış yerler devamlı yağmurlarla olacaktır. Ancak bu tedbir istihsalin 
henüz yeıildi. Köylü açık havalarda büyüklüğü ve genişliği yanında biz • 
daha çok gelecek yılın toprağını ha- zarur mahduttur. Binaenaleyh mcmle
zırl~makla meşguldü. Yalnız garpte ketin her yerinde sevinçle karşılanan 
değıl, şarkta, şimalde hülasa memle _ ve uzak yerlerde bile işitilmiş olan bu 
ketin her tarafında müstahsilin ayni iyi tedbirlerin, dar bir sahaya münha
humalı çalışma içinde olduğunu ta _ sır olacağını ve bundaki mecburiyeti 
aawur güç değildir. Ancak mevsim duyurarak köylüyü kendi istihsal 
ileriledikçe bu çalışına bütün ev hal- kudretini bütün verimiyle kullanma
kiyle, artık iyice aararmı§ ekinler ara- ğa teşvik ayrı bir vazife olmuştur. 
aında olacaktır. Hafif yağmur altında Hasat ve harman işleri bu yıl yal. 
Kırklareli · Babaeski ıoıesinden ge· mz idare uzuvlarına değil müstahsil 
çenlerin dokuma tezgahında çalıştığı ile temas fırsatını bulanlara birçok 
yol kıyısındaki açık penceresinden vazifeler yüklemiştir. Köylüye yeni 
gördükleri kciylü kadını, yakında tar- mahsulün büyük değerini anlatmak 
la~a olacaktır. Yurdun her. ~anındaki borcu içindeyiz. Bu değerli bir yıllık 
Turk kadı_nları da onun gıbı tezgahı emeğinin ona getireceği kazançtan i
veya çıkrıgı bıra~ıp ~ece dahi geç va- baret değildir. Kendinin kazancı i in
kıtlara ka~ar ~kın.lerın arasında didi- de bütün memleketin refah ve mJda
neceklerdır. Şımdıye kadar vakıtları- faa kuvetinin de yattı~ını ona anlat
nı ya mektepte yahut köy meydanın· makta asla güçlük çekilmez. 

Hollanda ve 
müslemlekeleriyle 

ticari münasebaf ımız 
Türkiye ile Hollanda. araaında mevcut 

ticaret ve tediye anls.,maaının mayısın on 
beelnden Jtlbaren merlyeltcn kaldırılmı§ 
bulunduğu malQmdur. Bu tarihten sonra 
Hollanda men,,eini tqıyan mallar hakkın· 
da yapılacak muamele ııekll bazı tereddilt
lere yol açıyordu. HlU<Umet ıon bir karar
la bu tereddUtıerl izale ctmlotır. Yeni ka
rara göre Almanya taratındıı.n 19gal altın
da bulundurulan nefsi Hollandaya ihraç e
dilecek mallarımız için alman mal<amla
nnca aerbest döviz verllemlyeceğlnden .Al· 
manya'ya ve Danimarka'ya tatbik edildl
tt ırlbt buraya da entereanJablllteslz ta
ku usuıu tatbik olunacaktır. Diğer taraf· 
tan alman lsUlA.aına maruz kalmamıı olan 
Hollanda mtistemlekelcrlne yapılacak !hra
eatımızla serbest döviz verlldlfi müddet • 
ce entel'§anjabllltell taku yapılıı.caktır. 

Nefsi Hollanda ve mUstemlekelerl men
teli olup da memleketimize ithal edilmek 
Uzere en geç l~ IU940 tarihinden evel 
eevkedllmlı olan mıı.llardan takua tAbl bu
lunanlar anlatma hUktimlerl dairesinde, 
kllrlng yoluyla ödencbllmek Uzere gelen
ler bedelleri kllrtng hesabına yatınlmak 
auretlyle memlekethnlze ithal edilecektir. 

BaşYekllimizln direktifleri 
derhal tatbik ediliyor 

tııtaııbul, 9 (Telefonla) - Sayın Batve
killmlztn buat ve barınan lflerl hakkında 
verdikleri direktıner yurdun her tarafın
da der:ln bir allka ne kartıluım.ııbr. ta
tanbul " Trakya'da derhal tatbikata se -
çllmtttlr. • 

Cümhuriyef Merkez Bankasını 

bazı salahiyetler veriliyor 

Banka hazineye 
avans verebilecek 

Cümhuriyet Merkez Bank.111 hakkında
ki kanuna bazı ma.ddeler illvesi hakkında 
hükumet bir kanun projesi hazırlamıı ve 

dün Büyük Millet Mecliıine takdim etmiş
tir. Bu lbiha ile kanuna iki muvakkat mad
de ilive olunmaktadır, Muvakkat maddeler 
şunlardır: 

Muvakkat birinci madde - Cüınhuriyet 

Merkez Banka11, huııııl kanmıla Maliye 
Veklletine verilen mezuniyet haddi dahi
linde kalmak ve iıbu hususi kanunlarda 
yazılı mikdarda terhin edilmek suretiyle 
hazineye fevkallde ve muvakkat mahiyet
te avans verebilir. Bu avans mukabilinde 
icabı halinde bankaca yapılacak emiıyon 
mikdarları kanunun 38 inci maddesinin 3ün
cü bendinde yazılı komite tarafındın tes -
bit edilir. 

Muvakkat ikinci madde - 1939 Avnıpa 
harbinin hitammı takip eden bir ıene niha
yetine kadar olan müddet içfnde Cümhuri
yet .Merkez Bankaar beynelmilel tediye va
ııtau mahiyetini muhafaza eden ve İcra 
Vekilleri heyeti karariyle tayin edilecek 
olan dövizleri alıp satabilir ve bunlar mu
kabilin.de emiıyon yapabilir. Bu alım ve 
satımdan doiacık klr ve zarar hazineye a
ittir. Klr ve zararlanii ta)'in ve tediye.!, 
tekil ve znnaru hazine ile Banka ar11mda 
aktedilecek bir mllkanle ile ta7fıı edilir. 

ı 
UL\.J3 

Denizde zapt Feci bir kaza 

Bir marıandiz bir 
kadını ~lğnedi 

~illi 1"f üdafaa Vekiletimizce hazırlanan DUn eabıı.h Ankara'dan tstanbul'a kal-
denız musadere hukukuna dair kanun Jayi-

1
kan bir arşımdlz katarı Gazi ve Etlmes

hall Milli Müdafaa, Harkiye ve Adliye ılUt lstMyonları ara.ııında mile11slt blr ka. 
encümenlerinde müzakere e<lildikten ton- ~a sebebiyet vermi.t ve bu kaza genç bir 

• .. .... ının öltlmlyle netıcelenmlttlr. Kaza sa-
ra umumı heyete sevkolunmu:ıtur. at 10.30 a doğru olmuttıır. HAdl1e al<S:bin· 

Denizlerde biltün deniz nakil vasıtaları- de tren derhal durmuş ve verilen malQmat 
nı durdurmak, bitaraf ıemileri muayene ve üzerine A~kara CUmhnriyet J.IUddeiumumt 
düşman ıemilerini zapt ve mıiaadereye ait Muavinlerındcn B. Avni lle adli tablb Dr. 

. . • Behçet Kıımay ve devlet demlryoJJarından 
uıullerı tanzım ve temin eden deniz müsa- bir mutettııı derhal vaka tnıüıo.lline gitmiıı
dere hukukunun bugünkü dünya vaziyeti lerdlr. Burada ke§lf yapılmıı ve 20 dakika 
karş11ında huıuıt bir ehemiyet aldığı aşi- sonra trenin hareketine mtiııaado olunmu~-
kirdır. Deniz müaadere hukukuna dair ka- tur.K h kk d b • .. .. .. aza a ın a yaptığımız tahkikatın 
nun u ebemıyet goz onunde tutularak ha- neticesi şudur: Hayınana'nın Sivri köytin
zırlınmııtır. Filhakika, düıman ve bitaraf den H.aşlt kızı 30 Yll§larında Zehra Yılmaz 
nakil vuıtılarmın neye nazaran tayin olu- birkaç gtln evel köyünde evlenmf§, fakat 
nacaiını, düımın ve bitaraf malın ne zaman evlendiğinin ertesi gUnU bir hMtruık yU
har ka • . • . . .. . zUnden Ankara NUmune haatanealne gel. 

P çaıı 1ayılıbılece,ını ıosteren bır meğe mecbur olmuotur. Kadın burada nl· 
çok hukuku düvel kaideleri mevcuttur. Fa- ııalye kıijniğlno yatırılmııı ve tedavi edil· 
kat çok daiınık ve hemen hemen müeyyide mlştır. Evelkl gtin ha.ıılaneden çıkmıştır. 
den mahrum olan bu kaidelerin tevhidi ve Geceyi bir hem~chrlsinln evinde geçiren 
b- ·· d . Zehra Yılınn:r. dun snbah köytine gitmek 
ut~n evletlere maledılmesi için öteden- Uzere yaya olarak yola çıkmıştır. Tren yo

berı çalışılmaktadır. Fakat bu çalışmalar lu boyunca gidon kadın, ı;lmento !abrlka -
buıüne kadar arzu edilen neticeyi verme- sının önlerinde iken mıır!f'anıllz de arkadan 
miştir. Bu yüzden devletler, deniz hukuku- yetişmiştir. Aralarındo 250 metre kadar bir 

b mesafe varken makinist ka.dinı görmll§ ve 
nun u s~hıı.ıına taalluk eden kaidelerini, dlidl.ik çalmış, fnltat kndınıı. bir ltirlU du
hukuku duvel prensiplerini gôz önünde tu- :rurmağa muvatfak olamamıştır. Tren yak
tarak milU kanunlar halinde tevzin et· !aştığı zaman da kadın dcmiryolunun tize
mek yoluna gitmiılerdir. Biz de 1911 ri~e çıkmıştır. Trenin tevkifi artık mlım -
tarihind b k d . • . . klin olamamı§ ve lokomotif Ze.hra'ya c;ıırp-

. e u ma sa ı temın açın, denız ıa- mıştır. Zehra derhal dlmaıt ner.!inden öl-
nımet muvakkat kanunu yapılmııtı. Fakat, mtiştilr. 

hlll meriyet mevkiinde kalın bu kanunun 
bucünlin ihtiyaçlarını kııroılıyamıdığı gö
rülmüıtlir. Deniz müsadere •hukukuna da
ir kanun projeııi bu ihtiyacın 1evkiyle ve 
bugünkü dlinyı vaziyetinin icıbettirdiği ye. 
ni hükümler tesiıi ıa1eılyle viıcude ıeti
rilmiı bulıırwnaktıldır. 

Deniz müsadere hukukuna dair kanun 
proJeai iki kitaptan ibaretir. Birinci kitap, 
kanunun ne zaman, nerelerde ve ne suret
le tatbik olunacağı, mutlak ve meırut eş
yalarla bunların nakil vuıtılarının hanıti 

şartlar dairesinde zapt, ve hacze ve mü~de
reye ti.hl tutulacaklarını ve bu hlikmiln is
tisnalarını teabit etmektedir. İkinci kitap 
ise her bilklimette oldufu gibi husuıt ve 
istisnai bir vaziyeti olan bu kınund& yazı
lı huıuılann tabi olacağı mahkeme ite ta
kip olunacak muhakeme usullin& ait mad
deleri ihtiva eylemektedir. 

Projenin eıaılı hükümleri 
Kanun, denizde zapt ve müsadere hakkı

nı, deoiz nakil v11ıtalarını durdurmak ve 
aramak, nakil vasıtaları ile onların içinde 
bulunan mallar hakkında mevzu hükümlere 
ıöre muamele etmek aallhiyeti olarak tav. 
ıif ettikten ıonra harp gemilerinin, ticari 
mık11tları tahsiı veya bu ufurda istimal 
edilmiyerı ve münhaaırın Amme idaresine 
tahsiı edilmiş bulunan deniz nakil vasıta • 
larınr bu hükilmlerden iıtiına etmektedir. 

Denizde zapt ve mUaadere hakkını kul
lanmak ııallhiyeti, harp gemileri kuman -
danları ile ordu birlikleri kumandanlarına, 
Türkiye cümhurlyeti hlkimiyeti altında bu
lun.an yerlerde hususi ıurette bu vazife ile 
tavzif olunmu• makamlara verilmiotir. De
nizde zapt •n müıadere hakkının başlama 
ve bitme tarihleri de İcra Vekilleri Heye
tince tesbit ve ilin olunacaktır. Zapt ve 
müsadere hakkı, açık denizlerde, Türkiye 
cümhuriyetinin, müttefiklerinin ve düş -
manlarının hakimiyeti altında olan hudut -
ları ve Türkiye Cümhııriyetinln, müttefik· 
!erinin ve dllımanlırmm 1e7rilsefere ya -
rı1an içıularında ve teslıatında kullanıla • 
bilecektir. Ancık bu haklar bitaraf ıular -
da tatbiok olunamıyacıktır. 

157 maddeden ibaret olan denizde zapt 
ve müsadere kamın lbih1111, bundan ıon • 
raki fa111lırındı nakil vaııtalarının ve ma
im düşmanlık ve bitaraflık 11fatı, nakil 
vasıtalarının ve malın tabi olacdı muame
le, harp kaçıiı, refakat, mukavemet, has -
mane himaye ve yırdım, ıahte ve noksan 
evr'alr, abluka, iıtirdat, bu huıuılardı rla • 
Yet edilecek usuller, tazminat ve takip o
lunacak muhakeme uıulüne ait ahkimı ih· 
liva etmektedir. 

Nakil vurtalan kanun ve 
karamameai vilayetlere bildirildi 

Dahiliye Vekaleti, nakil vasıtaları 
hakkındaki kanunu ve bu husustaki 
İcra Vekilleri Heyeti kararını vill -
yetlere bildirmiı, kararnameye göre, 
nakli vaııtaları plakalarının belediye
lerce yerine getirilmesini istemiıtir. 

C. H. P. Meclis 

grupunda 
Ankara, 9 a.a. - C. H. Partisi B. M. M, 

grupu buıün (917/940) eaat 15 de reis ve
kili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın riyase
tinde toplandı. 

Ruznamede hazineden vaktiyle em!Ak 
tcferruğ etmiş olanlar borcunun daha bir 
müddet tecili hakkındaki komisyon raporu 
ile Maarif Vekilinden orta tahsil imtihan
larından bu sene alınan neticelerin izahını 
iıtiyen bir ıual takriri vardı. 

Milli emlik komisyonu raporu münaka-
1& edilerek kabuliyle hükiımete arzı takar
rur etmi$ ve Maarif Vekili celsede bulun
madığı için maarife taalluk eden sual tak
riri gelecek haftaki ic;tlmaa tehir edilmiı 
ve celseye nihayet verilmi5tir, 

Bugünkü Meclis 
Büyilk Millet Mecliıinin buıünkü top -

lantısında a§aiıdaki maddelerin müzakere
si yapılacaktır: 

1 - Muı mebusu Hakkı Kılıcoğlunun, 
türk kanunu medenisinin 274 üneü madde
sinin değiıtlrilmesi hakkındaki kanun tek· 
lifinin ıeri verilmesine dair takriri, 

2 - Devlet ŞOruında açrk bulunan iki 
l.zabk için intihap yapılması hakkında Baı
vekalet tezkeresi ve adliye ve dahiliye en
cümenlerinden mıireklı:ep muhtelit eııcii -
men mazbatası, 

3 - Posta telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1937 mali yılı hesabı katiıine da:· 
ir ~utabakat beyınnamcainin ıunuldufuna 
dair divanı muhasebat tezkeresi ve kanun 
lbihası, 

4 - Erzincan ve Erzincan yer sarsıntı -
undan müteesair olan mnıtak.aya yardım 
için yapılan ve yapılacak olan her nevi 
nakliyattan alınacak ücretlere dair kanun 
layiha11, 

5 - Askerlik kanununun ceza faslına bir 
madde illvesine dair kanun llyihası, 

6 - Ecnebilerin Türklye'de seyahat ve 
ikametleri baılrkındıki kanunun 16 um 
maddesine bir fıkra illvuine ve 30 uncu 
maddesinden 26 rakamının çrkarrlmaaına 

dair kanun liyihaaı, 
7 - Deniz mllsadere hukukuna dair ka

nun llyihuı, 

Çağr1 
X Maliye encümeni bugün umumi heyet 

içtimaından ıonra toplanacaktır. 

x Ar:auhal encümeni bucün aaat 10 da 
toplanacaktır. 

X Hariciye encümeni 10-7-940 çırıam -
ba runtı saat 11 de toplanıcalı:tır. 

">< Divanı Muhuebat encümeni bugün 
10 da toplanacaktır. 

X Dahiliye encümeni bugün uat 10 da 
toplanacktır. 

x İktıaat eneiimeııi buırün uat 11 de 
toplanac:Mtır. 

ıo-J
Ankara ekspresinde bir~ 

Pantolonu, caketi çahn 
bir yolcu Ankara 

kn 

istasyonuna pijama ile ire 
H1rs11 vagonun (lkh ve yakalamak 

bir tutam sa; ~a 

damına 

yolcunun elinde istiyen bir 
DUn sabah ıehrimize gelen Ankara ekspresinde garip ve bir~ d• 

bir hırsızlık vakaıı olmuıtur. Gece yarısı bütün tren halkını ayağa 
ve bir hayli iıgal eden vaka şudur : 

Avukat B. Hayrettin yataklı vagcmda kompartimanına çekilrnif 
muı ve yatmıştır. Saat 23 e ve tren Osmaneline doğru geliyor. ll 
ıetli ııcaktır. Avukat kompartımanın kapısını ve 
mecbur olmuıtur. 

Ankara'da bulunan 
piyango talihleleri 

O aman Ç avuı ue Yülııel 
Milli piyanıonun ıon lcetidealnde ıehri

mizdeki bir çok talihliler muhtelif ikra -
miyeler kaza.nrnı,lırdır. Bu arıda 50 bin li
ra kazanan 37759 numaralı biletin bir par
çaeı da 5ehrlmizdeki maruf doktorlardan 
biriıine isabet etmiıtir. İsminin ve adresi
nin neıredilmemesini iıtiyen talihli dok -
tor, Bankalar caddesindeki milli pi1anıo 
gişe~inden 5.000 lirayı dün almıştır. 

30.000 liralık ikramiye de Kırıkkale'de O.. 
man Çavuşa c;ıkmııtır. 10.000 liralık iln'a
miyeyi de ıehrimizde poıtı telıraf memur
larından Ragıp Yüksel'in oilu kazınmııtır. 
Diğer Uç bin lirayı İş Bank1111 muhaaebe 
memurlarından Bayan Sabiha Diren ka -

Tekirdıi' da bölae 
yüzme birincillklerl 

Teki~8f. 9 a.:a; - Bug'tln Tektrdal'da 
bölge yüzme birlncntklert yapılmııtır. 

100 - 400 metre aerbeıt, 200 metre kurba. 
talama, 100 metre 81rt Uıtü, 200 metre 
kurbağalama, 100 metre ıerbeat tUrk bay· 
rak yanıları çok alAkalı olmuıı ve bu ya -
nılara 40 k11i lıttrlk etmlıtır. 

Gelecek hatta da. yüzme mUaabakal&rı· 
na devam edilecektir. 

Beden Terbiyesi Genel 

B. Hayrettin'in 
portrnantoıuna asılıdır ve korid 
çenler görebilmektedirler. Ken 
lince, o pijamılarmı giyinrniı 'V'• 

ku yarı uyanıklık halinde yaıağJllJ 
müttlir. V:ıkanın zaman ve deko 
lece tesbit ettıktcn sonra can nok 
ni koridordan gorülebilcn elbiı; 

rin.den "kıpırdaması" cıhetine 

Adı, &anı, hüviyeti, hatta boyu 
kında henüz hlç bir oey bilmedi 
"açıkgöz" gece karanlığında 

kompartimandaki elbiseyi forketııl 
lı:illt ~ekmemiştir. Uıt tarafı lı 
pıdan içeriye hafifçe suziılmü5. 
toya hafHçe uzanmııı ve elbisefl 
yerinden lnmıldatmıştır. Fakat, 
ve se111lzlik içinde az zamana ıı 
iı, beynennevm velyakazı halind' 
duğu anlaıılan avukatın yarı ita 
!erinden kaçmıımııtır. 

- Hırııı var! 
Fakat nerede? Hırsız itini, ko 

11hibini mümkün oldufu kadar r 
memeye çahıarak tezelden biti 
ridorda kaybotmuıtur. Hınız 
duyan yataklı vagon memuru 'V'C 

dı$arıya fırlımıılardtr. Fakat go 
hırsıza benzer kimsecikler yo 
vagon halkı da vakadan haberdar 
blitün yolcular hrnnzın peııine dıl 
dir. Fakat ortalarda hi.11 hırsız 
var ki tren henüz hareket hali 
hırsızın bir tarafa kaçmasına i 
tur. 

1ıte tam bu &ırada bir yolcu, 
gon kapısının hafifçe açıldığını '1 

:raletin dışıı.rr ~ıktığını görmüş, 
- Hırsız burada, kaçıyor, diye 

ve ırkaıımdan aeğirtmlıtir. Haki 
tuğundaki bir kat elbise ile bu ' 
hıa" vagonun ıkapıımdadır. Ati 
tinde .. Fakat can kor'kusu vıır. E 
hibine vermiyeyim derken hayat 
cak, hulha korkmuı ve atlayama 
taraftan da yolcular ve tr~deld 
bıta memuru arkasındadırlar, 
lar, 

"Kul 11kı11madan Hızır yetl 
ler. Alllhın bu meçhul kulu, trtll 
ğında. iyiden iyiye aıkıeınca :a 
tımdat etmlı ve Hızır da kendlııl 
bir kurtuluı yolu göstcırmıııur: 
Uıtü .. :Meçhul ıalua bu kurtulUI 
derhal b~ vurmuı. vagonun ili 
mıatır. Elbise gene koltukt&.. 

Yolculardan birisi bu aırııda 
ne bir gayretle hırsızın peııln 

tl>i" 
Çii 
lti. 
tQp 

lte 

direktörünün talikleri 
çıkmak istemlı, ve meçhul ıahı .......... ~- • 

yolcu araııında heyecanlı ve ol 

Zonguldak, 9 a.a. - Beden Terbiyesi Ge
nel Direktörü General Cemil Taner, vali 
Halit .Akaoy, vlllyet Parti 'relal vekili Ah· 
met GUrel ve refakatlerindeki zevatla E
reğllye gidilerek .,ençllk kulUplerl teıldll 

için toplanan kaza lıtı,are he79Unln top
lantıııına i1Jtlrlk eylemlıtır. Kaza merlıe. 
siyle iki nahiye ve bir köyde Clerhal a'eDC:
lik ku!Ubti ac;ılacal<tır. Beden Terblyeııl 

Genel DlrektörU bugtin de Kozlu ve Ereğ
li kömtirlerl mıntakalarındıı. tetklkatta bu· 
lunacaktır. 

likell bir mücadele b8.§lamı11tır. 
yolcu hırsızın saçlarından yal<al 
vatfak olmuıtur. Fakat yak 
azmetmiş olan meçhul ııahıs lt 
aşağl inmek niyetinde değildir· 
yolcu, elinde bir tutam atyah 
deleyl yarım bırakmll#a mecbur 
Çünkti bu aırada. tren durdunıırrı 
dan lııtlfade eden hırsız tıı.vaıı 
rak boe tarlalarda. karanlıklara 
tır. Cürüm delili olarak İz.mit 
elinde bir tutam siyah aaç v 

Gece yansı meçhul 11aluıı • 
mitlert iyiden iyiye ks.yboldU1' 
tren tekrar yoluna devam etrnll 
bir kompartımana çckllmlı ve
uyku girebildiyse - uyumuıtut· 

y la .-:~~ • .ıı..!-_1_ Hldiııenın bu tatsflAtındıuı 
avru l'llDIZI .~ ... ~z yeltf'Ônnea culardan birinin Ankara lst 

uaalleri 
Dinç ve l'Ül'bUz bir neatl meydana ge· 

tlrmek için Çocuk ıı:aır.-eme Kurumunun 
ılmdiye kadar on binlerce sayı PARASIZ 
tevzi ettiği (Annelere ötilt) adlı kitaplar
da bUtllD 7U1'ttqların edlmnti•inl Ku
rum 8'-Yl'l Ue tavalye eder. 

ma ile lnmlı olmaaını artık 

ve hatta. yola çıkarken pijama 
mal etmemtı olmuını bir me"' 
aayarıınız. Son bir nokta; el 
binde 80 lira da para vardı! 

Bir ~ok yerlerde ıelıele oldu, 

bazı yerleri sel bastı 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııttııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Ecnebi parala 

aiti aylık vasati 

lehrlmtze ~ten maJQmata g6re son Uç 
g{1n içinde yurdun muhtelif y,crlerlnde zel· 
zele, dolu ve eel lfetl olmuttur. Elbığ, 
Ka.yaerl ve :Malatyada vuku bulan zelzele 
hatif geçmlt. hiç bir huar yapmamııtır. 
Kutamonuda beJ dakika sUren dolu 48 
köyde mahaullere zarar vermıı. fehlr için
de evlerin cam ve kiremitlerini kırmı17tır. 
Blinyanda ılddetll yağmurlardan hasıl o· 
lan seller Keııdoğan ırmağını lkl metre 
yUkııeltmlştlr. Bu ytıkselmcden hiç bir ha· 
ear olmamıo, yalnız Uç menfez, döört ahşap 
köprU yıkılm13tır. Bilecik ve civarına ya
ğan yağmurlardan ha.ınl olan seller Gölpa
zarı kazasının Yenlpa?.ar nahiyesinin Bee· 
kıran, Çımıfkı, Aracıklar, Çiftlik ve Ak· 
tq köyleri meznıat ve bağlarını harap et
miştir. Yarhlsar kazaııında 1, Allkaya kö
yllnde 1 ev yıkılmıı. aelJPr M keçiyi ,;öttir
mu.,tUr. AllkayR köytlnde tl-00 dut ağacı l· 
le 200 kile kadar deste halinde buğday ve 
arpayı seller ıı:ötUrmUştUr. 

Vatanda9lığımıza alman 
millettaılanmız 

Yabancı memleketlerden hicret ve 
iltica suretiyle yurdumuza gelmi, bu
!1ınan 3896 millettaıımızın tAbiiyeti • 
mize kabulU İcra Vekilleri Heyetince l 
tasvip olunmuştur. 

Sanat çocukları 
E velki gün, akıam Oseri Halk· 

evi'ne uğramııtım. Şapkamı 
çıkarırken bestekb' Mubllı Saba -
battin'e rastgeldim. 

- Çocuklarla çalıııyorus I dedi. 
Beraberce sahnenin Oserindekl o

dalardan birisine çıktık. Ba odıdı 
caketsiz, kolları sıvalı gençlerin a
rasındaydık. 

Muhlis Sabahattin, piyanonun ba
şına geçti ve çocuklar soylediJer : 

Koylüler konuşuyor, tllrkü söy -
Jiiyorlar. Uzaktan Kerem'in sesi ge· 
liyor : Aslı'sını arıyan Kerem'in. 
Köyün ihtiyarı g6nül ışlerinden an
lamaktadır ve köylü kızları Aslı'nın 
nerede olduğunu biliyorlar. 

Nihayet, yıllardanberi kendisini 
arıyan Sıvaslı Kerem'in peşinde do-
laşan Aslı da sahnededir. . 

Türk masalının bu Leyli ve Mec
nun'u, öldürücü bit heyecırnle biri
birlerine lcavuıuyorlırr. Köy ihtiyarı 
ıki gönUIUn biribirine ulapnaaın -
d1tn , köy delilcanlılarından daha lı•· 
la heyecanlıdır. Bu babtıyar ıünü 

'#-'N l~l IL~R 
bır dUğUnle kutlamak kararı verili
yor. 

Fakat Aslı'nın duvağı açılmıyor 
ve dünyanın en büyük aılc fıtciası 
lıa§lıyor : Kerem yandı. 

Çocuklar Muhlis Ssbahattin'e 
,. bocırm I ,, diye hitap ediyorlar ve 
aradır sırada onun yüksele sesle yap
tığı ihtarları bir babadan, bir amca
dan gelir gibi iyi karşılıyorlar. 

" Kerem ile Aslı ", bu çoğumuzun 
ezbere bildiği bir halk masalıdır. 
Muhlis Sabahattin, bu mevzuu bes
te1emiıtir; Pırrti'nin ve ıellerin hi
ıı.ayesi altında Halkevirulr toplırdı
lı sanat çocuklarını temsile hazırla
maktadır. 

Eserin musiki kıymeti hakkında 
~6ıı söylemek sellhiyet ve cüretıni 
kendimde bulamadım. Fakat seçilen 
na;melerde ben Sıvas'ın, Erzincan
ın ve lsmir'in yerli sesini dinle -
dim. 

Beni asıl heyecanlandıran bu san
at çocuklarının allkaları, yapacak -
farı işe olan bağlılıkları oldu. Halk
evi'nin sahnesinde seyrettiğiniz za
man siz de hüküm vereceksiniz. 

Sağ olan Fransa I 

Bundan yüz elli bir sene önce, ] an 
]ak Ruso'ların, Didero'Jarın, Mira
bo'ların, Volter'lerin hazırladığı bü
yük ltansız inkılabını tepesi aşağı 
çevirmek vazifesi, Vişi'de sakin, be
yaz boyun bağlı Lıva/'11! düşüyor. 

Bundan iki hafta önce biz .. Mar
yan yaralandı / ,, diye üzülürken 
bazıları da daha ileri giderek : 

- Fransa ölüyor I diye haykır
aılar. 

O sıradır beyaz boyun bağlı dip -
lomatlarla beyaz bıyıklı eski kahra
aıi1nlar : 

- Fransa ölmemiştir: Fratl$a saj-

dır / diyorlardı. 

Hakları vırrmı4. BugUnkü Fransa, 
savaı boylarında gösteremediği sür
atle " sağ ,, olmırğa çalı4ıyor. 

" Belaganmabelag ,, 1 

BaıJığı kolayca okuyabildiniz mi? 
Zannetmem. Çünkü yeni harflerle 
yızılmıı bu uzun ve •~dalı kelime
yi ben de ilk g8rünce bırden söke -
medim. 

Fakat bu da ı•ntiye, ve enterne, 
rezidans kelimeleriyle beraber çık
mıştır. 

Kör ıeytan ne diyor, bilir misiniz ? 
Al bu belaganmabelırg kelimesini bir 
ıantiyede paramparça et; sonra da 
bir rezidıınu enterıN et I 

ihlal - lhtilôl I 

Konuıuyorlardı : 
- Transır'dıt Laval yeni bit ihtilil 

ha:ıırlıyormuı l 
- Bıınır kalırsa onun hazırladığı 

" ihtilil ., delil. i~ bari eksili ile 
" iblil ,, dir. 

T. t. 

Yabancı paralarla mubarre' 
resmine tabi evrak ve senet 
nin ve bankalar ve sigorta şi 
nin yabancı paralar üzerindefJ 
muamelelerinin Türk parasıst' 
Jişinde esas olmak iizere, ya 
kükatın altı aylık vasati fh'' 
liye Vekaletince tesbit edi'..ııı-..-.rw 

Bu fiyatlar, 1 lkincikantılJ 
rihine kadar muteber oJac~ 
resmiyle banka ve sigort• 
muamele vergileri bu fıyatl-' 
den alınacaktır. Vasati Uy• 
yorut' : 

Sterlin 523 kurus, dolat 1 

ruı 15 para, fransız frangı z9 
para, liret 734 kuruş, tı;~1' 
29.86 kuruş 35 para, florin 7 
S para, belga 2105 kuruş SO 
mi 97 ,5 kuruş. leva l 73 kurııf 
pezeta 1359 kuruş 30 para, ~ 
kurut 35 para, ley 71 kurut ı 
nar 337 kurut 10 para, yen 
3S para, İsveç koronu 309 
Ruble, ranmark. Çekoslo .. • 
ve aelotinin vasati fiyjflat' 
teabit oluMcaktır. 1:1 . . 
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"············································'"' DÜNVi-~ HABERLERi 
anya'nın telôşı 

tı~lel nıünaaebetlerin yeni 
onıanya'da büyük telaı 

~ "Y•ndırmııtır. Bunun ıe· 
~lllak İçin Romanya'nm 
1 IOnundaki politikasını 

. kafidir. Romanya, bü -
Ç~ en talihli devletlerinden 

t~kii hem aleyhine harbe 
·ı· ı Avuıturya ve Macariı-

tt l'ak aldı. Hem de kendi· 
efik olarak muharebeye 

t~Ya!dan Beaarabya'yı İa· 
R Bu ıuretle birkaç misli 
•01hanya 1914 harbini ta· 

d 1•tihale içinde emniyetini 
ır.•rrııttr: eveti. hanaız it· 

I •ilcisi Sovyetler Birliğine 
ij
0""1• ile yaptığı ittifaka. 
de Macariıtana kartı kü
:'• Yaphiı kombinezona. 
~ l•riıtan'ı istihdaf eden 

hrıda yapılmıt bir de Bal· 
lı ltonıbinezonu ili.ve edi-

'1l İttifakı. Polonya ittifakı. 
.t•ııt kombinezonu. Millet· 
)eti. Bunlann isimlerini 
~Ot!ıanya'nm ötedenberi 

) 'Yet amili ıaydığı bu ka· 
el'ter· d il . - . . ın e ye er eahgını ve 

... l'U1tten emniyetinin de o 
'•ddıiını anlatmıya kafi
")'a'nın vaziyeti 1939 har
lıdan evel de hayli zor· 
\&Jluyorclu. Bu zorluk, Çe· 

1 ''rını imhasiyle baılar. 
.elel' birer birer yıkılıyor. 

İh~tıat ediliyor. Bir cankur
~· ••rıldığı İngiliz • franaız 

'" kıymetsizliği anlatılı· 
d Üzerine Romanya'da bir 
~ 9\'ri baılryor. Romanya
,, erıler, anıızın kurtuluıu 

e "l"Q h • ... 'Otii mer amehne ııgm-
Yorlar. Ve bunu da oka

d olarak yapıyorlar ki, bu 
~"' fÜphelenen Sovyetler 
'"dı' . •. f k b" •ıne aıt u a ır meae· 
l'abya davasmı, çabucak 

lıı :Üzurnunu hi11ediyor. Si
~l.;': içine atılmıt bulunan 
ett Vfet ültimatomunu ka

Beserabya'yı teslim edi-

e \, 
~1 'il •ıneliyat Romanya'yı, 
iç~llduğu hastalıktan kur· 
~il lclfi gelmit değildir. 
"'h~arıya'nın hastalığı daha 

, 
111lleımif gibi görünüyor. 

i.ı" 1'11ft kaybolmaaından do -
,; .R"'ltlanv•'ın daha .i,.ade 
~~ lcollan araıma atmıı 

J 
•• 11>'01'. Kırat Karol memle· 
''-'iıı. .&. •• • 

ı "'lmanya'nın reJımıne 
~ı" Çalıımakta olduğu gibi, 
't '-''-llya tarafından itimat 
t •le Politikacılan it batına 

.,:· R.oınanya buıün Bulga
lı.1c>.f•caristana kartı konın

lelllektedir. Falat Beıa-
)'l'd lcorunmaar meaeleıinde 

llftrnın ne derece müea • 
~ IÖrüJmüıtür. Gerçi Ma

ı...~-~~i de Almanya'nm tel· 
~ İçin Tranıilvanya'yı 
~ •caat auretiyle elde et • 
,lf.~aktan vas geçmittir. 

L~tedenberi mihver dev • 
t, --:-a)'e•İn• maabar olan 
,. n rn, Transilvanya'dan e-
.•• leçmeıi demek delil • 

1._ c~ ilaerinde hale iddia • 
· l'iatan için de aynı ıey IÖy· 
~ (qriptir ki bu devletlerin 
t:tiin mihverin himayesine 

1
)t p,i J:' •kat Romanya Tranıil
lc._ ~Cariıtan'dan kurtarmak 
•'dl'iıtan da Tranıilvanya'yı 
•ti ·~ ıeri almak için. Mih
•tı 'l'i de her iki tarafa, biri-
,.~t halinde bulunan bu Ü· 

t P duruyorlar. 
.... ft ·1-·d b' hük" .. "-.. an ıaı e ır umet, 

l :ll!ll deiittirmek yuzun
. ICarol'ün Romanya'daki 
~'hflaınaktadır. Filhakika 

1,r ••ııe İçinde Karol birçok 
l't 11•Pnuıtır: Mahiyeti he· 
>.,i1 •lllıyan Goga hükümeti, 

rorı h"k" · ·11· İıj • u umetı, mı ı uya· 
t -~ lllbdi de milli birlik ha
'lt •t Karol bir taraftan 
~ • .;~•tist idare siıtemi kur-
'" .. •il, diğer taraftan da 

ı b~/liU~ri olan zümreleri im· 'i u. Şıındi eski düımanlan 
\ıt, ;;"\&hafızlan it baıma ça· 
~, \lııların partileri Kodre
'cliı''"i liderleri hakkında 
~ .,;rı Politikayı kolay kolay 
1t )t~decekleri fÜphelidir. On 
'- hiiıc.~"Ya'da ıu rejim, bu re
• t •it Ulhet, bu hükümet, de • 

' ~~ .. •t hakikatte bu rejimle
~"'-l ltllrnetıerin arkasında dai
"°'lın •rot vardır. Bütün bun. 
"'-.ııı khıi idaresini örtmeie 
r'>I "'ı~l'alarda. Filhakika kı· 
le.. '"sup olduğu Hohen
~i .. ~ lllahsus entrika ile ka -
d..;~ceJilde on aenedenberi 
İd•t et lemiıini dalgalı ıular 
lilc~,\~~iıtir. Fakat dalga

'- UYUrnelrtedir. Ve kap
ta lıltaıı tarafmdan ıarfe

h-et bile &'•mİYİ ıailam o-

Royter muhabirinin Suriye'ye dair inlibalan 

Suriye' deki Fransız ordusu 
son kararı nasıl karşıladı? 

Suriye hududu, 9 a.a. - Reuter aJanıı- citmek iıtiyen ıiyahiler arasındıı. zorluklar 
nm huıuııt muhabiri bildiriyor: çıktıiı kaydediliyor. Sa.dece polonyalı kı-

İnclliz • fransıa münasebetlerin.deki ıon talar crup halinde memleketi terkctmiııler
inki)aflar üzerine Suriye_' de ıe~gi?lik ~e dir. 
ııddiyet havası esm~ktedır. Surı~e de ~un General Mittelhauser. bu suretle kuvet. 
ik l"ıal ettiiim kısa hır ıeyahat - kı b~lkı. ~e !erini olduğu gibi masun bir halde muha. 
bugünkü hava estiği müddetçe bir ı!1gılız faza etmekte, fakat terhisJerini ve evlerine 
ıazeteciıinin Suriye'de ıon aeyah.ati ola- dönmeyi istiyen milisler arasında sabırsız. 
caktır • esnuında henüz neşre<lilmıyen ba- lık gittikçe artmaktadır. Bununla beraber 
zı inkişaflar öğrendim. Yabancı ~emle~e.t· Suriye garnizon kııvetlerinin ekseriyeti' 
lerde Suriye hakkında piyalar donıneıının daima mücadeleye deva.mı istemişlerdir. 
başlıca ıebebi mütarekedenbcri bu memle- Bu kuvetler 10 bin fran11z muntaıam as
lı:ette cörülmemiş Diddette bir san~ürün keriyle 7 bin suriyefiden müteşekkildir. 
tatbik edilmekte olmasıdır. Fransız yuksek B. Puaux'nun, yakın farkta istikrarın mu. 
komiseri B. Puıux'nun ıivil idarui ile or- hafa:ı:ası için Vichy hiıkümetindcn tam sa. 
dunun a&kerl idaresi hattıhareketlcrini de- lahiyet istediğini gösteren deliller mevcut. 
li,tirmeğe mütemayil görünüyorlarsa da tur. Şimdiye kadar Suriye'ye hiç bir al. 
ıeneral Weygand tarafından ikna edilen man veya İtalyan mümessili &clmemiştir. 
Mittelhauser Suriye'de mukavemete devam Ve mıitarekcnin sulh hlıline inkılabından 

-ı b eve! de gelmiyeceği zannedilmektedir. 
için verdiği ilk emri ip~sı. ~~tig 7.:8~an aş. Son İngiliz - fransız deniz hidiseleri a. 
lıyıı.n ıiddetli bir ger&'ın.lıgın tcsırı altında 1 rap ar. a~asında fransız prestijinin artma. 
bulunmaktıuiırlar. ıına hadım olmamış ve fransız askeri mah. 
Weygand'ın general Mitt~l~auser'e yap. fillerinde zaruri olan acı tcfsirata sebep 

tığı ıahsi mliracaattc, aııkerı ını:ibııt, fran- olmuştur. 

11z birliği lüzumu ve sayı~ız f~ansız ıuba: Fransızların mücadele kararı 
yının henüz almanların ı,galı altındakı 
topraklarda bulunduğu delil olarllk ileri Kahire, 9 a.a. - R'.ahlre"de çıkan en 
ıürülmüştlir. Diğer taraftan Puaux'nun oğ- mllhlm transızca ll'azete olan "La Bourae 

ilk say!aaında şunları yazmaktadır: " 
lu da AJmanya'da esir bulunuyordu. Petıtln, franııız nıllstemlcke imparator-

Bwwnla beraber Mittelhauser'in kararı luğunu fl'da l'tmekte hiç tercddllt etnıedl
yiiksek rütbeli subaylar için öyle müthiş ğ1 gibi, alman ve ltalyanlara karşı mUca
bir darbe olmuştur ki, bizzat kurmay rei- deleye devam eden frıı.nsızların ölllme ve
ıinin askeri nezaret altına alınmasına mec- ya e~dl kUreğe mahk<ım edileceklerini 
buriyd hasıl olmuıtur. Subay sonradan llAn etınl'kle de denizaşırı fransıT.lnr ve 
kaçmıştır. mUttl'fiklcri hakkında tasavvur edilmez 
Yabancı memleketlere &iden fransız su- hlr IAkaydl göııtermektedir. Petaln kabl • 

ba7 ve eratı mühim bir miktar teşkil et- nt>si alman tazyikı altında kendi vicdanını 
memekte iıe de bunlarm içinde bir çok itaat etmektrdlr. Binlerce fransızı, ldeaJ. 
yüksek rütbeli subay vardır. Gönüllü ola- !eriyle şerefsizlik ara.qında karar kılrnağa 
rak hizmet eden Afahan'ın ollu da bunlar icbar ediyor. Fakat franııızlann bıına ve. 
arasındadır 

1 
receA'I cevaptan §tiphe blle edllemeı:. Fran-

. 117:ların kahir bir ekseriyeti mücadele et. 
Mütareke haberini duyunca Filiıtin'e meğe karar Vt'rmlıı bulunmaktadır. 

İngiltere'nin hava hücumları 
• • • t ......... . 

Bombardımanlarda 

Almanların bir ~ok 
endüstri merkezleri 

harap oldu 
Londra, 9 a.L - BUyUk Brttaııya'nın 

u.rtettıtt muazzam gayret, bahriye, bava 
ve askeri sahalarda her gün tezayüt eden 
bir faaliyet ,eekllnde t-ııı •t.melctedlr. 
lngllfz hava kuvetleri durmadan ve her te
Ukamette darbeler indirmektedir. Alman
ya'da. Norveç'te, Llbya'da, her nerede mU
hlm hedefler mevcut lııe, oraya darbeleri
ni indiriyor.Denizlere birçok mayn tarlala
rı konulmaktadır. Dahilde, lııtllA vukuunda 
memleketi mUdafaa etmek için lhım ge
len bütün tedbirler alındığı gibi, İnglltere
nln her noktuında gıda maddelerini temin 
evlcmek üzere her ıey de yapılmıı bulun
maktadır. 

İngiliz tayyarelerinin Almanya üzerin
de y11.ptıkları akınların muvaffakiyetıeri 
Amerikan gazete muhabirlerinin yaptık. 
lan ziyaretle iııbat edllmtıstlr. Bu muhabir
ler, akınların pek az tahribat yapmıı ol· 
duklarım !abat etmek ntyetlqde bulunan 
Dr. Göbela'in daveti üzerine Ruhr ve Rhin 
v!dllerlne davet edllmlıslerdfr. Fakat gaze
teciler fııtenllenden fazla görmUşler ve 
JUetelerlnde aJmanların bUyUk sinir ıter
glnltği içinde yaşamakta olduklarını yaz· 
mışlardır. Bir ıehrln belediye re111i bu a • 
kınte.rın it hayatını alt Ust ettiğini beyan 
etmittir. Diğer taraftan da. amerikan ga.
Htecllerlnln Eı1en'l ziyarete dılvet edil
me.mit olduklan dikkate değer. 

Denizlerde dökülen mayn tarlalarımn 
adedi hakkında tafsilat vermek, tablatlyle 
kabil değildir. Fakat onra.ııı eöyJenebııtr 
ki, tehllkell mıntaka. Baltıktaki alman li
manlarının ıarkından, Norveçln şlmaJlne 
kadar lmtldat etmektedir. Tayyarelertmr
zln faaliyeti bllA..fıuııla devam etmektedir. 
lolayn tarlalarının adedi ve bu tarlıllann 
keııatetı her 1tlln artmaktadır. Şimal deni
zindeki düoman limanları ve nehirlerin a
ğızları, sahil deyrlye tayy&n!lerlyle do
nanmaya refakat eden tayyareler tarafın· 
dan maynlenmektedtr. Bu tarlalar arıuıın· 
da dü§man bir geçit bulur bulmaz, ertelli 
gec derhal bu geçitler de maynlenmekte -
dlr. 

İngiltere üzerinde 
Alman tayyareleri 
Lon.dra, g a.a. - Royter: Bu ubıh bir 

düıtman tayyaresi çok yüksekten İnciltere
nin cenubu ıarki sahillerini atmıı ve yir • 
mi kadar yangın bombası atmııtır. Bunun 
üzerine cenubu prki sahilinde bir tehir 
civarında bazı yangınlar baelamııttır. Bu 
yan~nlar, söndürUlmüıtlir. 

İngiltere'nin cenubu ıarktsine dün ıece 
yapılan hava hücumu eanuında bir kiti öl
müı, diler bir kişi yaralanmııtır. Bir lı -
koçya ıehrinde de iki hafif yaralı bulun • 
dutu bildirilmektedir. 

Yugoslav kabinesinde 
Belgrat: 9. a.a. - Stefani ajanıın -

dan: 
Nit valisi B. Krassoivich, B. Mihil· 

gieh'in yerine dahiliye na.ıırlığına ta
yin edilmiştir. 
Baıvekalet matbuat bürosu eski şefi 

Dr. Besko Bodganovich, maarif nazır
lığı muavinliğine tayin edilmiştir. 

larak kurtamuya kafi gelmez. Ka
rol de artık bütün kuvet, kudret ve 
kabiliyetinin aon haddine varmıı ıi
bi ıörünüyor. 

A. Ş. ESMER 

Harbin başındanberi 

İngilizler 2500 
Alman tayyaresi 

tahrip elliler 
Londra, 9 a.a. - TJmes gazetesinin al

man hava kuvetlerlnin bugilne kadar uğ -
radığt ~ır zayiattan bahııeden havacılık 
muharriri yazıyor: Londra'da tutulan reıı
ml l11tatt11ttkler harbin bldayctlndenbert 
Almanyanın Büyük Brltanya'ya karaıı 2ro<:I 
tayyare kaybettiğini gtıııtermektedlr. Bu 
tayyarelerin ekııerisi tngilterede, Fransa
da ve Norveçte logillz hava kuvetlert ta
rafından dUşOrtllmilııtur. Fakat yekilnda 
deniz hava dAfl bataryalarlyle gemi top -
ları ve himaye balonları tarafından tahrip 
edilen tayyareler de dahildir. 

Muharrir "bu mtithlı bir rakamdır,, di
yor. 

İran hükumeti ile 
İngiliz petrol ıirkeli 

arasında ihtilaf 
Tahran. 9 a.ı. - Pırı ajansı bildiriyor: 
Geçen pa7.ar rünü maliye nazırı İran 

pullmentoııunda buliaaaını &Miıd& verdi
limiz raporu okumuştur: 

Bir müddet eve! İran hükümetiyle Anı· 
lo lranien oil company şirketi arasında 
çıkmıı olan ihtilaflar, uzun miinakaplara 
rıimen halledilememiıtir. 

EX.perlerin noktainazarlarına göre, Gıt
chearan ve Pa.zınon mıntakalarında keıfe
dllen yeni petrol tabakaları nazarı itibara 
almaeak olursa, İran petrol kuyularının 
kabiliyeti, imtiyaz sahiplerln.e ııimi!ild mik· 
darın üç misli mikdarda petrol istihsal et -
mek imklnını bahşetmektedir. 

Mukavelcnamenin 12, 16 ve :Zl inci mad
deleri mucibince, İran'ın ıervet kaynak -
!arından birisini teşkil eden petrolün iı -
tıhsalini, ıirket, haddi azamisine ~ıkarmı -
ya gayret edecektir. 

MerkOr taırihata ralmen, ilk dört ıene 
zarfında petrol iıtihaali peku tezayüt et· 
miı ve 1937 de on milyon tona baliğ ol -
muştur ki, bu rakamın 1940 senesinde 14 
milyona baliğ olması icabederdi. Fakat hü
kümetln biribirini takip etmiı olan proteı
tolarma rağmen, bu miktarlar her sene a
zalmış ve 1939 da bu azalııt bir milyon to
na baliğ olmuıtur. Dünya memleketlerinin 
petrole olan Acil ihtiyaçlanna rağmen, İ
ran petrol iıtihsalltı azalmakta bulunmak
tadır. İran hükUmetinin milteaddit protes
toları kaq111ndı imtiyazlı ıirket mantık • 
ıız vesileler aerdetmiıtir. İran hükümeti 
ıüpheye düıtmüıtür, ve öyle görUlür ki bu 
mesele baıit ve husust hedeflerden muarra 
bulunmaktadır. Bundan baı,ka ıl~ket, dev
letin meıru hukukwlun temininde mliılrillt 
göstermekte, ve bu keyfiyet de memleke -
tin mendiini ciddt surette haleldar etmek
tedir. 

Maliye nazırı ıılSzlerine IU ıuretle niha -
yet vermiıtir: 

Tabiidir ki hlikümet, blltiln kuvetiyle i
cabeden teıebbüıleri yapmııtır. Fakat me· 
selenin ehemiyeti ve varabileceği netice • 
ler karıısında, meclise bu rapcru vermek 
faydalı bulunmakta idi. 

Blllhare bir çok mebuslar aöz alarak. 
İran'm menafiini korıunaaı i~iıı hükür:ıeti 
tqvik etmiflerdlr. 

• 

Mihver 
İngilfere'ye karıı 

hareketin inkiıaf 

tarzında mutabık 
Roma. 9 a.a. - Giornale D'İtalia, bq

makaleslnde harbin son safha.ııı ile müna • 
sebettnr olmak Uzere İtalya'nın faaliyeti
ni tetkik etmektedir. 

Guete, bllhaasa diyor ki: 
.Mihverin iki devleti, fngiltere'ye karıı 

hare.ketin inldıafını lez:,it hu~usuunda 
mutabık kıılmı§lnrdır. İki clevletın faali • 
yetlerl, bll§ka bqka ve fakat hemAhenk
tir. 

:Mihver devletleri, I<'ransa lle olan mu . 
tsrekenin maddf'lerlnl tatbika ı;lrlşmlglcr
dir. Fransa - İngiliz ittifakının feci inhi· 
damı, J:o'ransa'nın mazideki siyMetl ve o.s
kr.rl harekAtı lle mihYcr devletlerlııe karşı 
!hrlıı.cı etmıı oldugu tıtrllan tadil edemez. 
Mağlup, İtalya ve Alınanyn'yn karşı olan 
blilUn siyasi borçlariyle mağlftptur ve Av· 
nıpa siyasetindeki değışikllkler. me.suli
vetıeri değf§tlremtyeceflnden ital)'Jln ve 
alman mutalebatının tatmin ed(lmesi l!
zımdır. 

ROMANYA'DA 

Yahudi aleyhtan 
ledb~rler ahnıyor 

BUkreo, 9 a.a. - D. N. B. bildiriyor: 
Propagnnda nazın B. Cranlc dUn ilk de

fa olarak yabancı matbuat mümuslllerinl 
kabul etmı§tlr. 

Nazır Romanya'nın iki buc;uk milyon ro
menden bir alç.aklık irtikip ederek değil, 
sadece AvruP:ll'nı.n bu kısmında barışın mu
hafazası maksadiyle vaz ıeçmiı olduğunu 
bildirmiştir. 

Nazır yeni rejim plAnının tatbikatı eıı
nasında yahudllcr:ln matbuattan nzaklqtı
rılacaklnrını beyan etmigtir. BAdema ya
hudller romen gazetelerinde mUdUrlilkler 
veya muhaıırlrllk yapamıyacaklıırdır. 

B. Cranic matbuatın yeni milli ve tota
liter rejim ile münasebattar olması IAıım 
ıetcn bu devrede aaosürün lnumlu bir ıey 
oldutunu da ilive etmiıtir. 

Romen kabinesinden 
çekilenler · 

Bükreş, 9 a.a. - D. N. B.: 
Resmi tebliğe i:Öre, mez.ahip nazırı B. 

Sima istifa etmiı ve yerine gene evelce 
demir muhafız te~kilitına dahil bulunmuı 
olan B. Budisteano tayin edilmiıtir. 

Bundan başk:ı öğrenildiğine göre nazır 
vekili B. Noveano ile maliye müsteşarı O. 
Aguste Bideıı.nu kabineden ayrılrnağa karar 
•ermiılerdir. Her ikisi de demir muhafız 
teıkilitma mensup idiler. 

Nazırlar meclisinde 
BUl<re§, 9 a.a. - Stetanl: Nazırlar mec· 

tisi yahudi meselesiyle başlıca fktıııadl me
aelelerln halli için tedbirler almı§tır. 

Meclis bundan ba§ka bUtün zlrat kuvet
lerl seferb,.r hale getlrmeğe ve harici ti -
caret ve ınltu ekonomi nazaretlerinl bir
le,ttnneğe karar vermlııtlr. 

Haakon 
istifa teklifini 
reddetti 

Londra, 9 a.a. - Norveç kıralı Haakon, 
Norveç meclisi riyaset divanının bazı t
zası tarafından İsveç'deki Norveç sefareti 
dellletiy!e kendlılne yapılan istifa talebi
ni dün reddeylemiştir. 

Kırat, "her ıey Norıreç için" preaaiblni 
hatırlatmış ve bu istifa talebinin Norveç'i 
i&gal eden alman maka.mlariyle bflitilif ya. 
pılmış olduiunu bildirmiştir. 

Kıral demiştir ki: 
Böyle bir kararın afiklı şartı, Norv~·

den yabancı kuvetlerin çekilmeeidir. Be· 
niın iQin eııaa tctkilltımıırn ilk 'ıfrensibi 
Non·eç milletinin hlirlyet ve iıtiklilidir. 
Bu prensibe riayet ediyorum ve hilr bir 
milletin bana 1905 de tevdi ettiği vazifeyi 
muhafaza etmek suretiyle Norveç milleti
nin menfaatlerine en iyi hırnıet ediyorum. 

Londr.ı.'da bulunan Norveç hariciye na
zırı B. Koht da, kırat ve hükümet Norvcç'e 
dönmeden önce iıgale nihayet verilmesi ve 
bütün alman kıtalarının &'İtmesi llzım ol
duiunu bildirmiştir. 

Bulgar Başvekili 

bir nutuk söyledi 
Sofya, g a.a. - D. N. B. ajansı bildi

riyor: 
Baıvekil B. Fllof, Şumnu şehrini ziyare-

ti esnasında bir nutuk söyliyerek Bulraris. 
tan'ın milli ülküsünü barıD ve bitaraflık si
yasetiyle tahakkuk ettireceğini bildlrmiı· 
tir. 

Başvekil, böyle olmakla beraber Bulea
riıtan'm memleketin menfaatlerini koru • 
mai: için bütün tedbirleri alacağını ilave 
eylemiştir. 

Y.unaniatan'a atledilen arzu 
Sofya, g a.a. - D. N. B. ajanıı bildiri

yor: 
İyi maHlmat alan mahafilde dönen ıayia

lara göre, Yunaniıtan iki memleket arasın
da muallakta bulunan meselelerin halli İ· 
çin müzakere arzusunu göstermiıtir Bu ıa
yialar henüz teeyyüt etmemiıtir. 

Annem İmparatoru öldürüldü .. , mu. 
Bangok, g La. - Reuter ajaııar bildi

riyor: 
La Liamoise gazetesi, Annam'ın 11ark il· 

hillnde bulunan Hue ıehrinde Annam im· 
paraton.ı ;B.ıın - Dai'nip oldıirüldüiünü bil
rlı rm~kt"ıllı. Simdı.ye ı<o11dar bu haber hak
kında hic; bir teyıt c.Uıcı maldmıt ahll&o' 
mamıstır. imparator '27 yaılumda blllwı· 
makta ıdi . 

iSTANBUL Gazeteleri 
TAN 
lngiltereeiz bİ'r Avrupa : 

SADRİ ERTEM, bu baılıklı malcale
sinde, harbin btl3ladıiı günden beri Tilr
kiye'yj ateıe sokmak için zaman zamıı.n 
yapılan tahriklerden bahsederek diyor 
ki: 

"Türkiye cümhuriyetinin ana ıiyaaeti 
müstakil olan memleketi imar etmek ve 
aulh içinde yaşamaktır. Milli ıulhu ve 
milli hlkimiyeti biz ancak, milli misak 
hudutları içinde, inkipf ve sulh mana -
11nda anlıyoruz. Muahedeler meydanda
dır. Uzak ve yakın devletlerle münase
betimiz sarihtir. Türk inkılabının ilk gıi
nündcn itibaren Sovyet Rusya ile başlı -
yan samimi münasebetler de iki camia 
arasında hissi bir mahiyet almış ve acı 
günlerde başlıyan bu dostluk hatıraları 
iki memlekette de kuvetli rabıtalar hu
sule getirmiştir. Harbin baıladığı giın • 
den beri bütiın kotü niyetler bu rabıta
lara niı;an almaktadır. 

Türk milleti istiklil, imar ve ın,a dl· 
vasıtıı inkılabının temeli sayar. Bunun 
içindir ki tahrikleri daima nefretle red 
ve "milli misak" la çersevelcnen istik • 
!iline hürmet edenlere her zaman açık 

kalble dostluk eder." 

VAKİT 

Yeni tahrikler ka.J'fısmda 
ASIM US, bu başlık altında, Hitler -

Ciano mülakatında Avrupa'nın yeni pll
nınm bahis mevzuu oldu&ıınu kaydettik
ten sonra diyor ki: 

"İngilteresiz bir Avrupa pllnı çirmek-

Transilvanya ııı 

gene ortaya ~ıkll 
(Başı 1. inci say/adı) 

Karadenis ruı don.anma11nın bulıar !imam 
olan Yama açıklarında ~vralar YP -
makta olduiunu b1ldir'f. ve aali.hi~ttar 
bir merıbadan ıcleıı h~rilir. Rusya'ııpı 
yeni bir istek ıerdetmek arifesinde bulun
duğu da sciylen~elrtedir. 

Rumen NJ/iı heyecan içintl• 
Budapeşte, 9 a.a. - Yarı resmi bir men

badan bildiriliyor: 
Bükteş'ten gelen mal!lmata nazaran, ru

men hükümet merkezinin ahaliıi cuma ıü· 
nün.denberi büyük bir asabiyet içindedir. 
Bunun sebebi de hilkUmetin yakmda istifa 
edeceğine dair çdniı.11 otan rivayetlerdir. 
Dobnıca ve Tranıilvaııya'daki bütün ban

kalar nakit ve kıymetlerini Bükrqe naklet· 
mişlerdir. Keyfiyet büyük endişe uyandır
mı~ ve bundan, Rornanya'nm yakında ba•
ka arazi terkedcceii iıtlhraç edilmektedir. 
Transilvanyı'da büyiik bit' itimatsıılık 

hüküm sürmektedir. Zabit ve memur aile
leri kütle halin.de Transilvanya toprakla -
rını terketmektedir. Bu aileler, ılmdikl ka
ranızlıktan ise her hangi ıekilde olursa ot
tun bir sureti hallin şayanı tercih olduğu
nu söylemektedirler. Bu arazide, kayrtsu 
ve prtuz yiyecek: ve hayvan yemleri bark 
tekilifi olarak toplanmaktadır. 

Macar gazetelerinin neıriyatı 
Bükreı, 9 a.a. - Rador ajanıı bildiriyor: 
Birkaç günden beri Budapeıte matbu • 

atı, Romanya'dı en.dite uyandıfacalı: netri
yat kampanyası yapmaktadır. Bu ncşriytuı 
b8,flıc& meyzuunu, Transilvanya'daki ekal
liyetler meselesi teşkil etmektedir. Macar 
mMbuatJ, rwnerı Aükümetinin, macar ekal
liyetleri için bir tehdit ve bir tehlike tq
kil .mtekte olduiunu mu11irane bir suret • 
te yazmakta ve fakat hiç bir zaman mili -
bet bir valta z[kretmemek:tedir. 

Bılndan başka Budapeıte matbu.atı, ru -
men makamları tarafından Romanya'da bu· 
lunan ılınan a.heliılne karo• cıjya yapıl
muta olan tazyik ve hatin muameleler 
haktanda itıyfiA.aberler yaymaktadır. Ru -
men devletinin alman devletiyle bir yak • 
taşma polltllraııı takip etmekte olduiun\ı i
lin ettiği bir sırada, mezkur lı:anıpany& ve 
bu yeni uydurmalardan maksadın, Roman
ya ile Almanya arasında yeni entrikalar 
doğurmak olduğu pek cüze! anla15ılabilir. 
Macarların bu tc,ebbüsü pek aaf bir hare
ket teşkil etmektedir. Zira, almanlar, Ro
manya'daki almanlarm ve umumiyetle bü
tün ekalliyetleri, Romanya'da ne kadar iyi 
muamele &Örmekte olduklarını pek güzel 
bilmektedirler. 

Kont T eleki ve Kont Çalti 
Berlin' e gittiler 

Budl!~ftl', 9 &.L - o. N . B. bildiriyor: 
Bqvekil kont Telek! ve hariciye nuın 

knnt Czaky, bugtln llğ'leden sonra kısa bir 
ziyaret yapmak Uzer Berlln'e hareket et· 
mlılerdlr. 

Macar- Rumen muhtelit 
komi•yonu 

Bllkreş. 9 a.a. - Mııhtellt Rıımt.n • Ma· 
car hudut knmlayonları, dün Urziene, 
Borıı ve Toteceer mahallerinde toplanarak 
aon gtlnlerde zuhur etmiş olan mahalU me
atılelerl tetkik etmlglerdlr. 

RıyiJf ag toplanıyor 
Budapeıte, 9 a.a. - B. Teleki ve B. 

Csaky'nin pet§embe günü Ray§tag 
toplantısında hazır bulunacakları 
.zannedilmektedir. Kont Ciano'nun da 
hazır bulunacağı haber verilmektedir. 

Bir İngiliz tekzibi 
Londra, 9 a.a. - Reuter: Londrı 

resmt mahafilinden 8frenildifine ~ 
r" Stavanger ilzerbıde bugUn 12 in· 

a. a. Matbuat Strvisi 

le bunun tatbikatı kolayca temin edile -
mez. B.ritanya adalan yak farzedilmek
Je bugiin hill dünya lçin.de hakikat ola
rak durmakta olan 1nıiltere impaartor
luiu da yok olmuı; olamaz. Bu hakikau 
yok etmek için hiç olmazsa Hitler'ın 

Norveç cibi Britanya adaları üzerine ta.. 
uvvur ettiği taarruz plinını önümı.ıdc
ki kııta.n evci tahakkuk ettirmesi lazım·· 

dır." 

İKDAM 
Fr.anaa yeni rejimle mukaddet 
akıbetten kurtulabilir mi ? 

ABİDİN DJli/ER, bu ba~lık altında 
diyor ki: 

"Fransa'nın demokrasiyi bırakıp tota
liter rejim takip etmekten maks.ııdı daha 
ziyade Almanya ve İtalya'ya yaranmalı:
tır. Halbuki bu harp hır ideoloji harbi 
değildir. Bu harp Almanya ve İtalya'nın 
büyümek, gcniıtemek, Avnıpa'ya ve bü
tün dünyaya hlkim olmak için yaptıkla
rı bir harptir." 

Muharrir makalesinin sonunda diyor 
ki: 

"Totaliter rejimin dahili b.akımdm 

Fransa'ya faydalı olup olmıyacağmı iso, 
zaman &'Ö&terccektir. Enerjik, kuvetli, 
dürüst, idil bir idare teıekkiıl edebilir 
ve Fransa'yı demokrasinin ıoysuzlaşmıı 
halinden da.ha iyi idare ederse, totaliter 
rej imin bir haylı sarsıntıdan sonra tu -
tunacağı ve yerleıecefl beklenebilir. Fa.
kat ıuiidare devam ederse hele bazı ü
mitlere düşürdükten sonra, kötli bir ıu1h 
da akdedilirae ihtiyar Petain'in yeııı re
jimle beraber ço1tmcsi lbtimali lruvetle 
mevcuttur." 

Trablus'ta 

İngilizlerin eline 
ae~en bir 

İtalyan kalesi 
Londra, 9 a.ıı.. - Royter: Jıoyter'ln gaJ7 

ı:öıu buırıııl muhabiri blldlrlyor: 
İtalyaıı Trab!usgaı-bında loladdalena 

kalesini gezdim. Evelce ltalyanlann olan 
bu kale timdi inglllzlerln eline dUomUştür. 
Trabtuııgarp çöllerinde, lngllfz tank cUzU
tamıannın ne derece atıl' ıerattle ltaıyaa 
toprakları .kontrolüııü idame ettirdiklerini 
anladım. KU.tabkem mevktln cenubunda 
harekete lftırak eden tankları idare eden 
aııkcrler bll§tarından gecen bazı vakalan 
bana anlataıar. BUtUn mUııkUH\ta ratmen 
gölgede ~ derece sıcaklık altında bu keılf 
kolları t>eıı gün dU,manla lrtlbaU muhafaza 
et.mitlerdir. Ke§if kollarımız, dU,manı, e • 
velce ihzar edllml§ ve ılmdi bulunduklan 
mevzilere çekilmeğe mecbur etmlılerdlr. 

Çölde harp, cete muharebesi mahiyett.ıı
dedlr. Bu h\18Ulta a,atıd&ki mtaall zikre
deyim: 

Düpna.ıı askerleri inciliz tanklarını ıap • 
tetmelı: teıebbüsünıde bulunmuılardır. Ge • 
ce çrııl&k ayaklı kum üıtünde aürünerek t. 
lerliyen düıman. tanklara 30 metre kadar 
yaklaıınıılaraa da rörülerek: zayiatla tar • 
dedilmitlerdir. Trablus rarbin içlerine 
doiru 66 kilometre deririliiinde bir mahal· 
le kadar bir uru: kctif kolu ile 2'40 saat 
ceç.irdim. Kolumuza gece ve c{lndm dili • 
m.an tayyareleri hücum ettiler. 

londra'daki Fransız 

sefareti londrayı 
tarke hazırlanıyor 

Londra, 9 a.a. - Fransız büyük el· 
çiliği memurları, hareket hakkında 
musammem bir plan olmamakla bera
ber, hazırlıklarını yapmaktadırlar. Bu 
gün bilyük elçilik evrakı ile meşgul 
olunmuıtur. Evrakın en mühimleri ve 
en gizlileri Fransa'ya götürülecektir, 
Diğerleri bugün yakılmıştır. Bugün 
büyük elçilik binasının bacasından 

kesif kara dumanlar ylikselmiştir. Sa· 
bahtanberi, büyük elçiliğe birçok zi
yaretçi gelmiştir. 
Fransız büyük elçiliği memurları

nın, İngiltereyi terk için henüz müs -
pet bir planlan yoktur. Ne hareket 
tarihi, ne de Fransayı dönmek vasıta
ıı te•bit edilmi§ değildir. 

Franaa'nın Londra 
maalahatgüzarı 

Vichy, 9 a.a. - Havas bildiriyor: 
Fransız hariciye nezareti, 5 temmuz:
da kendiliğinden Lord Halifaks da 
maslahatgüzarlık mevkiini işgalde de
vam edemiyeceğini bijdirmiş olan 
Fransa'nın Londra maslahatgiizarı B. 
Cambon'u muvakkaten vazifeden çı -
karmıttır. Fransız hariciye nezareti, 
bu kararı, B. Cambon'un teşebbüsü -
nün gayritabii bir mahiyet gösterme
sinden ve sıkı bir disiplinin idamcsi 
lüzumundan dolayı almıştır. 

giliz bombardıman tayyaresinin dü • 
şf1rlll<füğü hakkında D.N.B. ajansının 
ftrdifi haber eaatıızdır. 
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Tica ret Vekilimiz ihracat 
vaziyetimizi izah ediyor 
B. Nazmi Topçuoğlu İzmir 'de ithalat ve 
ihracatçıların toplantısında bulundu 

Kaymakamlar 
arasında deği~iklikler 

yaptldı 

., •.. .•••.•..•..• ...• ... ... . ... .••... .......... ........ . .. ....... ..... .. ...•..•.•• . ~ . 
• . . . . Kızılay menfaatine bir resim sergisi ~ . RADYO 

--( Rodyo Di!Uzyon Post.alet! 
TÜRKİYE Radyosu - ANKA.EÜ 
----( Dalga UzunluğU J 
1648 ın. 182 Kcs./120 K«• 
31.7 m. 9465 Kca./ 20 K\\'• 

(Başı 1. inci sayfada) 
"Umumi ihracatı düşünürken ithalatı da 

mütalea etmek, ihracat yaptıiımrz memle
ketlerden ithalat yapılamadığı takdirde o
ralarda kalacak paramızı da düşünmek la
zı:ndrr. Dünyada artık beynelmilel piyasa 
yoktur. Evelce mübadele ve serbest reka
bet vardı. Halbuki simdi, ucuz olduğu hal
de, cenubi Amerika'dan buğday alamıyan
lar, bunu iki misli fiyata dnha yakın ve 
nakliyatı emin olan yerlerden temin etmek
tedirler. Yani coğrafya vaziyeti piyasalar
da tesir göstermektedir. 

Romanya'dan yüzde 20 fazlasına petrol 
ve benzin mübayaatı bundan ileri gelmek • 
tedir. Buırün biz de Balkanlara ve orta 
Avrupa'ya pamuk satarken bazı eski rakip
lerimizden endişe etmiyoruz. Çünkü alı -
cılarımızm ihtiyaçlarım oralardı:ın temin 
etmeleri imkinsızdrr. Dış ticarette hükii
metin müdahalesi, mürakabe ve tenvir 
ınaksadiyle vukubuluyor. Eski ıeı.-besti 

bugiin için ayn bir fiyat tekevvününe im
kin vermez. Satılacak malların fiyatı ve 
hang'i memleketlere tevcih wileceği hü -
kümetçe tetkik olunacaktır. Bu, bir zaru
rettir. Vesika ticareti, ihracat payı gibi 
gayri ahlakı vaziyetlere müıaade edilmiye
cek, komisyonculuk yapan, buırün ihracat
çı olamıyacak, eski üzüm ihracatçısrnın 

eimdi incir ihracı talebine muvafakat edil
miyecektir. 

temişlerdir. Binaenaleyh ıtokumuzu.n sa -
tılmasr ııüç olmıyacaktır. 

Dahili istihlaki sıkıntıya ıokmamak şar
tiyle 6 - 8 bin ton zeytinyağı satabiliriz. 
Harp devam etsin veya sulh olsun, her iki 
şekilde de ihraç mahsult~rimizin fiyatları 

yükselecektir. Avrupa'da birçok milletler 
mahrumiyet içindedirler. Biz böyle deği -
liz. Buna mukabil bu~.day mahsulümiizün 
bu sene bereketli oluşu bir falihayırdır. 
Yunruıistan'<la ise yüzde 30 azdır. Fazla -
mızı yalnız Yunanistan'a satabileceğiz. 
Fındık ve üzüm rekoltelerimiz bu sene az 
olmuştur. Fakat gerek bunların ve incirin 
ve ııerekse fasulya, mercimek, pamuk, ken
dir ve sair mahsullerimizin satılmaması en
dişesi yoktur. Bütün mesele sattığımız ma
la karşı ne alacağımızdır. Yeni yıl mahsu
lünden ıeı-best dövizle fazla ihracat da ya
pılabilecektir. Türk parası bugün dün.yada 
amerikan doların.dan sonra en sağlam pa -
ra olmak istidadındadır. 

Kır§ehir mektupçusu BB. Salahattin Er· 
ci} M. Kemalpaşa kaymakamlığına, Rize 
mektupçusu Hilmi Tezyılmaz Manyas kay
ınakamhğına Tutak kaymakamı Kemal Er
dem Karayazı kaymakamhğına Karasu 
kaymakamı Adil Ciğeroğlu Tutak kayma
kamlığına, Lüleburgaz kaymakamı Niza • 
mettin Yücel Eleşkirt kaymakamlığına, 

Gürün kaymakamı Celal Değer Şemdinli 

kaymakamlığına, İzmit maiyet memuru 
Ferit Güryücel Lüleburgaz kaymakamlı -
ğına, Mardin maiyet memuru Zeki Atasoy 
Mıızı<lağ kaymakamlığına, Balıkesir mai
yet memuru Sait Köksal Acıpayam kayına
knrnlı"ına, Taraklı nahiye müdürü Cemal 
Şeman Karasu kaymakamlığına, İstanbul 
maiyet memuru Melih Yuluğ Hadım kay -
makamlığına, Acıpayam kaymakamı Cemil 
Çalış Gürün kaymakamlııi;ına, Manyas kay
makamı Talat Bozoğlu Rize mektupçuluğu. 
na, M. Kemalpaşa kaymakamı Sait Sayın 
Kırşehir mektupçuluğuna Emniyet müdür
elrinden Salahattin Kıpçak Konya sefer -
berlik müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. 

Ankara'da bulunan ressamlar, 1-Ialkevinde Kızılay menfaatine bir ,sergi 
açmağa karar verıniş, sergiye en güzel eserlerini koymuşlardır. Sergi bu
gün açılacaktır. Resmimiz, sergiden güzel bir köşeyi göstermektedir. 

Çukurova köylerinde 

kalkınma 

Kuru ot alı nacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel 

merkezinden : 
Adana, (Hususi) _ Adana köylerinin Çocuk yuvası müessesemiz hayva -

19.74 m. 1519!\ Kes./ 20 K"'· 
ÇARŞAMBA 10 - 7 - 1940, ltd 

7.30 Pıogranı, ve memleket sa•· ta, 
7 .35 M Lizik: Schubert'den va.r'/3 

"Allllınlık", ve Tclern.aıı tt .. 
"Tafeimusik''. ~r l 

8.00 Ajans haberleri. c e 
8.10 Ev icadını -yenıek listesi. kan 
8.20 8.30 Miız.ik: Rudi Valleııırı 

1 
tına 

12.30 Program. ve memleket sa• Cif 
12.35 Miizik: müşterek şarkı "it t c 

Çalıınlar: FHhire Fersaıı• ış ta 
~efik Jo'ersan. Okuyanlar: t bo 
İlk Ar, Necmı Rıza Ahı 
Ho~ses. 
1 -" 'Şükrü Şe.nozan - rnab ıa~e 
(Bu sevda ne tatlı yalan)· n t 
2 - .... - mahur türku: tn 
de mnil oldum). • 8 \r 
3 - llI. Selim - ıuzidil~ lllba 
semai: (Abı tabiyle bu ~e ıı h·· 
can3Jl geliyor). Jakr 
4 - . ... - hicaz sar.in: (. ıy 
dıı.ğtla bir yeşil çadır). it, Al 
5 - Sadullah ağa - hicaz 
mai: (Nideyim ıahnı çe 
rini). 

12.50 Ajanı. haberleri. 
13.05 Müzik: halk türküleri .. 
13.20/ 14.00Müzik: radyo salon 

o~manh imparatorluğunun mazideki 
seyyiatı olmasa idi, Türkiye şimdi herke
sin parasını getirip işleteceği bir yer olur
du." 

Yeni tip İta 1 yan 

tayyareleri 
Roma, 9 s..a. - Musollnl refakatinde 

hava mUsteşarı General Prlcolo olduğu hal
de bu ae.bah Guidonia merkezini ziyaret e
derek son zamanlarda inşa edilen yeni tip 
tayyareleri tetkik etmiştir. 

Mülteci İngiliz çocuklarına 
yardım 

1- 1 t 1 · · h . 1 1 al natının ihtiyacı için 35 bin kilo kuru 
P an aş. ı~ı masr ışı e emıyet e e e ınmış ot alınacaktır. İhalesi 22 teırunuz 940 
ve bu ışın tahakkuku yolunda ilk adımlar · .. ·· lO d K 

pazartesı gunu saat a urum mer-
atılnıış bulunmaktadır. Köy kanununun bi- kezinde yapılacaktır. Şartnamesini gör 
rinci mıı.ddesini teşkil eden hususat, köy ı mek isti yenlerin Kurum hesap işleri 
yollarının inşası, köy hudutlarının tesbiti direktörlüğüne müracaat etmeleri. 
ve hudut ihtilaflarrnın müslihane halline 2752 
dairdir. Bu şayanı ehemiyet meseleyi 13.yık 
olduğu ehemiyetle takip etlen Atlana vali
si, ilk hamlede 27 köyün hudutlarını tesbit 
ettirmiştir. 

Diğer köylerin hudutlarının tesbiti fa-

, __ 
Bugün 

ULUS Sinemasında 

(violonist Necip Aşkm i, 
1 - Biz et: Arleziyeıı suıt 
2 - Micheli: Serenad. 

18.00 Program, ve memleket fS 
18.05 Mii:r.ik: cazband (Pi.). 
18.40 M iizik: fasıl heyeti. 
19.15 Konuşma (dış politikıı. lı 
19.30 Müzik. Çalanlar: Cevdet 

Fıı.hri Kopuz, Hasan Gür· ra, 
Melek Tokııöz. :ııı1 
1 - Şevki bey - hicaz şatr :ıJcu p 
feb ta seher )len z~ıii .. c t&iıı· 
2 - .... - hıca.z turku: (. 
den çekirdeksiz nar gelir1 

3 - Hayri Yeni gün • hüı 
{Ölürsem yazıktır sana ıcı 
4 - Aziz - hüz.zıun ıarJcl 

Tufeyli hareketlerin birliklerce tesbiti 
're tesviyeııi lazımdır. Maamafih yann fay
dası görülebilecek vatandaş teşebbüslerine 
de mani olunmıyacaktır. Hükümet, bizden 
mahsul iıtiyenlerle mü?.akerededir. İbra -
c:a.tta tacirlerin suiniyeti görülürse bu iş 

Ziraat Bankasma veya ba,ka müe!l!eselere 
de yaptırılabilir. MUzakereleri ya.kında bi
t irilecek oln Türkiye - Almanya ticaret 
anlaşması ile üzüm stokunun 5-6 bine in • 
dirilrneai mümkün olacaktır. 14 bin balya 
pamuk stokunun da satılması kolaydır. !t
balit eşyasına mukabil, dıı memleketler, 
bizden daima pamuk ve zeytin yağı iste -
mektedirler. Romanya, Almanya, Macads
t&ıı, Bulpristan ve İtalya dahi pamuk iı-

Ticaret Vekili ithalatçıların toplantısın
da da, bir hasbıhal yapmış, muhtelif mese
lelerde ithalatçıları tenvir etmi$, !zmirde
ki beş ithalat birliğinin İstanbul birlikleri
ne merbut olmıyarak müstakillen çalışma
ları esasını kabul eylemiş; çuval ithalinde 
Basra, Bağdat yolundan i!ltifade çareleri
nin Bağdat ve Bombay'a bir ticaret ataşe-
1>İ ııöndcrilerek tetkik ettirileceğini, Irak 
hükümeti ile tenzilath tarife ve karşılıklı 

vagon geçirme mevzuları üzerinden tema
sa geçileceğini söylemiştir. Ticaret at8.$e
ıine İzmir birlikleri namına bir murahhas 
refakat edecektir. Vekil kösele tacirleri • 
nin dileklerini dinlemiş, çuval imalinde 
kullanılan makinelerin yedek aksamı ile 
İzmir belediyesinin otobüslerinin yedek 
aksamını türk - alman ticaret mfü:akere • 
!erinde nazarı dikkate alacağını söylemiş -
tir. 

Nevyorlc, 9 a.a. - MUltecl çocuklara aliyeti de hararetle devam etmektedir. Ad
yardım etmek maksadiyle B. Ruzvelt'in 
fahri riyaseti altında bugiln bir mim ko
mite te(lkil edilmiştir. MezkOr komite kli
çiik miiltecilere Birleşik Amerikada bir 
yuva kurmak için 5 milyon dolarlık bir 

1 - Her yerde şen 
(IIARRY ROY) caz kıralı 

2 - Esrarengiz kat il 

gün görmedim). 
5 - Karcığar türkü: (l'• 

Veril yarm Aydm mıntakasıD& ıiderek 
müstahsillerle temasta bulunacaktır. 

Yardım Sevenler Cemiyetinin Orduya 
ve kimsesizlere büyük bir yardımı 
(Ba$ı 1. i1Jci uyladı) evinde bir yer ayrılmış ve buraya on 

yatle almı§tır. Cemiyet bu işi Uzerine kadar dikiş makinesi konulmuttur. 
alırken biribirinden hayırlı iki gayeyi Kadınlar muhtelif ekipler halinde iki 
birden güdüyordu. Biıi, ordunun ihti- h.aftadanberi burada çalışmaktadırlar 
yact olan bir malı en ucuz bir şekilde . . . . ' 
t • tm k ••t k" 1 k t' fak" Orduya yardım ve kimsesızlerı hıma-
emın e e , o e ı mem e e ın ır 

kadınlarına iş bulmak ... Nitekim, Milli ye gibi biribirinden büyük ve güzel 
Müdafaa Velraletince verilen pijama- iki gaye ile hareket eden Yardımse -
lık kumaşlar, Cemiyet azası arasında venler Cemiyeti'nin son teşebbüsünü 
derhal taksim olunmuş ve her aza 200- bütün samimiyetimizle takdir ve te -
300 pijamanın dikili bir şekilde tesli- şekküre cidden §ayan olan bu hizmet
mini teahhüt etmiştir. Kumaşlar Ce- Ierinin daha birçok sahalarda tecelli
t'liyet'in Cebeci'deki atölyesinde esa- sini temenni ederiz. 
ser.. çalışmakta olan fakir kadınlara 
diktirilirken diğer yandan da atölye 
haricinde birçok kadınlara dağıtılmış Terfi eden maliye müfettişleri 
ve kendilerine makine ve yer temin o- Ü 

çüncü sınıf maliye müfettişle -
lunmuıtur. Bu kadınların ücretleri, 
hisselerine düşen pijamaların diktiri1- rinden BB. Suat Başar, Zeki K eremp e, 
mesini deruhde eden hamiyetli Bayan- Hüsnü Bengi terfian ikinci sınıf mali
lar tarafından ödenmektedir. ye müfettişliklerine tayin edilmi§ler • 

Pijamaları diken kadınlar için Halk dir. 

lecek akıbetleri düşünemiyecek kadar derin bir aşkla 
ıevmekti. Fakat, Vilmoş'un, onu ytizfüıtü bırakmasına 
imkan var mıydı ? Hayır ! Bunu yapamazdı. Kimbi
lir, o da ne büyük istıraplar içinde bucalıyordu. Baba-
1 1111 ikna etmek, muvafakatını almak için ne çet in müş
külatlarla mücadele ediyordu. Beklemek lazımdı. Her 
halde herşey yoluna girecekti. Bir anda bütün vücudu· 
tıu müthiş bir yorgunluk kapladı. Masadan kalktı. Ya

tağına uzandı : 

meblf\ğ toplamak emelindedir. 

Yunanistan • Yugoslav 
ticarel müzakereleri 

Belgrat, 9 a.a. - Dün Belgrat'ta 
Yunanistan ile Yugoslavya •arasında 
başlamış olan ticaret müzakereleri hak 
kında Yunan heyeti reisi, B. Arghi -
ropoulos, Politika gazetesinin 1/ .r mu
habirine beyanatta bulunarak ezcümle 
demiştir ki : 

•• Belgrat'a inkıtasız bir iş görmek 
üzere geldik. Bu defa müzakerelerin 
muvaffakiyetle neticeleneceğini ümit 
diyoruz. Bir itilaf vücude getirmek 
yoltıyle ticari münasebetler tesisinin 
her iki memlekete faydalı olacağında 
şiiphe yoktur. ,. 

Şimali ltalya'da 
ve sağnak 

fırtına 

Milano, 9 a.a. - Fırtına ve sağnak
lar, şimali İtalya Alplerinde hasara 
sebebiyet vermiştir. Aosta vadisinde
ki Bard ve Donaz arasına düşen elek
trik fabrikasının büyük barajı zarar 
görmüştür. Barajın suları memleketi 
basmıştır. 7 ölü vardır. 

Hollanda ordusu mensupları 
resmi elbise giymiyecekler 

Anısterdam, 9 a.a. - D. N. B.: Holanda 
kumandanhiı 16 temmuzdan itibaren Ho
lan.da ordusuna mensup olanların, bazı is
tisnalar hariç olmak üzere, retimi elbise 
ciymelerini menetmiştir. 

!iye.de, tapuda ve diğer bazı resmi muame
lelerde cidden mühim rol oynıyan hudut 
meseleleri kısa bir zamanda artık halledil-
miş olacaktır. 

Bir taraftan köyler arasında birlikler te
sis edilmekte, diğer taraftan hemen her 
köyde bir mektep, bir dispanser ve bir ta
lebe reviri açılması imkanları aranmakta, 
köylerimizin ve köylülerimizin sıhi, zirai 
ve içtimai sahalarda kal.kınnıasına dair bü
yük &'ayretler sarfedilmektcdir. Bu suret
le Çukurova köylerinin yakın bir atide 
plinlaştırılmış olduğunu görmekle gurur
lanacağu:. 

Grup birincilikleri 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğün • 

den bildirilmiştir: 

Başlamıı olan grup birinciliklerine bu 
hafta cumartesi, pazar ve pazartesi günle
ri devam olunmuştur. Cumarte..i yapılan 

müsabakalarda Mersin Urfayı 7-0, Diyar -
bakır Mardini 2-1, pazar günü karşılaşma
da Mala ya Hatay'ı 2-0, Adana Çankırı'yı 
6--0, pazartesi günkü müsabakalarda da 
Mersin Diyrbakırı 6-0, Malatya Adanayı 

3-1, yen.diler. 
Fin.al müsabakası Mersin ve Malatya a

rasında çarşamba günü yapılacaktır. 

Erzurum'a g iden heyet 

3 - Gece kuşları 
(2 ksımlık komedi) 

4 -MlKt 
Seans saatleri : 

Her yerde şen 
15,45 - 18,30 - 21 de 

,ı.rıdıı.). 
19.45 Memleket saat ayarı, ve 

hederi. 
20.00 Müzik: Okuyan - Radife 

1 - .... - uşşak §.arkı: (J:{ 
no üzgün). 
2 - Şevki bey - kürdili 
(Saffeti aşkım bilip). U,.,,bar ( ·~ııı ~ h-k··.:. -)şehna:ı: şarkı: e81116 
ıs a oter . 'ttı 

4 - Tnnburi Cemil - $"'";) ı 
(Feryat ki feryadıma inW .,. '1'i 

Esrarengiz katil 20.15 
yok). ll.!t 

K<?.n'!şma.. .. .\.~ 14,30 - 17,15 ____ • ___ ,,, 20.30 
20.50 

Muzık: vırtuozlar (Pi.). hU 
Müzik: saz eserleri. ~ c 
sazı. 

An ka ra Galatasaray kulübü i- ıı.ı5 M lizik: tarunmı§ operet 
Pi.). 

dare heyetinden : 21.30 
21.50 

Konuşma (radyo r;azetesil 

Kulübümüzün umumi heyet içtimaı 
rn temmuz 1940 perşenbe günü saat 18 
d~ Yenişehir'de Atatürk bulvarı Kut
lu apartmanının alt katındaki lokalde 
yapılacaktır. Ekseriyet hasıl olmadığı 
takdirde bir hafta sonra umumi heyet 
tekrar içtima. edebilir. 

... 11111111111 SAT 1 LI K 1111111111L -: Sait Aydoslu'nun Yeni şehir Kocate - : 
- pe'deki evi satılıktır. İnşası metin, E 
: mevkii, havası güzel bir P8fkı çok = 
: geniş arsası vardır. Telf: 5995, her : 
: gün saat 18 - 19 görülebilir. 643 : --""ll 11111111111111111111111111111111111111"" 

Müzik: Riyaseticümhur 
(şef: 1hsan Künçer). 
1 - Gustave Colin: Tht 
Steel (mart). 
2 - P. Lacome: S~govi 
yol dansı). 
3 - GounOd: Mireille (u 
4 - Magnani: Marurk• 
(Klarinet için kon•er). 
5 - Jacques İbert: Escal~ 
No: 3. 

22.30 Memleket saat ayan, ,aj 
leri; ziraat, eshıı.m - tahvil 
yo - nukut borsasr (fiyat). 

22.45 Müzik: cazband (Pi.). 
23.25/23.80 Yannki proı:ram. ve 

* ----( t R A N) 
Tahran Radyosu 

Tahran radyoıııı, kı:ıa dnlgn il• 
saat 11.30 dan 14 e kad11r, 19 J11· 
uzunlufu ll2*rlnden, 17.13 den zO 
30 m. 99 dalga uzunluğu Uzerlll 
20.30 dan 2S.30 a kadar 48 m. 1• 
zunluğu Uzeı1nden nf!§redllmel<t 

İstanbul, 9 (Telefonla) - İstanbul Uni
veraite rektörünün reisliğinde, Üniversite 
Erzurum haftasını açmak üzere gidecek o- ! il il l il l 1111111111111111111111111111111• 

~:e~e~~!ı!~ır~am trenle Erzurum'a ha- = BoŞ şişe satışı ~ 
(Yukarıda.ld Saatler İRAN 

Karaya oturan ıilep 
İzmir, 9 (Hwıusl) - Lodos burnunda 

karaya oturmuş olan Bakır ~ilebl Saros 
tahlisiyesiyle birlikte limanımıza gelmiş 
ve kömürlerini boşaltmağa başlamıştır. 

: Depoda teslim edilmek şartıyle 10, : 
: 15, 211 aantiUtrelikler yetml§ para 50 : 
: S. L. relilre üç buçuk kuruıştan çok : 

mikdarda beyaz şişe vardır. İstiyen- : 
_ Jerln Dayıbey rakı fabrikasına mli- : 
: racaatıarı. TL 2563 2684 : 
11111111 11111111111111111111111111111111111 

te ait hoş ve gülünç maceralar anlattı. 

kar~mda oturması bir haylı asabımı bozmuş 'Ve ~ 

ni endigeye sevketmit olmasına rağmen, kahkabll }'a• 
la gülmekten kendimi alamıyordum. KahkahalS(o 
ve neşem Maksi'nin ıstırabını arttırıyordu. 13ıııı 
farkında idim. Fakat, kabahatin bende olmadı,.. 

düşünerek müteselli oluyordum. Otel odalarında 
panıp kalamazdım. Eğer beni ,alıp gezdirseydi, 
gün böyle bir hadiseyle karşılaşmazdı. Herrı, 

- Vilmoş 1 Vilmo~ l diye inledi. Beni daha fazla 
yalnız bırakma . . . Korkuyorum ! . . İçimde sebebini 
bilmediğim bir korku var • • • B eni ancak sen teselli 
edebilirsin . . • Çabuk gel 1 •• 

Yazan: Mihaly FOLDl Türkçeye çeviren : F. ZAHiR TôRVMKUNEY - 53-

karşı ihanet etmiş de değildim. Kont, yanımda gsı 
~i~di oturuyordu. Yalnız bir iki defa elimi avııÇ~ 
ıçıne aldı ve öptü. Akşam, Maksi'nin halini bir ~~ 
seydin. Odama girdiği zaman perişan bir haıaer 
Omuzları düşmüş, gözleri çukura kaçmıştı. sesi Sat 
sılmış, asabiyetten her yanı titriyordu. Evelli &11 

Gözleri kapandı. Bitap bir halde uykuya daldı. 
IV 

Maria, gerçi çocuk bahsından pek anlamazdı. F akat, 
meseleyi ona açmak ve hadiseyi bildirmek lazımdı. 

Viyana'dan avdetinden sonra ancak birkaç kelime ko
nuşabilmişlerdi. Maria'yı Viyana macerası ve oradaki 
mücadeleleri pek fazla işgal ediyordu. Viyana seyaha
tinin bazı kısımlarını, büyük bir asabiyet ve öfkeyle 
anlatmıştı. Ayni trenle seyahat etmiş olmalarına rağ
men Maksi Ravberg, onun kompartımanında oturma • 
mıştı. Tren Budapf:şte'den hareket ettikten bir hayli 
zaman sonra kompartımanına gelmiş ve gilya bir tesa
düf eseri olarak buluşmuşlar gibi hareket etmişti. Vi
yana'ya kadar birkaç defa vaki ol.an bu ziyaretlerinde 
tıpkı sosyetede tanışılan bir yabancı erkek edasını ta
kınmış ve aralarındaki hususiyeti gösterebilecek her 
türlü har;ketten azami derecede çekinmiş Viyana'ya 
yaklaştıkları zaman yine kompartımana uğramış, bir
kaç dakika havadan, sudan konuştuktan sonra kulağına 
eğilerek, Viyana istasyonuna birlikte inemiyeceklerini 
ayni otelde otrmalarının da doğru olmıyacağını söyle
miş ve kendisine bir otel adresi vererek oraya gitmesi
ni ve otelde kendisini beklemesini rica etmiş, Maria, 
istasyonda çok gıkıntı çekmiş. Doğru dürüst lisanını 
bilmediği ve hayatında ilk defa gördüğü bu koca ıehir
de, biran ne yapacağını taşırmış. H amallar ve arabacı· 

larla bin mii§külitla anlatabilmiı. Otelde öile Y.emeii· 

ni bile yemeden akşama kadar ha şimdi gelir, ha şimdi 
gelecek diye beklemiş. Can sıkıntısından ve yalnızlık· 
tan çıldıracak gibi olmuş. Nihayet akş3m üzeri Maksi 
gelmiş. Çok mühim kimselerle işi olduğundan ve öğle 
yemeğine ne zorla alıkoyduklarından bahsederek özür 
dilemi~. Maria, küplere binmiş, bağırıp , çağırmış. O , 
bağırdıkça Maksi, giirültli etmemesi, yavaş konşması 
için yalvarıyormuş. Viyana'ya yabancı bir kadınla bir
likte geldiği haber alınacak, diye ödü kopuyormuş. 

Maria, hikayenin burasına geldiği zaman büsbütün 
coştu : 

- Düşün birkere Gizella 1 diye bağırdı. Benimle 
birlikte yaşadığının, beni sevdiğinin, onun metresi 
olduğumun işitilmesinden çekiniyor. Bu kadar kor
kaklık bir erkeğe yakışır mı? Ben otelde kapanıp 
kalamıyacağımı, gezip, dolaşmak istediğimi söyle
dikçe, önümde diz çöküp yalvarıyor, aşkının bü • 
yüklüğünden, bana. karşı duydğu sonsuz sevgiden 
bahsediyor, şiirler okuyor, ellerimi, dizlerimi öpü
yor, merhamet dileniyordu. Onunla beraber sokağa 

çıktığımı görürlene, hemen kim olduğumu öğrene
ceklerinden ve bu yüzden kendisinin mahvolacağın
dan dem vuruyordu. Sevgili karısının, nüfuzlu akra
balarının gazaplarına uğramaktan korkuyordu. Her 
lakırdısının altından bu endişe sırıtıyordu. Bu mas
karalıklara iiç gün tahammül ettim. Nihayet bütün 
isyan damarlarım kabardı. Kont Köröıi'nin d e be
nim ka.ldıfım ot~lde oturdutunu biliyo rdum. Ara • 

dım. Buluştuk. Bütün gün beraber dolaştık. Köröşi, 
büsbütün başka çapta bir adam. Tam ve hakiki bir 
centilmen. Kibar ve asil bir insan. Ne de olsa bir 
kont. Maksi ile aramızdaki münasebatı en ince te
ferruatına kadar biliyor. Fakat, bu münasebete hiç 
bir kıymet vermediğini gösteriyor. Maksi'den bah
sederken, öyle bir jest yapıyor ki; bu adamı ne ka
dar ehem.iyetsiz ve küçük gördüğünü anlamamağa 

imkan yoktur. Viyana'yı o kadar yakından tanıyor 
ki; hayret edersin. Bu kocaşehirde bilmediği bir a
dam, girip çıkmadığı bir yer bulunabileceğini ta
savvur edemem. Öğle yemeğimizi yemek üzere 1m
perial'a gittik. lmperial, Viyana'nın en kibar ve en 
lüks bir otelidir. İnce bir zevkle döşenmiş, geniş ye
mek salonuna henüz girmiştik. Daha ısmarladığımız 
yemekleri bile getirmemişlerdi. Bir de ne göreyim? 
Maksi, yanında iki erkekle salondan içeri girmez mi? 
B eni görünce gözlerine inanamadı. Bir kaç saniye 
olduğu yerde mıhlandı, kaldı. Yüzü sapsarı kesildi. 
Benim bu hareketime karşı tertip ettiği cezayı tah
min et bakayım? Nafile kendini üzme. Nasıl olsa bu-

lamıyacaksın. Ben, sana söyliyeyim. Selam vermedi. 
Bir bonjur bile demeden, bizden bir kaç masa ötede 
bir masaya oturdu. Ne dersin bu işe? Güliinç değil 
mi? Bütün yemek esnasında gö'zlerini bir dakika bile 
benden ayırmadı. Hayretle, dikkatle süzdü. Kont işin 
farkına vardı. Aldırış etmedi. Fevkalade bir nezaket 
ve urafotle benimle meıgul oldu. Avcılığa, siyase-

etti. Beni o halde görünce dünyanın başına yıJc11 };' 
ğını zannettiğini söyledi. Sonra birden kabaı•f, 
Tahammül edemiyeceğim kadar ağır sözler sarf'

1 

Haksız ithamlarda bulundu. Sadakatsiz, kalpsiıı 1 

çak, namussuz, diye bağırdı. Hepsine katlandırt'· 
sabıma haki molmağa gayret ettim. Onu teskine 
lıştım. Fakat, herkesin koynuna girip çıkan bir 
kak kadınından daha adi olduğumu söyleyince 
yanamadım. Ben de ağzıma geleni söyledim. 

- Neler söyledin? . •G 1111 11
1 

__... Neler mi? Beni bu hale koyan o değil nıi 1 

Onu tanıdığım zaman, hayatın bu taraflarını hiy tıı ~I 
nıiyen saf ve temiz bir kız olduğumu inkar edetı' 
miydi? Eğer, ahlaken sukut etmiş isem, buna se 
olan gene kendisi değil miydi? Bunları in kat' 

bilir miydi? Bütün bunları yüzüne çarptım. V~ Sf'J ~so 
nimle bu tarzda konuşulamıyacağını ona en 1<at1 fr 
·r d ·1 'h · etf< ~~,_ ı a e ı e ı tar ettım. Gece sabaha kadar kavga . 

1 
•a.y1r. 

Hiddetle, tehditle bir netice elde edemiyeceğirıı b a 
!ayınca işi her zamanki gibi yalvarmağa döktü. J{~ tt~ti 
la bir daha buluşup konuşmamamı, bütün vaktiıl'11 

her şe.yimi kendisine vermemi gözyaşları arasınd~ ıııJ~ 
ca ettı. Benden bu kadar fedakarlığı ne bakla bt ~aı.ı 
diğini açıkça aordum. Bundan aonraki hayatımıııı1 i · ~a 

( Sonu raf) 1ıııı 1 
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sm" h rp tebliğleri Fransız ıslahatçılari 
Fransa donanmasına lıarıı İngiliz; hareketi Almanlar1n 

ves~talar 

neşrettiği 

karşısında 

İngiliz hava tebliği 
9 LL - Hava nezareti teb-' rimiz, Klet ve Wilhesmuhaven deniz 

üslerine hücum ederek tezglhlarda 
ltlııdtıa ingilis bombardıman baw yapmııtar ve bir diipnan harp 
Itri Zwollo, Hate, Wecat Hol- gemisini yakmııtardır. Hamburg pet -
.._llarında toplanmıt düıman rol tasfiye fabrikalan ve Hanmı'da bir 

hücum etmiıterdir. Elberg emtia garı hasara ufratılmıfttr. 

ne yapacaklar? 
(B•ll 1. illCi •Tf •tl•) 

caktır; intibahmm müklfatı ne ola· 
catı henüz tahmin edilemu. Fih
rer nelemirde kendi ırkmm •• mil
letinin reiıi "Ye rehheri, oeclan IOD• 

ra bir ideolojinin mazahir .. hlmi
aidir. Son taarruzu yaparken ll"kma 
•e milletine bin aenelik bir idikba
lin teminatlanm Yermeii •ldeden 
Führv, tamamen masaffer olursa, 
ba iatikl»alin hiç bir tarafını ldın ... 
nin habn için pamuk iplifi ile bai· 
l17acak, •e kendi memleketiai de 
22 aene aonra Frama'nm ufradıtı 
darbeye ufratabilecek tehlike "Ye 
tehdit tartlanndan hjç birine müaa
de edecek delildir. 

35.000 tonluk Richelieu 
kruvazörü Dakarda 

bombalandı karaya oturdu 

İRAN 
(Başı ı. ınci aaylad .. ) 

1rli mfittefik İngiltere ile Franu'nıa 
Bıkil petrol kuyutariyle Batum'u bom 
bardıman tauvvurunda bulundukları· 
nı hikiye edeıı veıikalar keıfedildi
ğinden bahseylemiıterdir. En milhlm 
olan cihet, İran hilkilmetinin bu mü
zakerelerden haberdar olduğunu 
hatt4 bu projelerin tahakkuku içi 
müttefiklerle tefriki me .. iyi dahi del' 
piJ eylediğini ispat için pyretler •· 

ci\'arında da birçok sallar ha- Vaalbaven, Amaterdam ve Brlibel-
~ip edilmiı ve yakılmııtı~. de tayyare meydanları da hücuma uğ
""'llU>llrdıman tayyareleti Danı- ramıılardır. Tayyarelerimi.ıden biri 

Al~r.ı. limanında bir diit • üssüne dönnıemittir. Bu sabah bir 
Cetnıaını bombalamıılardır. bombardıman tayyare filomuz Ber -

tarafından itgal edilmiı olan gen'e .hücum etmit v~ .bi~ cephane de
~ Douai tayyare meydanları- potunu yakmıı ve bir gemi ve deniz 
dıman tayyarelerimiz tara- tayyare havalanma tesisatı huara uğ

hGcum edilmiıtir. Tayyareler ratılmııtır. Diğer bir bo~bardıman fi. 
4 

9Hıtalan hasara uğratıl • lomuz Stavanger'detayyare meydanı -
bnanlar ırnıl\da zayiat var- na •ıralanmıt tayyarelere hücum et -

llllldaf aa tayyareleri Danlmar
IÇ!ldarında dilırnan ketif ıe
bucum ederek haAta utrat
• Bütün tayyarelerimb uli

....... -... ... lerdir. ı 
lece bombardıman tayyarele-

uıiıtu. Jıu lriıc:um muharebe tayyare
leııini ve tayyare dafi bataryalarını fa
aliyete ptuen d~ın kuvetli mil
daf ... ına raimen ~ut huıl olmuı 
biı düpnaa tayyaresi dütürillmUıtilr. 
Tayyarelerimiıden yediıi U.üne dön
memiftir. 

ü rülen Alman tayyareleri 
t e.a. - Haft naaretind• teb- f retle tahrip edilen dütman tanaresi ade-

: dinin ıekiae balii olduiu ıimdi teeyyüt et-
ll..laart..ı sUntl dliw iki dilaman 1 mektedir. A)'IU ciin sarfmda avcılarmua

daha dütitrtlldtlttl ve IMı n- clMı ilçii dönmemlttir. 

Afrika hava harbine 
dair İngiliz tebliği 

)'at maıuatan tıaeı1IMi bombalar atıln111 • 
tır. İki yangın çıkıntı ve kutf dum&ll p 
rlllmüttür. Denla üzerinde dUJmamn bir 
t&yyuwl d\ııOrlllmu,tUr. 

Kuavva'da bir kamp t1aerhle tam laa
betll bomb&lu' atılmıftır. KWdm bAMr ili& 
edUmlftlr. 

.Paur sQJ6 Ülaml ve dtbı. llalta Uae • 
rlne yaPJl&D Ud ~ hücumu tam mu
vaffaklyebtsUte utramııtır. DUfman ~
yarelert, avcı tayyarelerbnls tarafınduı 
dalla nelden yakt•aaırııı ve bu Mbepten 
lüç bir bomba •~Itır. 

Alman resmi tebliği 
1 a.a. - D. :N. B.: Ordu bqku· vey, Th&meebaven ve Tılbul')' petrol de-

teblfl ediyor: polartyJe R.nich'teıd mevaddı bdlWd78 
~b kuveUerl, d1lfmaD& ye. fabrlkum& Bllllqb&m'daki bUyt1k ldmya 

saytat nrdirmlıterdtr. Bir teeiaatına da Qll1 aareU• lluar verdlrll· 
~llaaııt. •• oemu 11.800 toD1uk düt- D)ifUr. Buadu bafka ılmal ve Ma111 de· 

aenll•I b&tırauftıl'. Dfler bir nislerlnde hava kuveUerlfnlz bir kruvu6-
., __ .... , ___ lla dutroyerl Vhlrlvind'I ve re, bir t.or'pldoya "Ye il tlcatet .-mımıe mu-

mulıtellt ticaret gemileri vaffaldyetıe bUcum etmlflerdir Bir tay • 
• Bmıllll" arutDda tnailia ' 

~ lllemuP ıı... tonluk petrol yare u.Dııde yeJlle bulunan birçok tayya
. -_,... rele&'. IJPba 9j1Jm11Jerdlr •• mnmuda Hol• 
~tarihli ubrl teMta 1* a1- 1*A .. •,w.~«s - ~· 
~bmnın ~man 38 blll tonluk bit 1a&n Jıılaımtan •tloe8ia ~. 
... ~ biJdirmtıtl. Aym dellfzal· 8-9 fAırımıw ~ ~ fl,mallnde 
~ pmtlerln tonajım 40.Sıt e n prbında yapılan hücumlar bam evler

de b&liı&rat PPJDll nbl~ok ldttler 6lm0t-
tur. Dirum dtfnkll SQl&tl 11 ~ • 
dlr. Buıılana altım ban muharebelerinde 
dOttlrillmOt. beti yerde imha edllmlıttr. 
Alman tayyanlertncün 1-t tıalerbae dlln
memlftlr. 

İtalyan reaııit tebliği 

Franıa'nm bütün meaeleleri açık
tadır: ana•atan hudutlan meçlıul. 
dür; aömüraelerinin llubeti meçhul
dür; aiyui haldarmm dereceıi meç
Jıuldürı mal6m olan fe)', franaız ıa
lihatçılannm, bütün bu meçhullerin 
halli huueuacla, mukadderatlanıu 
aidece Führer'in kıta •• kıta millet
lerinin mukadderatı hakkındaki ta
aaTYUrlarma terketmif olmaktan 
ibarettir. 

Falila RJla ATAY 

Fr~nsa'da otoriter rejim 
(B•ıı 1. iaei HYl•d•) 

400 Jradar mebuı lttlrlk elmlttlr . .Mebu•. 
lar anında. bafı Ul'Jfllı bir halde B. Rey
naud da bulunmakta idi. 

B. Herrlot, mebusan mecllalnlll fevkal
Ac141 toplantıya çBtrıldıtı hakkında hUkü
met emlrnamulnl okum\lf ve bunu mütea
kip celııe bir müdet lçln latll edllmlıttr. 

Bu esnada. mebuıwı meclisinin alAka _ 
&r encOmenl, kanunu enııfde tadllAt yapıt .. 
mıuıının lüzumunu mütahede f'den bir karar 
ınıreUni mllnahıa•ız n ittifakla ta.vıp 
elmittlr. 

.Mebwıan mecll81, uat 11 de ikinci cet • 
M91ne bqlam11 ve mazbata muharrtrt B. 
M:lıtler, teklif edilen karar auretlnt müda
faa eytemtı ve ÇU'lamba trünU bu karar ü
zerinde mUnakqalar yapıl~m tebarUs 
etttrmı.tır. BUDa mOteaktp. mebuaalı mee
llal, mebua&D ve &)tan mecllılerlntn )'arın 
Aat 9 da ihzari bir toplantı yapılma.ııı hak
kında B. Lanl'ln nrdltj teklifi luvip et
ndftlr. Bu toplanbcla B. Laval, aoruıacıak 
auallen ,.. ileri llUrtılecek mUWıazaıara 
cevap verecektir. 

Nihayet, aJent reyle Te ftç reye karwı 
ate reyle qalıdald karar alımnııtır: 

"Kebwıuı nıecJIBI, kanunu eualnln u. 
dil edftmeal Jbım tft!ldl_.nl beyan eder . ., 

.Aleyhte rey nrmlı olan Uç ldıl tu ze
n.ıtır: Karne mebumu radikal Kuıııatne, 
OIM mebusu aoayallıt Blondl, Haute-Vt
enne mf!busu aoayaJlat Roche. 

Londra, 9 LL - 'nmea «&ntetıl, dikta
törlerin tt!lllrt attında Wen fa,lame dotru 
dönen fnuuıız alyuetlnln bu yenl veçhea
Di bAhlı meVZ1,1u e4erk diyor ki: 

Hltler'iD ll'l'aua limldntldllld IQ9thrl 
7 7 1 0s..- • ..,........, .. ~ ... 
taln kablnul bumd_.a birimi bu 1umwıta 
btr lfpd& bulundu. Tfllldtka lı nuın Po
m.m'DI• bUdirdlıtae ~re, yeni J'raua 
müfrit endu.trfyallımtlni terk edecek ve 
yent(len btr ziraat memleketi olacaktır. 
Bu. Ahnanya'nın eon •eneler sarfında, eko
nomik tuyjln ile 8'Jk&D1Ara kabul ettir· 
mek latedlli 81yuettır. Almanya, bu«lhı 
Ho1lan4a'Ya n Danlmarka'ya da aym 111 • 
yuetl zorla kabul ettirmek istemektedir. 

(B•ıı ı. inci ••7lada) 
bmlndekl tramıs zırblın vllfdı. Bu harp 
genılal faal hareki.ta ittlrlk etmek için 
derhal bltlmale kabiliyetli dUııyamn en mo
dern ve en lruvetli aırhlılarından biriydi. 

B. Çörçll tarafından avam kamarann
da bildirilen karara tevfikan bu zırhhnın 
aleyhimize kullanılabilecek bir halde düt
man eline dQfmemesl için tedbirler alınma
m iktiza ediyordu. Binaenaleyh Oraıı'dald 
transız kumandanına yapılan tekliflere 
benzer üç tart kOfU]mak Uılere Dakar'a bir 
b&brt lruvet gönderildi. 

Şartlar 
7 temmuzda, kendi•I ne bu ftllllfe tevdi 

edilen amiral, ıarUan falweD bildirmek Ü· 
sere rütbeli sablUerdm blrlnl ~ ile 
göl)(lerdi. Dakar Umuına 1f9l1nce, fr&Dlllll 
makarnalı tayyare limana Yalf.lattıtı tak • 
dlrcle Uaerine &tef edilecetud bildirdiler. 
Ancak btr müddet eoıındır 1d, fr&D8ıslar 
tebligatın lpreUe verilmeatne muvafakat 
ettiler. Oran'da teklif ettitlrnla tartlar 
baklunda fnuıııız hUkUmetlnin yaptıtı be
yanata nazaran Dakar'dald fr&D8ız aml
ralhtına yapılan tekllfierl tekrarlamaklı
tımız lAsım tft!lecek Hnındayım. instll• 
hUkümetı dört ıık tekllf ediyordu: 

ı - M:Urettebatın derhal vatanların& ve 
harp bitince de gemilerinin Framaya iade
leri taahhUdil ile, franaız J{8mllerlnln malı
dUt mürettebatla Te muhafaza altında bir 
lngtJls llmaıııııa hareket etmeleri. 

2 - Gemiler mahdut mürettebatla fran. 
mz Anttıleı adaları limanlarından birine 
gttmek ve orada ııtlüıtan tecrit, belki de 
Amerikaya emanet edilmeleri. 

a - Gemilerin 12 11&&t sarfında Dakar'· 
da allA.htan tecrit edllmeleri. 

4 - Veıilt>cek lşlU'et franıns makamatı 
tarafından alındıktan birkaç aaat IOIU'& 
J{8mllerin batınlmaları. 

Bu müddet zarfında memnuniyet verici 
hiç bir cevap alınamadı. Bununla beraber 
lngills amiralı kuvet hıtlmall aalAhlyetfDI 
kendisine bahteden talimatın infazım ce· 
clkttrerek bekledi. Nihayet, framı• ma
kamlarının, lnJ(illz tekllfierlnln biç birini 
'kabul etmek niyetlıade olmadıkları b&rlz 
btr surette aııl&1ılınca 8 temmuz stıııUıaUn 
ilk aaaUerinde, amiral de ellm vazlfeelni 
lfa etmekten bqka bir ttY yapamazdı. 

Hücaman Ulı neıü:ai 
Rtchelleu'ye klU'fl hUcumun iki netlceBI 

oldu. Kumandan Ch. BıiııtoT'ım ktarMI al· 
tında denizaltı bombalarlyle doldurulmut 
bir motorbbt 11.man& cöndertldi. BUyOk bir 
ct,lretle motorbot müdafaa barajım yara
rak RlcheJleu'nUn yam bqına y&llaltı. De
nizaltı bombalan, dthneni n penanelert 
tahrip etmek lçln Rlchelleu'DQa arka kıa
mına atıldı. ~ atar aqnu motor· 
bot ııllraUe apıldı. Fakat daha limandan 
ıı.yrıJmadaıı motörU bozuJAr&k btr mOddet 
hareketBI• kaldı. Tun keffl'dildtklert ınra.
da mUntteb&t motöril lfletınete ve Uman
da bUJu•M ve takip edenlerin takıldıkları 
mQdafa& atlarından kurtuhnala muvattak 
oldular. . 

Mecliıin benimle benber, bu hareketm 
if.-mcla P.terllm IUham ve lrahrunaa
bil il...._.. J'idedH•liadm ım' '• 

TartıWa a1maaı.- tefmrine ~re. tn • 
gllterenln ntvetl, MtUn 19 unctı uır fmtl
dadıııca. endu.trtyel olmıY&D mUetemleke
lel'I n clellls -.ın memleketleri iptidai 
madde menbaı ve aynı zamanda pl)'MUI 

ln&'IU. ukerl Mir edllmlft1r. Kıtaıanmıs olarak lııtlmal etmek ıruretlvle dttnyamn 
bir baft bcin'bardimamm mUtuktp tact- etıdoatrl 1-llı..I ıneı1ıezl TUtyetlDcle bu· 
U. - llımr Budall'uıda Kurmu'k'a bir alma huunut olınuına danllmaktadır. 
~ ~ l~DU il• Utnpolan Almanlann hOlyuı, almıuılann bu.UU • 

Bö)'le bir harekeee t4ıtebbltl edealwia 
bw uı mahvolmak tebllkeei kartı1mda '-" -
Jaaduklarma mecliıin kanaat ıetirdiiüıi 
aanedi)'Orum. E ... biicum denia tanu• 
terine bırakıldı. Han htic\UD11 motörbotun 
hücumundan toma yapıldı. Tayyareler bir 
lrıamı Ric:helieıı')'e il&bet ede torpillerile 
memt netice!• aldım. Tanarelerimizin 
hücumuna Mbit olan ve benis limanda bu
lunan motörbottaıı. zırhlıda bir infllü ol
duiu •• mtitellkiben de bir dıuaaam )'tik • 
eeldiii sörlildü. Billbsre ı.nkeıt mahalli
ne ciden keıif ta7)'arelerimis, Rich-'li•
nün uncaia yattıtınr ıeriaiOia de IU7S bat
tıiınr ka)'detmiılerdir. 

tabflp etmttrmllr. kU tanda bu tqtıts ımrnt'faldyetlnl taklit 
~'da baft lmvetlerbnls Dtıemuı tanarelerJ ııuaua. Dlredua ._ etmektir. Almanya. Awapa kıtutmn mer-

--~ıı:::rn~ı::,1:-= zuıa Osertıl• alanlar ~ Ud kltlDID ~f=S:~"A:.:S:.:r'~ :"J: ~:ı; 
...ı labet etmıttlJ'. IJIOmOne. bir ldtlnlD yaralunnuına •bep iae, Almannyı ~ mo.tem1elr• a-

'"kenya., auntakuında lı.'rkaô oDDUll&rdlro a- )'Clll:tllr. raztatni tetkl1 ed-.k ft a,yaı sunBDd& al-

Gemlnla etrafınclaW ~ N tabakuı 
ik'tmtlttfl. Tanare dafi toplarimn tiddetli 
•tetille nimea tarnrelerlmlsin bepel •
limen Uıtılerlne ~entir. 

ı 
mu endOııtrl lmalltın ut11 ptyaauı ola-

talya,DJD harpte zayı· atı ~!~~~;:~n n!:ııy~=~= 
llllüaadelll vf't"llmlyecektlr. 

Harekete ittirlk eden zabit ve a1kert.ria 
aöıterdilderi iub8t •• c-eti bilrmetle 
rldetmek iıterim. Eminim ki mediı de &)'• 
nı fikirdedir. Yapmak mecburi7etlnde lral· 
dıiımız hareketin acrkh neticesini mecliı 
takdk eder. 
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YENİ MEVSİM ICIN ii = --
KOK KÖMÜRÜ ! 
~ bqlaclıflmm aaym .....-;terimi•• anederl~ e 

tlyAT ı Vapnda tealim tonu 23.30 Jlra ( uprl bir 9'1C>ll ). § 
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~ say .. ıh111e1k § Mlkl• reunl111 llılllClk 
~~T.A.Şir-~ -~~~t elektrik .. yacı 200 volt§ 

..._ 10 amper evtafında ol- : 
9'rtiyle utın alınacaktır. Bu: 

1....;: ihale tarihinden ltibarecı § 
;-ıta zarfında talim edile- : . = 
~lfıertn 15. 7. 940 tarihine i 

l*artell ıunu .. t ıs e -
,~~etlmlse tndl edlhnesl 5 
ı'lllur . ıns • 

ıııııııııııııııiıııııııııııi 

Erıani ~ Şirketiadeo : 
Maden'de tıtetme idaremizde 

iıtlhdam ednlnek üzere tecrilbeli 
malrine'1'eSUimlan alınacaktır. 

Bu vulfe~ bibakldıt ve mUI • 
takil olarak if a)'t muktedir reı -
um1ar muhtali:r tercü~l halle • 
tini ve lıtedlklerl llcret miktarı· 
nı sa.teren talepnameleri Ue bon· 
1ef1.lelerlni Anbra'da Eti Bank 
blUmıda1d adresfailri ıönder • 
~Udfrter. 2153 

Terltü edileni• 
Cenevre. O LL - Vtchy'den blldlrfldl -

itine ll'Öl'e Frann. hüküm..tl 18 tfllTlmuza ka
dar ltaT •nıfındaa eveDd maınera rnen
•P ol• yani 1917 dıell f!\'el dopUf oJan 
bO~ ziraat erbabtyte ztraAt aanayll IKl
lertnt terhlıte karar ftl'lnl•tlr. 

Dltw cl!lettea 1N8 cl•blırl fabrtkal&-
1'& ~ ltc:ller de •ld zirai faallyeUmne. 
devam etmek O..,re terbi• edtleceklenllr. 

F rlllUfi da ouilıa u.aıa 
.Marallya, 9 LL - t.,. ve slra&t nasın 

B. Chlchery matbuata ve1'1111 beyanatta 
Yakında vellq -1,tMll ta~k ...-lfDl 
blldlrmlıttr. Butday, et. fU'&P ve yallı 
maddeler ihtiyatı lcUl detfldlr. Vealk& u • 
8lllü 11&1'..ıade açtıktan korkumuz uımı • 
Yacalttır. 9akat ithal edilen maddeler için 
talıdidat daha ılddeW olacaktır. 

Fraıua liyanınJa 

Bern, 9 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Vlch1'den haber verildijine ,are, 

lyan mecliıi, kanunue ... tnin tldili 
hakkında hükllmetin verdlii kanun 
PC,7;lni l reye kartı 225 reyle tasvip 
e • tir. 

hıly• 111il ... e k•lsyo• 
Toulon, t a.a. - Hava bildiriyor: 
Y ,nl hldiıeler nazarı ltlbare alına-

Sallılaarp •• milcri 
Kiltareke iıma edildlil HID4Dı mevcut 

terait altında Pr&lllUUll uffı barp tetkil 
edebilecek 1 uffıbarP semı.i vardı. ._.. 
lamı ilçil Bretasne ve Coabert umfmdan. 
ddar. Ve limcli koatrolimtla altma seç • 
mitlerdir. Diler biriıi batınlmıı ve diieri 
de büyük bau.ra atratılarak iıtimal edih~ 
aaea bale setlrilıaiı4~ ll~ern iki sırbh • 
daD biri fM Oraa'da .allile vurarak. p)'et 

daimi deiilae, DSUD zaınu için kallamla • 
mu bale ıelmiı dijeri de, Baıveldlln mec
lise bildirdiii ıibl llaçmı)'& muvaffak ol • 
muıtıır. Bu ıeminin kendini blr m'Mdet ba
reketelz bırakacık bir torpil rabnninl al -
diktan IOftl'& Touloa'a vardıiı tahmin "11· 
mektedir. 

leldzinciıl olan Ricbelieu'nün bulandu • 
ta hali buciin 6iJeden IODU' izah ettim. 
Şimdi Richelieu'nin ilk tipi olu bir •JUD 
Bart'" kalmıttzr. Palrat bıuıan da i ... ..., .. 
bitıaeli bir kaç aya mlitevalı:kıftır. 

Bu kuntli modem filomuı dtitmana ses· 
mai kuvet mııvuennini clbamu için he • 
AP edilemu neticelerle detiıtireceiiae i
pret e)'lemi,. llbma dımli)'onam. 

rak mlltareke tartlarının tatbikatını Aldıimm tedbirler 1&,..u.de timdi ba 
tanslm etmek tisere italyan ~tlreke 1"i71tk endite sail olmuıtıır. 
komisyonu Toulon•a relmlttfr. a. IOD bartkltı tekmil ettir• &)'Dl •• -

IDM\da diiıman kartuından cemaa I00.000 
Kont Ciuao'nun U--inot'da kitiliık ukw ve auabaclria taıaJiJ'eelni ta • H... mamllJ&ll ... eririm barbi,...&M tefek• 

J&ptıiJ teftıiıler kir etmekliilme mecllıln 111t11aade edece -

Kont Ciano'nun huıuıt treni: 9. a.a. tini •~ederim. Bu hareket kaFbetmek ie

:- .ıt:ont Clano, dlln Magtnot hattının ==~ = ='=uı:::':; 
iatihkimla'ına " Vvdun mllmblrem tnsntere'ıte .,- .,...... ciretlnde bula
lcampını ziyaret etmlıtir. mcü pl&~cılarm tekrar flnrlanna ma-

Loraine mıntabaını pçtikten tonra Di olmak ıaiJ'etiDde)'ia. 
l\ont Ciuıo ile mai,-eti llets'e lmlet Billbarc: bir Sok ...nere cnap •eı. B. 
.-ıtJercUr. Ak-ndtr demittk kh 

Franıız malı:amlanmn kontt'Olfi altında 
birkaç lmıvuör cJaha olduiuna " her hal
de onlara nedret etmek lbımceldiiine hiç 
ıiiphem )'oktur. Bôyle bir hareketin bir za
ruret halini almumdan kalbinin en derin 
köıninden teeuıir duymıyan bir tek hü -
lriimeıt ba11, bir tek zabit ve inpW.z donuı
maunm bir tek balui)'eliıi )'Oktar. Hattl, 
ifta edebilirim ki, bu barekltı ifa etmiye 
memur edilen incUia lnunandanı harelrft 
'bittikten eonn framız amiralliiine haber 
)'Olhyarak bö)'le acıklı bir vazife)'{ >'•PIDÜ 
mecburiyetinde lraldıimdan dola)'I tahıl 

teeHirlerini ve sa)'iat olmadıiı ümidinde 
bulunduğunu bildirmiJtir. 

Gemi uzan miiJJet tamir 
etlilemez 

Londra, 9 a.a. - R01ter: Lordlar kama
nemda, mebuılardan Addiıon, Richeleu 
nrhlnma yapılan hareket hakkında IÖz 
IÖ)'liyerek ''lnl hareketi yapan inunlarm 
deha ve ciiretlerine kartı ba)'l'all olmamak 
elde delildir. Bu lı:uvetli ıeıniniıı uzun za
man atıl kalacaimı ümit edi)'Orum. Bu li
manda tamir vesaitinin ne oldutvnu bilmi
)'onım, fakat ba bü)'iiklükte bir ıeıninin 
tamirine kifa)'et edecek kadar olduklannı 
annetmf)'Onım. BahriJPe lı:uvetleri tarafm
daa biribiri üaerine ppılan'bu cüret ve de
ha hareketlerini da1'Clukça ba kalıramanlık
hıcm limanlannda eomurtlwı duran itaJ -
FM semilerine de tetmil edilecekleri el -
nti diitünmekten sek dU)'U)'Onlm• demittir. 

Gemilerin yiizllüriilmai man 
sürece it 

Tanca, 9 a.L - Stefani ajanımdan: 
Oran'dan haber almdıtma eöre franaıs 

baluije miihmdiıleri, karaya oturmuı üç 
fr&n11z ıemisinin )'li.ıı;dtirülmeei imklnnu 
tetkik etmek fi.zere Kars • el • Kebir'e cel
mitlerdir. Bu ıemilerin tekrar iıtimaJ edi
lebilecek bir bale ıetirilebilmeleriniıı ıızu 
ıüreceii tahmin edilmektedir. 

l•ltenderiye'delri lranns 
lilomnıın oai~ti 

Londra, g a.a. - Ro)'ter bildiri)'Or: 
lncilia deniz malramları, tarafından tı • 

kenderiıte'deld fraura fil0111 baSkmda bıı
pın Londra'da al&tıdald Nıllllİ tıeblit Del
redilmittlr-: 
tnw1erı,. HIDUM!lda bulunmü sııre • 

ti7le harbe iftiıtk etmekte olu müttefik 
kuvetlere meamp Akdeais filoeunda m u. 
la bir arlradqlık ve hillnini,.ı hl.teri da
ima Jtükbı liirmüttür. Fruı1&'nm tealim 
olmak fi.zen bulundııtu Ullatılır anlatıl -

f edilmekte olmasıdır. 
Gazete, vesikanın metnini neırettik

ten ve iki yabancı devlet adamı ara ... 
ıındaki görüpelerin İran bitarafbjl 
ile hiç bir münasebeti olmadıpnı kay. 
deyledikten 1011ra fiSyle devam edi • 
yor: 

Hayretimiz bllhu.. ıuradan ileri 
geliyor: kencfiıiyle daima doatane blr
turette teırikl me .. i ettifimis ve ... 
mimi münasebetlerimi% hiç bir ıur-. 
le bozulmamıı olan timal komfumus 
bu vesikalara ehemlyet atfetmekte " 
bizi gürilltillil bir ıurette bu ite lraıı 
rııtırarak mezk4r projelere lftirlll:-~i! 
mesut tutmak i•temektedir. 

Gazete yuıaını fU •uretle bitirİJG!!l' 
Dünya efkhıumumiyeaini a 

mak için ıuruını beyan ederiz, t 
hükümetinin bitaraflık ıiyuetine 
vamda asla tereddüt etmemit ve 
leketin menfaatlerine uygun olan W 
hattı hareketten ııla inhiraf etmemlt 
ve etmiyecek olduğundan eminiz. Ne 
mazi, ne de lıtikbllde bls bir ~ 
ye bu bitaraflık pren•iplerlne halel 
getirmek bnkln ve mtlaudeaiaf. ver -
memit" vermiyecektlr. Hilrldlısaett.-_ 
mis daima teahhUtlerlne riayet .atııftl4PI 
ve blltiln memleketlerle ve bllbula 
kmntularlyle umlmt mOnaehetleri • 
af.n muhafuaaı ve takviyesi için elin
den pleni yapmıftır. 

Glresondı onn• lklnd 
lllytnıı 111 lolle fireni 

GirNuD, 1 LL - Bqtbı tanan 
danında orman IJdDct alQa tar8tıDdall 
içme törelll )'N»lmıftır. TOnD4e Tali ll 
tar Akman, beledl79 nd9l " diter 
hazır bulumn\lftUr. Saat W.. 9 da~ 
nun çaldıtı latikW marp ile tlSNDe IJlil'i 
l&DJIUI moteaıdbea alQ komutam al 
8&brl, nbay ve um. bltabea bir 
967lemlf " ant lcllmlftir. 

mu bqkumandanlıkl& franuz aminli God-
ffOF anıında, mücaclele)'i birlikte idame •1111111 SATILIK 
~ lmidl ile, lııuı ............. ~ 
"' ..._ 11--... ...-.ı ..adili -wıldt i B • ıth•Jar w JIQlbnakea oı.a T 
onaya ,....ı bir vuiJet pktıfı anl•ldıiı : B. K. Kecllei blull lmrpanda 
için amiral Godfro>"a tebliist )'&pllatak i eolıü Ho. 10 ela 1 oda ft tefemıatr. 
Oruı9dald fran11z fllonna ıöaclerilmiı o - = Gtirmek için n: 1750 ,. mtlnaat. 

lan tekliflere mfitabih bazı tutlann ka - ;IHlllllllllllllllllllllllllllllllllU 
bul edilmeei iltenilmiıtir. 

Amiral Godfro)', ecnebi bir limanda ve 
kendisine pek siyade faik bir lnıflia filon 
kartıımda fran11s ıemllerine denhe açrl
malt ihtimalt mevcut olmadıinu " bu )'01-
da )'&C>tlacak 'bir tetebblirin bir cok framı. 
zm bot yere ba1&tl pehaıına mal olacaiı· 
m ıördiitü isiıı, aaatıc:laJd eartl&n kabul 
etmlft{r: 

l - Gemileri deaiae açılamı)'acalı bir 
bale naetmek. Bu tut semilerdeld mahra
Irat •• >'&ilan ancak liman içindeki bianet-
1-e kifQet edecek derec.,. indirmek n-
reti7le tİılllia oluamtlttv. 

TEK TAS 
Bir '1/t pırluıu Hpe 

Acele •tıhılrtır. 15-7-940 taı1a1ı1t 
bdar •ln'alıl ......... sin wt 
17-lt a kadar eörtilebillr. 

Z. " H. öa,_..,. bnfetler 2 i11C1 
AnafartaJar Ho. n. Telefoa: S.. 

2 - Gemileri 1iWttM tecrit etmek. Ba 
pıt ıemilerdeki eelihedan bul ........,."_ ~11111111111111111111111111111111111111 

.. lllbiıe çllrannıık onda frwıs .............. :_: B ı· rl ı·k Ta ksı· 
nm lroatroha altma ko)'lll&k eareti71e teaıiıı _ 
ohmmalta~ -

ı - lliirettebatı ancak ıemtı.rta debi • S TL : 6333 : 
11 himıetleriae lıifa)'et edecek ~ in- : Sa)'lll ..,_.lerimi.r• ıördQil- : 
dirmek. Bu tut timdllı:i halde tatbik edil- i mis ratbet ilHriDe 7enl model dan ! 
mette " framız amiralliiince kMN1 edil· : otomobil daha ilbe edilmittir. len- ; 
diii veçhile ..-ilerden pkanla mtlntt• 5 bat " ._. it*'iede, otomobil ahm i 
bat bilahare Fnnaa'p cönderilmek ilsen : " •tıaaela ..ıaaJet ıöaterWr. Oeo- : 
SariJe'>'• eewedilmektedir. i mobillerimis ıece '" ıtiDdfis emirle- ! 

lnciliz htikümeti plıiJerin dahili his - : riniai bekler. Y eaitebir Gtl"91it a- : 
metleri ı~ bırablu mürettebatın iaae ve : lanı Rqıp ~ Ap. BIRI.tıc 5 
maqlanm ve harbin niha)'etinde Prama • : T AKSI. 2751 = 
:. avdetleri maıraflanm deruhte etmit • ;llllllllllUllllllllllllllllllllllllllji 

limdild halde vasiyet bmıclan ibarettir. 
h ıeraitin tatbikine devam edileceii il • 
mit edilmektedir, Bu euretle Alcdealzcle 
hepimisi pek ziyade müteeseir etmiı olan 
nlra)'iüı tekerrür edilmnine meydan bıra
kılmamıı ve i)'i mlinuebetlerimi.ziA ilerde 
ele devamı ümidi baki kalmııtır. 

Bizim yeılne arzıımıız ital)'&Dlann vt 
almanlarm franua pmileriııe •Ut7et ede
rek bıialan 1*ıdilerble kartı harp eden ve 
Frillsa')'ı lmrtarmak umillden vu seçme
mit olan İqiltere'ye kartı lnallaamalanaa 
meydan bırakmanwlrtaa ibaretti 1d, ba ar
• İlkeoderi)'e'de tamami)'le t•IWdmk et
miftir. 

St1abars iii lmıoaör IHdarnllf 
Ceaene, t a.a. - ltefani: 
llanilpdaa biJdirili10r: 
Toaloa"a selen ltruhoars iamiadeki 

franeıs nrbhllDln lı:umandanı Onn'da yo
ı- k-1Fe G•lıtan biç olmazea iki in -
silis lmaYuörtinü batırclıjmı beyan etmit
tlr. Netredılen bir franıız teblliinde bil • 
dirildiiine ıöre fraımz deniz mahfillerine 
henii.z takenderiJ'e'de bullQWI fransıı ıe • 
aüleriııin ıaiWılannı taelim ettiklerine dair 
mallmat pbnemiıtir. İncilizl'er bu ıemi • 
Jerln h&diusla ıillhlannı teelim ettiklerini 
bildirmektedirler. 

llartinique'clen ıel• maltmata IÖre ia
ıilizler bu ada ile lmis anmada irtibatı 
lresmitltrdlr. 

General de Gmlle U..Um• 
w oeri70r 

LoDdra. t a.a. - ~MI t,_a 

JeJJ'Ollerlerinib tefi a-enl de Gnııe ""8 
alrtam rad)'Oda bir natak IÖ:rlemittfr. 

General lqllislerd• Onn hareıkltim 
bir deni• mavaffaldnti olarak tellkld et
memelerini rica ettıkten 101Va fruwa mil
letine bitap eder.ır :reia ve hiddet billeriM 
raim• ba hal'ekttın •imanlarla ital7anlai'a 
hizmete tercih edilmesi llnm ıelecefial 
Jra)'cieylemittir. 

Gen.et:al de Gaulle, franaıa ıemıJennla 
•e ~urlttebataun eerbest hareket edecek 
vazıye~te olmadıklarım anlattıktan ıoma 
demııtır ld: 

. Banu insiliz menfaatlerine, oa1ana c19-
nı.z ~aamdaki kabiliyetlerıne hürmet .. 
den ~r franuz askeri IÖ)'lii)'Or. Şimdi f"-
'!S. mılletinden de hldiıeleri l&dece kendi
ımı alibdar eden zaviyeden :raa zafer " 
lı:urtul.111 cephesinden eörmelwini rica ..,. 
dececım. 
G~eral de Gaulle, dlipıeam pr-maip 1-

ti~ı)'l~ .... liisaaı clola719i)'le bu fr111aıs 
'emilenaı Bfi)'tik BritaJta'J'& ve fraıma 
ır~par":torluiuna lı:atp lcaJlamcatınclaa 
~pbea.ı olmadıtmı lra1'Clettilrten IOD!'a '"ta• 
np ~ılmeleri :perinde bir ıe1'Clı" dem 11fr. 

Guel •e lnıdretlf Dunkerque'miain ..._ 
rili Durıkerqae'misin bir sf1n atmU ml
rettebati,.Je İftllliz UmanJanıu, Cezaıri 
K~~k~ •eJ'& D~r'ı bolllbardıınQ 
ettırim ıormelıt"2ff ıımdi Oran la)'ıla
rma l&Planant ıönneti tercih ederiııı, 

Bordeınııı: hlkümetf reıli rolilnll, diit • 
~ da fraeu n iqiHs milletlerine W
rıbınne kartı btlu~k evetiyle fati11 
roliinli O)'Dl)'Orlar. lnıiti.z milleti ı...._.. 
ruhu dfitmana teslim eclllditi tMıcİirde .._ 
!~ ~catnu bilmektedir. Heata 

bi-- __., Hrbelt oı.n fnurz1"'8 
tap -1'0nllll: 

~~.verml~. Mkldele 



,_,_ 
Ankara Lv. Amo·liği Sa. Al. 

Ko. na gönderilen hariç askeri 
krtaat ilanları 

Ekmeklik un aJ ınacak 
Tümen Satın Alma Komısyonundan 
1 - Iğdır blrllklert ihtiyacı için müte

ahhit nam ve hesabına 260 ton ekmeklik 
un kapalı zarfla münakasaya baı:!"lanarak 
satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli <i5.500 lir ve 
llk teminatı 3U2 lira 50 kunıştur. 

3 - İhalesi Hl temmuz 940 pazartesi 
gUnU ıaat 11 de tümen satın alma komis
yonunda yap1lacaktır. 

<i - Evsaf ve şartnamesinin esasları ko
lordunun tekmil ~izonlarında mevcut
tur. 228 kuruş mukabilinde her ze.me.n gö-
rülebilir. (3112 ı 13138 

Sığır eti alınacak 
Edirne Satın Alma Komısyonundan : 
1 - Edirne'deki birliklerin senelik ihti

yacı olan (1.44-0.000) kilo sığır eti kapah 
urf usuliyle 15-7-940 pazartesi günü saat 
15 de ihalesi yaprlacaktu. 

2 - Muhammen bedeli (511.200) lira, ilk 
teminatı (38340) liradır. 

3 - Evsaf ve şeraitini ıörmek istiyenler 
her gün iş saatlerinde isteklisi bulunanlar 
da ihale saatinden bir saat evel resmi vesa
ik ve teminat mektuplarmm Edime'deki 
alnayi kışlası satın alma komisyonuna ver· 
meleri. (3136) 13143 

Sade yağı alınacak 
Diyarbakır Kor Satın Alma Komisyo

nundan: 
1 - Kor blrliklerı ihtiyacı lçln alınacak 

olan C68.000l kJlo sııdeyağt kor satın alma 
komisyonunca kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Ekeutmesl 15. 7. 940 pazartesi ıctınU 
ıaat 11 de yapılııcakhr. 

3 - Muhammen tutarı 68 bin lira olup 
teminatı 461i0 liradır. 

4. - Şartnamesi her gi.ln tıı zamanında 
komisyonda ve Ankara, İstanbul Lv. Amir 
likleri satın alma komisyonlarında görü· 
lebillr. 

5 - Taliplerin bu işle uA"raştıklarına 
dair vesika ve teklif mektuplarım eksilt
me sal\tlnden nihayet bir saat eveltne ka
dar Diyarbakır kor satın alma komisyonu
na vermeleri UAn olunur. (3160) 13156 

2 Hangar yaptırılacak 
Çorlu Kor Satın Alma Ko. dan: 

I - Çorluda kolordu ihtiyacı için iki a
det hangar kapalı zarf usuliy/e yaptırıla
caktır. 

2 - !halesi IS. 7. 940 pazartesi günü H
at 16 da Çorlu kor satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

1 - Keşi/ bedeli (185515) lira (46) ku
ruş olup ilk teminatı (10528) liradır. 

4 - Keşif ve şartnamesini görmek ve 
almak istiyenler 9 lira 27 kuruş mukabi -
linde her gün Çorluda kor satın alma ko
misyonuna müracaatla alabilirler. 

5 - isteklilerin kanunun ikinci ve ü
çüncü maddelerindeki belgeleriyle birlik
te belli gün ve saatten bir saat eve/ tekli/ 
mt!ktuplanm komisyona vermiş bulunma-
ları lazımdır. (3161) 13157 

Koyun eti alınacak 
!stanbul Levazım Amir/ili Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 318425 kilo koyun eti alınacaktır. 

Kapah zllrfla eksiltmesi 12-7-940 cuma gij. 
nü saat 15,30 da Tophanede İstanbul Lv. 
lmirliği satın alına komisyonunda yapıla
caktxr. 

2 - Tahmin bedeli 143291 lira 25 kuru:ı 
ilk tt-minatI 8414 lira 56 kuru5tur. Şartna • 
mesi 716 kuruşa komisyondan alınır. İs • 
teklilerin kanuni vesikalariyle beraber tek
lif mektuplarım eksiltme saatmdan bir sa
at eve! komisyona vermeleri. (3186) 

Yulaf alınacak 
Söke ll!lcerl satın alma KO: 

13167 

1 - 720000 kilo yulaf •satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 41400 liradır. 

2 - Yulaf evsafiyle teslim mahal ve 
ıartlan şartnamede yazılıdır. Şartnameler 
Ankarada Lv. imirliğinde İzmirde tümen 
aatrn alma komisyonunda Sökede süvari 
alayı satın alma komisyonunda parasız o
alrak verilir. 

3 - Eksiltme 20/temmuz/940 cumartesi 
eünü Sökede postahane saatiyle saat 11 de 
alay kışlasındaki satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapI· 
Jacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 3105 liradır. 20/ 
temmuz/940 cumartesi günü saat 9 dan 10 
a kadar dahil teklif mektupları makbuz 
mukabilinde satın alma komisyonuna ve
rilmiş olacaktır. Bu saatte sonra kabul e-
dilmiyeceği ilan olunur. (3215) 13244 

Yoğurt alınacak 
Edirne Satm Alma Komı'syonundan: 
109MO kilo yoğurt 20. 7. 940 cumartesi 

gUnU 111.at 10 da kapa.lı znrfla Edirnede es-
ki mllşlrlyet d&lresinde satın alma komis
yonunda ihale edilecektir. Tahmin edilen 
tutarı 17520 ve teminatı 1316 liradır. Evaat 
ve ı,artnıı.mPsl her glln komisyonda görU -
leblllr. hteklilerln sözil geçen gUnde iha
le saatinden en geç bir ı.ıa.at evel tı>klif 
mektuplarım komisyona vermeleri lAz.ıın -
dır. (3286\ 13299 

Sığrreti alınacak 
Tokat Satın Alma Komisyonundan: 
Tokat garnizonu ihtiyacı olan 100.000 

kilo sığır eti /tapalı zari usuliyle eksilt -
meye konulmuştur. Muhammen fiyatı 25 
bin lirRdlT. Muvakkat teminatı 1875 lira -
dır. ihale günü 22 temmuz 940 pazartesı 
saat 10,JO da yapılacaktır. isteklilerin 
mezkur gün.de kanuni v~sikalariyle bfrlik
te zarnarım Tokat askeri garnizonunda 
satın alma komisyonu başkanlığına gön -
dermeleri. (JJ 17) 1JJ04 

Sadeyağı almacak 
Bılılcesir Kor Satın Alma Ko. dan: 

1 - Kor merkez. birliklerinin sr>nellk ih
tiyacı için 60 ton fladeyağl kimyevi ve hi
keml evsafı dahilinde kaplı zarfla eksilt -
meye konmuştur. 

2 - İhalesi 19. 7. 940 cuma gilnU sa.at 
16 da Balıkesir satın alma komisyonunda 
yapılacaı<tır. 

3 - Muhammen bedeli 75000 lira olup 
muvakkl\t temJna.t mlkdan 5625 liratiır. 

• - Evsıı.f ve şartlarını görmek iııtiyen
ler her giln satın alma komisyonunda gö· 
rebıllrler. 

l'S - Tallplertn ihale saatinden blr saat 
evet teminat makbuzlarını ve kanunun em
ffttlğl vesaiklerl Balıkesir komisyona 
mn.kbuz mukabili vermeler! şarttır. 

6 - PostadR vakJ gecikmeler muteber 
olamnz. (3319) 13305 

Sığıreti alınacak 
M erzilon Satın Alma Komisyooımdan: 
1 - Merzifon rarnizonu için (75) ton 

aığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konul • 
muştur .. 

2 - İhalesi 22-temmuz-940 pazartesi gü
~ü sa.at 15 de Merzifon'da kolordu kararır~
~u binasındaki komisyonda yapilacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 15000 lira, ve ilk 

teminatı 1125 lira olup şartnamesi komia • 
yonda her gün görülebilir. 

4 - İstekliler belli gün ve saatte kanun[ 
vesikalariyle beraber kapah zarflarını ka
nunun tariaftı dairesinde hazırlıyarak iha
le saatmdan bir saat evt-1 komisyona veril
miş bulunacaktır. Postadaki gecikmeler 
mazeret kabul etmez. (3326) 13309 

Kuru ot almacak 
Lalapaşa Satın Alma Ko. dan: 
Aşağıda cins vemlkdarı yazılı kuru ot 

satın alınaoaktır. Kapalı zartla ihalesl La
lapaşa askeri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Evsaf ve §artları her gtln komis 
yonda görtileblllr. İstekUlerln tckllt mek· 
tuplarını en az ihale saatınden bir saat e
ve! komisyona vermiş olması 1Azımdır. 

Cinsi Mikdnn Tutan 
kilo Lira 

Kuru ot 5037336 279035,50 
İlk teminatı !hale ır;UnU ıutı 

Lira 

115364,00 22. 7. 9-iO 15 
(3325) 13308 

Sade yağı ahnacak 
Eskişehir Kor Satın Alma KomisyonUIJ

dan: 
Eskişehir garnizonundaki kıtaat ihtiya • 

er için 40 bin kilo sadeyağı kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. Kapalı 

zarf usuliyle eksiltmesi 20-tem.-940 cu • 
martesi günü saat 12 de Eskişehir kor sa -
tm alma komisyonunda yapılacaktır. Ev -
saf ve şartnamesi komisyonda görlilebilir. 
Tahmin bedeli (44.000) liradır. Muvakkat 
teminatı (3300) liradır. İst~klileri kanun
da yazılı vesaik ve teminat makbuzlarını 
havi teklif mektuplarını mezktlr gün saat 
11 e kadar Eskişehir kor satın alma ko -
misyonu başkanlığına vermiş bulunacak -
!ardır. (3323) 13359 

Buğday öğütlürüleeek 
Eskişehir Kor Satın Alma Komisyonun

dan: 
Eskiıehir garnizonunda mevcut kara ve 

hava birlikleri un ihtiyacını karşılamak ü
zere 1980 ton buğdayın değirmenlerde öğü
tülmesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi 19/tem./940 cuma 
günü saat 16 da Eskişehir kor satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 

komisyonda görülebilir. Tahmin bedeli 
39600 liradır. Muvakkat temin.atı 297.0 lira
dır. İstekliler kanunda yazılr vesaik ve te
minat makbuzlarım havi teklif mektupla -
rını belli günde saat 15 e kadar Eskişehir 
kor satın alına komisyonu riyasetine ver • 
miş bulunacaklardır. (3324) 13360 

Kuru ot alınacak 
Altı mah'llle teslim edilmek üzere 

821.000, 1.110.000, 1.110.000, 1.150.000 ve 
420.000 kilo kuru ot ayrı ayrı kapalı zarf
la eksiltmeye konulınuştur. 821.000 kilo 
kuru otun tahmin bedeli 41.000 lira ilk te
minatı 3075 lira, 1.110.000 er kilo olan ku
ru otların tahmin bedelleri 55.500 Ura ilk 
teminatları 4.025 lira, 1.150.000 kilo kuru 
otun tahmin bedeli 57.500 lira ilk teminatı 
4.125 lira ve 420.000 kilo kuru otun tah
min bedeli 21.000 lira ilk teminatı 1.575 li· 
radır. Eksiltmeleri 22. 7. 940 çarı:ıamba gij
nü saat 11,30 dadır. Teklif mektupları iha
le saatinden bir aaat evel komisyon baş

kanlığına verilmig veya posta ile gön.de
rilmiş bulunacaktır. Şartnameleri her gün 
komisyonda görülebilir. 

(3459) 13445 

Tavuk, piliç eti alınacak 
lstanbul Levazım Amirlili Satın Alma 

Ko.: 
7.315 piliç eti 23.600 kilo tavuk eti 

15.900 kilo bindi eti kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. İhalesi 22. 7. 940 pazar· 
tesi günü sa.at 15 de Toph<ı.ne'de İritanbul 
Lv. amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 23.733 
lira 20 kuruş ilk teminatı 1.779 lira 99 ku
ruştur. Nümunesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalariyle beraber tt'k· 
lif mektuplarını eksiltme saatinden bir u
at evel komisyona vermeleri. 

(3461) 13447 

Sade yağı alınacak 
Edirne Askeri Satın Alma Ko. : 
30 ton aadeyağı kapalı zarfla alınacak

tır. İhalesi 24. 7. 940 çarşamba cüııü saat 
11 de Edime'de eski müı:ıiriyet dairesinde 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 37.500 ve teminatı 
2813 liradır. Evsaf ve ııartnamesi komis
yonda. görülebilir. İsteklilerin ıözli reçen 
günde ihale aaa~inden en ıreç bir saat eve
line kadar teklif mektuplarını komisyona 
vermiş olmaları laZlmdır. 

(3462) 13448 

Sığır eti alınacak 
Edirne Askeri Satın Alma Ko. : 
180 ton ııığrreti kapalı zarfla ahnacak

trr. İhalesi 25. 7. 940 pazartesi gilnil saat 
il de Edirne'de eski müşiriyet dairesindt' 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutan 54.000 ve teminatı 
4.050 liradır. Evsaf ve şartnamesi her glin 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin tek
lif mektuplarım en geç ihale saatrndan bir 
saat eveline kadar komisyona vermlıt ol
ması Hizımdır. 

(3463) 13449 

450 Ton saman alınacak 

ULUS 

kor satın alma komlısyonuna mUraca.atla 
görebilir! er. 

5 - İsteklilerin kanunun ikinci ve Uçün
cU maddelerindeki belgeleriyle blrHkte 
belll gün ve saatten bir saat evel teklit 
mektuplarını makbuz mukablllnde vermtıı 
bulunma.in. ( 3500 ) 13491 

Et alınacak 
Siirt Tümen Satın Alma Komisyonun

dan: 
1 - Sllrt birliklerinin ihtiyacı için 

160.000 kilo sığır veya koyun veya keçi eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Sığır etinin muhammen tutarı 31500 
keçi etinin 37500 koyun etinin de 4.61500 U
ra.dır. 

3 - İlk teminat sığır etinin 2362 lira 50 
kuruş keçi etinin 2812 lira 50 kuru§ koyun 
etinin de 3-i87 Ura 75 kuruştur. 

4 - Eksiltme 1 Ags. 940 perşembe gtlnU 
saat 10 da Silrt satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

5 - İııtekJller ııartnameyf satın alma ko
misyonlarıncta görmeleri. Teminat mek
tuplarlyle ve teklif varakalarlyle birlikte 
mezkQ.r günde ihaleden bir saat evellne 
kadar Siirt ttimen satın alma komisyonu
na müracaatları. ( 3533) 13011 

Koyuneti alınacak 
!stanbul Komutanlık Satın Alma Ko

misyonundan: 
GtimUşsuyu haırtane8inln 4. 7. 940 gllnU 

yapılan 45 ton koyun etine teklif edilen 
fiyat gali ır;örUldUğUnden puarlığı 12. 7. 
9-iO saat 111 e bırakılmıştır. Muhammen be
deli 21600 ve ilk teminatı 1620 liradır. 
Şartnameııl İzmir, Ankara leva,..ım llmlrllk
lert ve İııtsnbul'da komut.anlık ıatın alma 
komisyonunda görUlebillr. İstekli1erln bel
li gUn ve eaatte Fındıklıda komutanlık sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. ı 35415) 

13~38 

Yulaf alınacak 
Kütahya Topçu Alayı Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - Kapall zarf usulü ile (825) ton yulal 

mıtvzuatiyle bil'likte satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (57.750) lira, mu

vakkııt teminat akçesi (4137) lira (50) ku
ruştur. 

J - 25-7-940 perşembe günü saat 16 da 
Kütahya topçu alayı satın alma lromisyo • 
n11nd11 ihalesi yapılacağından taliplerin tek
lif mektuplarını ihaleden bir saat eveliDe 
kadar Kütahya satrn alma komisyonuna 
teslim etmeleri la:umdu. 

4 - Evsaf ve şeraiti Öğrenmek istiyenle
rin komisyona müracaatları. 

5 - Taliplerin kanunun emrettiği vesa -
ih bhnil bulunmaları. (1288) IJJOO 

ln,aat münakıuası 
Çorlu Kor Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Çorlu hastanesi elektrik santralı bi

nası ile diğer tesisatının in§aatı kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 29-7-940 pazartesi günü saat 

16 da yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 105484 lira 62 ku

ruş olup ilk teminatı 652'4 lira 25 kuruştur. 
4 - Şartname ke:iif ve projelerini gör • 

rnek ve almak fııtiyenler 5 lira 27 kuruş 
mukabilinde Çorlu'da kor satın alma ko -
misyonuna müracaatla alabilirler. 

5 - İsteklilerin kanunun ikinci ve üçün
cü ma.ddelerindeki belgeleriyle birlikte bel
li gün ve saatten bir saat eve! teklif mek
tuplarını komisYona vermiş bulunmaları 
lbırndır. (3628) 13609 

Tezek alınacak 
Alrı Tümen S1ttın Alma Komisyonun

dan: 

Sellmlye ve Karadeniz boğazı odünla.n 
ayrı ayn taliplere ihale edllebilir. 

(3621) 13611 

Odun alınacak 
Erzincan Satın Alma Komisyonund~n: 

1 - Askert ihtiyacı için Erzincanda 
teslim vartıyle 2.000.000 kilo odunun ka • 
palı zarfla eksiltmesi 27. 7. 9-iO pazartesi 
gtinü sat 11 de Erzi .canda satın alma ko
misyonunda yapılacak. 

2 - Muhammen bedeli <i0.000 lira olup 
ilk teminatı 3000 liradır. Şartnamesi ko -
misyondadır. 

3 - Teklif mektuplarının eksiltme saa
tinden bir saat evel komisyona teslim e • 
dilmesi. (3622) 13612 

Eger takımı alınacak 
lstanbul Komutıa.nlık Satın Alma Komis

yonundan : 
M. M., Vekaleti için 15/7/940 ırünü saat 

16 da pazarlıkla 300 adet eger takımı aatm 
alınacaktır. Muhammen bedeli 22500 lira 
kati teminatı 3375 liradır. Şartnamesini 
görmek için her gün ve münakasaya iııti ~ 
rak için de belli gün ve saatte Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyonuna ırel -
meleri. (3623) 13613 

Tel alınacak 
lstanbul Komutanhk Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
8/7 /940 giinil satın alınacağı illn edilen 

400 ton dikenli ve 300 ton düz galvanizli 
telin pazarlığt 12-7-940 günü saat 1 ı dt ya
pılmak üzeı:-e tehir edilmiştir. Muhammen 
bedeli 300.000 lira olup ilk teminatı 15750 
liradtr. İsteklilerin belli gün ve saatte Fın
dıklı komutanlık satın alma komiıyonuna 
gelmeleri. (35ı4) 13614 

Et alınacak 
Bursa Tümen Satln Alma Komisyonun

dan: 
1 - Bursa garnizon birliklerinin sı>nelik 

et lhtıy11cı kEıpalı zarfla mllnakasaya çıka
rılmıştır. 

2 .:.- Mlkdarı. muhammen ffyıı.tı, ilk te -
minatı. ihale giln ve saati aşaA-ıda yazılı-
dır. · 

3 - Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. a.
mlrllklerl satın ve Bursa tümen en.tın al
ma komlııyonlarında her gi.ln ıı:örillebillr. 

4 - tııtl'klllcrin ihale ıııtatlndl.'n bir saat 
ev<'llne kııd:ır tPl<llt mektuplarını v .. rme-
lMi lı\7..ımdır. 1 ~626) 13616 

ViLAYETLER 

Saha tanzimi 
lstanbul belediyesmden : 
Taksim kışla sahasının meydana na

zır kısmının tanzimi işi kapalı zarf 
ustllil ile eksiltmeye k'>nulmuştur. Ke
şif bedeli 56100 lira 51 kuruş ve ilk te
minatı 4055 lira 2 kuruştur. Keşif. şart 
name, proje hiilasası ile buna müte -
ferri diğer evrak 280 kuruş mukabilin· 
de fen işleri müdürlüğünden verile -
cektir. İhale 13. 7. 940 cumartesi günü 
saat 12 de daimi encıimende yapıla • 
caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplan ihale tarihinden se • 
kiz gün evel fen işleri müdürlliğüne 
mtiracaatla alacakları fenni ehliyet ve 
940 yılına ait ticaret onası vesikalarile 
2490 numaralı kanunun tarifatı eçvre
sinde hazırlıyacakları teklif mektup • 
tarını ihale günü saat (11) e kadaT dai
mt encümene vermeleri. (5247 /3202) 

13218 1 - SUrbehan birliklerinin mUnakasaya 
çıkarııan s.871.830 kl10 teze.tın gününde Yol m· ııı.ası 
!etekli çıkmadığından kapalı zllJ'fla tekrar "{ 
mtinakuaya çıkanlmı11tır. Adana Belediye Riyasetinden : 

2 - Tahmin edilen bedel 38718 lira 30 1 - Asfalt dörtyol ağzından kuru
kuruş ilk teminat 2904 lire.dır. İhalesi 
26. 7. 940 cuma gUnU saat uı te Atn tümen köprüye kadar uzanacak olan divan· 
satın alma komlsyonmıca yapılacaktır. yolunun tcvsien ve parke olarak inşa· 
Teklif melctupları saat 14 e kadar kabul e- sı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
dHccektir. 

8 - Şartname ve evsafın esasları kolor- nulmuştur. 
dunun bUtUn garnlzon1arında mevcut olup 2 - Keşif bedeli 22050 lira 30 ku· 
her zaman görilleblllr. (3630) 13608 ruştur. 

Sade yağı alınacak 3 - Muvakkat teminatı {1653) li-
Alyon Kor Satln Alma Komisyonundan: ra 77 kuruştur. 
1 - Kor merkez blrllklerinin ihtiyacı o-

lan 15000 kilo sadeyağı 29. 7. 9-iO saat 16 4 - İhalesi temmuzun 19 uncu cu-
dıı. kapalı zarf ueuliyle ihale edilecektir. ma günü saat on birde belediye encü-

2 - 1~000 kilo eade yağının muhammen · 
bedeli 18000 lira olup muvakkat teminatı rnenınde yapılacaktır. 
1350 liradır. 5 - Şartname, keşif. proje ve di-

3 - Şeraitlnl öğrenmek lstlyenlerln her ğ k b ı d" f • 1 · ··d·· 
gtln ve ihaleye iştir~ edecek isteklilerin er evra ı e e ıye en ış erı mu ur-
tekllt mektuplarını muayyen gtinde ihale- lüğündedir. İstiyenler 110 kuruş mu· 
den bir saat evel Afyonda kor satın alma kabilinde alabilirler. 
komisyonuna mUracaatları. (3620) 6 _ Parke yol in!l:aatı münakasası-

13610 ıı 

Odun alınacak na gireceklerin ihale tarihinden en az 
. !stı,nbul Komutanlık Sııtın Almı. Ko- üç gün evel belediye fen işltrri mil-

mısyonundan: düdüğüne müracaatla bu işi başarabl-
Komutanhk birlikleri içln 2886 ton o - leceklerine dair ehliyet vesikası al

dun 29. 7. 940 gUnU aaat 17 de kapalı zarf 
usulfyle satın alınacaktır. Muhammen be- maları şarttır. 
deli 519.ı8 lira olup ilk teminatı 3847 lira 7 - Taliplerin ihale günü teklif 
<iO kuruştur. Şartnamesi İzmir, Ankııra kt 1 hl" "k · 
Lv. Amirlikleri ve İstanbul komutanlık sa- me up arına e ıyet vesı ası, tıcaret 
tın alma koml8yonunda her iş gllnü görU- odası kayıt vesikasını ekliyerek en 
lebilfr. İatt>klllertn bf'llf gl.lnde ihale sa.e.- geç saat 10 a kadar teklif mektupları-
tinden bir ea&t evellne kadar teklif mek- b 1 d" · l"ğ" akb k 
tuplarını mektup karşılıltı Fındıklıda ko • ı nı e e ıye reıs ı ıne m uz mu a-
mutanlık satın alma komisyonuna verme- bili vermeleri ilan olunur. 13317 
ten. ~~~~~~~--~~~~~~-

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Islibiye Asker! Satın Alma Komn;yo nundan: 

Clruıl .Mikdarı Muhammen B. .Muvakkat Te. 
Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

İhale tarihi saati 

Un 468000 62712 4386 2•.7.940 9 
Un 164000 225150 1691 24.7.940 11 
Un 82(000 <i3492 3232 24.7.940 14 
Un 192000 26400 1980 24.7.9-iO 16 
Badeyaı 30500 3-i922 2619 20.7.940 9 

Kütahya Askeri Satın Alma Komisyo. Badeya# ~ 24000 27600 2070 25.7.940 ıı 
nundan: Sadeyajt' 13000 15210 1141 25.7.940 14 

I - Kap;ılı zarf usuliyle 450 ton saman Sıltır eti 138000 29670 2225 25.7.9-iO 16 
mevzu;ıtsız ol;ırak satın alınacaktır. Sığır eti 97200 20898 1567 26.7.940 9 

2 - Muhammen bedeli 6750 lira olup Kuru ot 504-000 18900 H18 26.7.940 u 
muvakkat teminat akçesi 506 lira 25 ku.' 1 - Yukarıda cins vemlkdarları yazılı lqe maddeleri kapalı zarf usullyle satın 
ruştur. alıruı.caktır. Tahmin bedeJlerl ve muvakkat temlnatıan hlzalnnda yazılıdır. 

J - 26. 7. 940 cuma: KÜnii saat 16 da:. Kü- 2 -İı!tt>klller §&rtnamelerl I81Ahlye'de askert sa.tın alma komisyonunda görebilir-
tahya topçu alayı sat1n alma komisyonun- ler. 
da ihalesi yapılacağından taliplerin teklif S - İhale gllnleri ernkın hlzalannda tasrih edilmiştir. Teklif mektuplan yuka
mf'ktuplarını ihaleden bir saat evele kadar rıda gösterilen tarihlerde ihale saatinden bir saat eve! IelAhlyede satıı;ı alma komıs
Kütahya satın alma komisyonuna teslim yonun& verllmi~ bulunacal<tır. Bu saatten sonra gelen mektuplar kabul edilmez. 
etmeleri lazımdır. 4. - Şartname8lnfn dördüncü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat temina-

4 - Evsal ve şeraiti öğrP.nmek istiyen- tın kondujtu zarf ir,.Pl•lne konmuı;ı bulunacaktır. (3464) 134'19 
terin komisyona müracııııtlan. 

S - Taliplerin kanunun emrettiği vesa· 
iki hamil bulunmaları. (J499) 11490 

Koyun eti alınacak . 
Çorlu Kor. Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Çorlu hastanesi senelik ihtiyacı için 
50.000 kilo koyun eti kapalı zarf uaullyle 
a· .nacaktır. 

2 - İhalesi 22 temmuz 9-iO pazartesi gU
nU saat 15 te Çorluda kor 1&tın alma ko -
mlıyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 26000 lira ilk te
minatı 1950 liradır. 

4 - Evsat ve şartnamesini görmek isti· 
yenler her gün Ankara, İstanbul Lv. A.mir
liği satın alma komisyonuna ve Çorluda 

ET ALINACAK 
Buru Tümen Satın Alma Komisyonu ndan: 

1 - İnegöl ve Mudanya ~arnizon birlik !erinin senelik et ihtiyaçları kaplllı zarfla 
mUnakuaya çıkarılmıştır. 

2 - Mikdarları, muhammen ti yatları, ilk teminatları, ihale gUn ve saatı da a . 
şa#Jda yazılıdır. 

ı - eartnamesl Ankara, İetaııbul Lv. a. mlrlikleriyle Bursa tümen ıatın alma ko
misyonunda her gtin görülebilir. 

4. - İsteklilerin ihale saatinden bir ıa&t eveUn• kadar teklit mektuplarını verme-
leri lA.zımdır. 
Mlkda.rlan 
120.000 
100.000 

Muhammen Fl. 
80 Kr. 
so Kr. 

İlk tem. 
2700 
22l50 

Gün saat tarih 
30. 7. 9•0 l:S,30 
30. 7. 9t0 13,30 sah 

(3625) 136Ui 

Hakkari merkezinde hükümet 
konağı inıaatına ait ilan 

HakkAri Valiliğinden : 
'Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko

nu ııı.n: 
1 - Evelce kapalı zarf usuliyle ek

!liltmeye kCJnulan ııı490 lira 16 kuruş 
kcdf bedeıJı lldcitari hükilmet kona· 
ğı~a talip zuhur etmediğinden ihalesi 
aşağıda gösterildiği veçhile ayni ıera· 
it tahtında pazarlıkl11 yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait evrak ıunlardır 
A) Proje 
B) Hulasai keşif 
C) Elektrik tesisat keşfi 
D) Ölçme cetveli 
E) İhzarat ve imal!t "seridöpri,, 

bordroları 
F) Mahal listesi 
G) Dahili elektrik ve ııhht tesisat 

umumt ve fenni şartnameleri 
H) Husust şartname, bayındırlık iş

leri genel ve yapı işleri fennt ıartna
meleri 

İ) Eksiltme şartnamesi 
J) Mukavele projesi 
3 - Bu evrak ilanı yııpılan mahalle· 

rin nafıa müdürlüklerinde görülebilir. 
4 - Eksiltme 19. 7. 940 cuma günü 

saat 14 de Hakkari ddterdarlığında 
milteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin (6874) 
lir (51) kuruş muvakkat teminat ak· 
çesi vermesi ve buişe mahsus olmak ü
zere eksiltmenin yapılacağı gUnden 8 
gün önce Hakkari vitayet~ehliy~t vesi
kası komisyonunda alacagı ehlıyct ve 
tikasını ibraz edeceklerdir. 

6 - Taliplerin m:z:ktir gün ve sa: 
atte komisyona mliracaat etmelerı 
ilan olunur. (5512/3347) 13344 

3 Tüfekçi ustası alınacak 
Kütahya Tayyare Birliği Komu· 

tanlığından 

ı - Birliğimizde istihdam edil· 
mek üzere üç tüfekci ustası alınacak· 
tır. 

2 - Eemekli olanlara rütbelerine 
ait muvazzaf maaş tutan ve hariçten 
geleceklere de ehliyetlerine gö.re a
zamı (100) lira ücret verilecektır. 

3 -İstekliJerin devlet memurluğu 
yapacaklardan istenilen şartları haiz 
olması lazımdır. 

4 - Bu işe istekli olanların Kil· 
tahya Tayyare Birliği Komutanlığı· 
na teahhütlü bir mektupla müracaat 
etmesi ve elinde mevcut vesikalarını 
da işbu mektupla birlikte göndermesi 
lüzumu ilan olunur (5S59-3379) 13392 

Posta nakliyatı 
Bitlis P. T. T. Müdürlüğünden 

Bitlis D. Bakır arası posta 
sUrücülUğU yazın otomobil1e iki giln 
de ve kışın hayvanla altı gUnde yaz 
ve kış Baykan, Garzan, Be1iri, Sinan 
Bismil merkezlerine uğremak ve ya
zın üç kamyon kışın 57 hayvan bu • 
lundurmak haftada sefer yapmak be· 
her karşılık yazın 1500 kışın 1500 kı· 
şın 1200 kilo hamule taşımak şartiyle 
şartname hükümleri dairesinde 940 -
941 bir senelik ve 940 • 942 seneler i
çin ayrıca üç senelik olarak beher ay· 
lığı 2100 lira muhammen bedel kapalı 
zarf usuliyle 1. 7. 940 pazartesi günlin 
den itibaren ıs gün yeniden eksilt -
meye konmuştur. Gazete ilan bedeli 
müteahhide olmak üzere yapılacak 
tenzil~t haddi layık görUldüğil tak. 
tirde 15. 7. 940 günü saat ıs de Bitlis 
P. T. T binasında teşekkül eden ko. 
misyon huzuriyle yapılacaktır. Bir 
senelik için muvakkat teminat 1890 
ve üç senelik için de S030 lira olup 
kati teminat iki mislidir. (3456) 13419 

Yol inşaatı 
lstanbul Belediye Rei~liğı'nden: 
Üskudar, Beykoz, Akbaba, Poy • 

raz köyü yol inşaatı 2490 numaralı 
kanunun 46 ıncı maddesinin L fıkra
sına göre pazarlıkla yapılacaktır. Ke
şif bedeli 59444 lira 85 kuruş ve te • 
minatı 4223 liradır. Keşif, tartname, 
zabıt ve muamelat mUdür1üğü kale
minde görülecektir, İhale 13. 7. 940 
cumartesi günü saat 12 de Daimi en
cümende yapllacaktır. Taliplerin te· 
minat, makbuz veya mektupları ve 
Nafıa müdürlüğüne müracaatle ala • 
cakları fenni ehliyet ._e 940 yılına ait 
Ticaret odası vesikalariyle ihale günü 
muayyen saatte Daimi encümende bu-
lunmaları. (8516/3553) 13523 

Telgraf direği alınacak . 
Denizli P. T. T. Müdürlüğünden: 

Tavasın Kara yayla devlet orma
nından kesilmek ve 1627 adedi Deniz
li istasyonunda, 260 çalda, 185 adedi
de Tavasta teslim edi lmek ilzere şart
namede ebadı gösterilen 2072 adet ar
dıç telgraf direği kapalı zarf usulü i
le on beş gün müddetle 4. 7. 940 tari· 
hinden itibaren eksiltmeye konularak 
18. 7. 940 tarihine müsadif per§embe 
günü saat 16 da Denizli P. T. T. mü
dürlüğü binası içinde toplanacak ko
misyonca ihalesi yapılacaktır. Beher 
direk için bedeli muhammen (910) 
kuruş takdir edilmiş olup muvakkat 
teminat (1411) lira (14) kuruştur. 

İsteklih teklif mektuplarını iha· 
le Eaatinden bir saat evetine kadar 
Denizli müdürlüğüne makbuz muka
bilinde vermeleri ve fazla izahat iıti
yenlerin müdürlüğe müracaatları i
l!n o lunur. 4. 1. 940 13S24 

10 - 7. ı ____., 
ANKARA BELEDIYES t 

Kiralık depo 
Ankara Belediyesinden: • 

1 -Hapishane civarında buhııııın 
maralı depoya. talip Çıkma.masınıı 0 ihale tarihinden itibaren 31. 5 .. ~~ 
ne kadar pazarlıkla kira.ya venle d 

2 - Bir senelik muhammen be • 

liradır. ) 
3 - Teminat 18 lira.dır. 
' - Şartnamesini görmek ıst~ 

her gUn encUmen kalemine ve ısdtS e 
de 16. 7. 940 salı günil saat 10,30 n6 ı 
ye encümenine müracaatları. (86• r 

Çim tohumu alınacak 1 

Ankara Belediyesinden : l 

1 - Belediye ihtiyacı için alınJ' 
3160 kilo çim tohumu on beş ıün 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

rrı 2 - Muhammen bedeli (4108) 1
, 

3 - Teminat 308 lira (10) kUrU_ş 
4 - Şartnamesisin ırörmek isti 

her gün encümen kalemine ve isl~ e 
de 26-7-940 cuma günü saat ıo,30 5!1'ı 
diye encümenine müracaatları. (3 < 

tS' 

Motorin alınacak 
Ankara Belediyesinden : 1 ) 
1 - Bele.diye ihtiyacı olan 267· ~ 

350 ton motorine istekli çtkmaınası e 
naen bir ay içinde pazarlıkla altrı~ ' 
ı - Muhammen bedeli 58100 lı 
3 - Teminat 8310 liradır. 
4 - Şartnamesi.ıı.i görmek isti 

her ırün encümen kalemine ve ist 
de 16-7-940 ıalı günü saat 10,30 d• 
encümenine müracaatları. (3598) 

Süt ve yoğurt alıntı 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye hastanesinin bir 

ihtiyacı için alınacak olan 2200 
ile 2000 kilo yoğu~t on beı gÜJl 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 75Z lir' 
3 - Teminat 56 lira 40 kµruşt~ 
4 - Şartnamesini görmek isi' 

her gijn encümen kalemine ve iS1 

de 26-7-940 cuma ıtüı1ü saat ıo.sO 
diye encümenine müracaatları. <\ 

Et alınacak 
Anlara Belediyesinden : 
1 - Belediye h<ı.stanesinin bit 

ihtiyacı için alınacak olan 1600 ııı 
gün milddetle açık eksiltmeye Jc0~ 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 720 lir' 
3 - Teminat ~ liradır. 
4 - Şartnamesini görmek İS 

her gün encümen kalemine ve isi ll 
de 26-7-940 cuma günü saat 10.30 (ı 
diye en&ümenine müracaatları. (3 ij 

t360Z 

Erzak alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
l - Belediye hasta.nesi bir ıeııe 

yacı için alınacak olıı.n 12 kaletrl ' 
beş gün müddetle açık eksiltme1' t 

muştur. . 
2 - Muhammen bedeli 994,SO 
3 - Teminat 74,59 liradır. , 
4 - Şartname ve erzak listeıiftl 

iıtiyenlerin her gün enclimen k~1 ~ lıı 
isteklilerin de 26-7-940 cuma ıUf. 
10.30 da belediye encümenine ıt1 
lan. (3612) 13603 

Köpek besliyenlerin J1 

dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Köpek besliyenler köpek! 

diyeye . kaydettirerek numara alJll 
burdurlar. 

2 - Başı boş olarak köpekJertı: 
ğa bıraaknlardan ceza alınacatı "t 
duz baatalıiı olduğundan) köpelt~ 
1U e.dilecektir. (3639) ıs 

Kalay yaptırılaca1' 
Ankara Levazım Amir/ili S8tl1 

Ko.: 
1 - 29 kalem bakır kap kala>" 

ııiltmesi 22. 7. 940 sa.at 15 de A ~ 
6mirliii aatrn alma komisyonuflıl' ~ 
caktır. ~ 

•tf 
2 - Muhammen bedeli 4929 ıı 

ruştur. İlk teminatx 369 lira 71 
Şartnamesi komisyonda görülür· 

(3363) 

Toz şeker alınaca1' 
Ankara Levazım Amirliği satı' 

Komisyonundan: 
1 - 120 ton toz §ekerin paı 

slltmeslnde talip çıknıa.dı4"ınd~ 
pazarlıkla eksiltmesi ll5. 7. 940 ",. 
Ankara levazım Amirl!,!!:I satıo 
misyonunda yapılacakur. 1~ 2 - Muhammen bedeli <i:iGOO 1 
minatı 3120 liradır. Şartnamesi f r 
mukabilinde komisyondan alııııt·1 lerln kanuni ve ticaret odası ve' 
komi!'lyona mUracaatıarı. (3510) 

Un çuvalı alınaca1', ~· 
Ankara Levazım Amirliği satr 

Komisyonundıın: '" 
1 - 20.000 un çuvalı pazıır1ııd6 

meal intaç edilemdiğinden tel<r~ 
ğı 11. 7. 940 ~a.a.t 1-i te Anknrs. 1'1 ği satın alma komisyonunca. yıı.P~ 

2 - Muhammen bedeli 14000 ııı· 
rninatı 2100 liradır. Şartname ve 
komisyonda görülür. (3631) 

BAŞVEKALE'f 
----~ 

Matbaacılara 
Başvekalet istatistik Genel pı 

ıü Eksiltme ve ihale Komisyoıı~ 
1 - Açık pazarlıkla eksiltme 

yapılacak olan 40 forma tahmill ~ 
inci cilt istatistik yıllrğındaıı 2 
bastmlacaktır. (IC 

2 - Tahmin olunan bedel zo ~ 
% 7,5 hesabiyle 150 liralık nıu\" 
minat vesikası verilmesi lazıırıd~ 

3 - Eksiltme 1940 senesi teııı ~ ~ 
nm 31 inci çarşamba günü saat 15 l 
müdürlük binurnda toplanaca~ (} 
misyonda açılacaktır. Nümune d~: 
rülür. Şartname komisyon katiplıl\ 
teııebilir. (35.27) 13590 
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ANKARA V ALILIQI uat 15 buçukta daimi encllmnde U.
lesl yapılmak Uzere açık eksiltmeye 
konulmuttur. 
Keşif bedeli (219) lira (85) kuruı

Ankara valiliğinden : tur. Teminatı 16 Ura 49 kuruştan iba
Villyet yolları lüerinde mevcut bG- rettir. latekUlerin muvak"kat teminat 

yük köprnterin tamiratı esnasında ge- mektup veya makbuz ticaret odası ve
çit temin etmek için mübayaa91na Hl • aikaaiyle nafıa müdürlilğünden alacak 
ı;um ıörUlen (4426) lira ('°) kurut ları ehliyet vesikalariyle birlikte sözU 
muhammen bedeltl kereste iti 15· 7• geçen gün ve saatte daimi encümene 
1940 pazartesi gUnU saat onbet buçuk- gelmeleri. 
ta ihale edilmek üzere açık eksiltmeye Buna ait keıif ve ıartnameyi her 

Kereste alınacak 

ka;~:~e·temlnatı (Uı) liradır. glln Nafıa müdürlillünde görebilecek-
lateklilerin muvakkat teminat mek· len. (3S92) 13579 

tup veya makbuzu ve ticaret odau •e- Miinakaaa tehiri 
sikuiyle birltkte s5dl geçen gün ve Ao.hra Yalilijillden t 
uatta daimi encümene gelmeleri bu Vilayet hizmet otomobili ihtiyacı 
ite ait keıif ve tartnameyi her gün için 11. 7. 940 perıembe günü saat 
Nafia mUdürlUjünde ıörebilec:elderi. 15,30 da viliyet daimi encümenince 

(3257) 132Sl ihalesinin yapılacatı i1ln edilen 450 
Kum dötettirilecek teneke benzinin fiyat tebeddülü dola-

yııiyle şimdilik ihalesinden aarfınazaT 
Ankara valiliğindeJ1 : 
Stadyum etrafına kum döıeme ip edtldlfi illnolunur. 

11. 7. 1940 perıembe günü ıaat onbeı (
3s99) 

• 13581 

buçukta daimi encümende ihalesi ya • İyi IİI alınacak 
pılmak üzere açık eksiltmeye konul • Ankara Valiliğinden : 
muttur. Hususi idarenin bir tenelik ihtiyacı 

Keıif bedeli (8288) lira (28) kurut için satın alınacak olan ve muhammen 
muvakkat teminatı (621) Ura (62) ku· bedeıt 375 liradan ibaret bulunan 3000 
ruıtur. teneke Ayvalı hayat suyunun ihalesi 

tıtekliler muvakkat teminat ~ktup 11. 7. 940 pazartesi günü vilayet daimt 
veya makbuzu ticaret odası veaikala • encümeninde yapılmak üzere pazarlık 
rlyle birlikte s8zU geeçen gUn ve saat- la satın alınacaktır. 
ta daim! encUmene gelmeleri buna alt Taliplerin 28 lira ıs lrurutluk temi
ketif .e prtnaıneyi her gUn Nafia mil nat makbuzlariyle birlikte ihale günü 
dUrlllfilde glirebtlecelrlerl. (3258) saat lS,30 da vilayet daimi encümeni-

13232 ne tnilracaatları ilin olunur. 
Kuru ot alınacak (3600) ı3ss2 

An.kar• Valiliğinden: 
Villyetimiz damızlık ay&1r depotu 

hayvanatının aenelik ihtiyacı için mtl· 
bayaa olunacak (35-40) bin kilo kuru 
otun 22-7-940 pazartesi gilnli nat on 
bette villyet daimi encümeninde açık 
ekstltme tle ihalesi yapılacafından t. 
tektllerln ihale gUnU villyet daimi en
cümeninde bulunmaları ve ıartname
yi görmek üzere her gün vilayet v~te
riner müdürlillilne müracaattan ılln 
olunur. (3479) 13454 

Tamirat münakuuı 
Anlar• Valililind~n : 
1 - Aplsda isimleri yazrh okutlann 

tuılrlerl ayrı ayn açık eksiltme sureti1le 
yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin prtname ve ketifname· 
teri ,ermek bere her ıtln maarif mtidirHl-
tln• .,.. ihale ırflaU olan 22/VIl/940 pa. 
aarteai sünti saat 15.30 da ve% 7,S teminat 
akc;e•ini hususi muhasebe mUdilrliliü ve• 
nesine yatırarak ...tlbet dalmf enctlmenl· 
ne milracutlan ilin ohlnar. (1414) 

Okulun adı Keıfl 

Haymana merke. Utrolı:uhı 
Polatlı merkea llkolnıha 
Bal& meıkes ilk ob111 
Ankara merkes Cilmluıriyet 
ilk olnıhı 
Ankara mems lltelde. loöall 
ilk obllan 
Anbnm..-.~ 
ilk olrahl 

13501 
Çatıinpu 

Anhra Valllilindn : 

Lira K. 
1193 92 
1549 50 
1261 " 

1854 49 

1719 20 

5'10 14 
8021 1 

Hanel idare,.. alt Xoçhlaar bsaer b~ 
makam mnin ııas lira 40 lı:urq k .. if .,.. 
delli çatı iapatı 2517/940 l*'tetnbe silntl 
.. at 15,30 da .,.ııtyet daimi encümeninde 
ihale edilmek tlawe a~• elraUtm.,.. komal-

rma.f.Wpterin muhammen bedelJn ~ 7 ,5 lu 
olan 90 Urallk teminat makbaz "'' .,. ... ı. 
ki1te birlikte ihale ifuıil saat 15,JO da yf. 
1'7et daimi endlmenine, ~ ve ~lf 
prakuu ıörmelr ietiJenlerin de her ıtlD 
daimi encflmea kalemine mlracutıan ilin 
ol111111r. (1418) 13505 

Benzin •e•mazot alınacak 
Ank•ra Yalllillnden : 
Nafıa dairesi için alınacak 1000 te· 

neke benzin Ye 100 teneke mazot mil· 
bayaa iti 11. 7. 1940 perıembe gUnU u
at l5 buçukta dalmt encümende ihale
si yapılmak O.ere puarlıp konuJmuı 
tur. 

ADLiYE VEKALETi 

Tamir ve cili itleri 
Adliye Vekaletinden : .. 
Yeniıehirde Adliye binaaiyle Tem

yiz mahkemesinde mevcut 28 adet 
sandalye 33 koltuk 9 adet küçük ma
N ve yazıhane 13 adet bUyUk ıtıaaa ve 
yazıhane ve bir paravane ile 3 dosya 
dolabı tamir ve cilaları puarlıkla 
yaptırılacaktır. 

Taıtp olanların 11. 7. 940 perıembe 
gününe kadar Adliye Vekileti bina
sında Levazım ye daire mildürlüğUne 
müracaat ederek görmeleri ve 12. 7. 
940 cuma gUnü aut 14 de de pazar • 
lıkta bulunmak üzere .ıelmelerl ilin 
olunur. (3SSO) 13S45 

NAFIA VEKALETi 

Yapı itleri Ulm 
Nlllıa V~Hletinden: 

ı - .Ek8iltmeye konulan ıı: Maliye Ve
klletl mahsenl evrakı yamııda yapılacak 
muvakkat depo lDf8&lıdır. 

Kqlf bedeli 8384 Ura 7 k~lur. 
2 - Eluılllme 2•. 7. 19'0 çarpmba "1· 

DU A&t 16 te Nafıa V tk&leU >'8Pı H lma.r 
..... ......... ~ ~..,. egaJıı. 
ebllbne .....,.._ wlda•. ' 

a - ı:utltme prt.namen ve buna moıe. 
ferrl evrak •2 kurut bedel mukabilinde 
yapı ve imar itleri relalltlnden alınabilir. 

6 - llluılltmeye «trebllmelr t~ID iatekU• 
lwtn (828) altı yl1 zylrml aeklz lira {81) 
..ıuıen btr kuruttuk mUTalrkat teminat 
ftrmelerl lbımdır. 18M9) ıaMl 

Benzin almacak 
Nal,. VeHlnindM : 
2617/940 ·cuma cünll eut 18 da Ankara· 

da Neıf• VeHletl !>lnHı içinde maJ..me 
mlidlirliiii odasmda taplanan mat.eme ek
alltme komieyonunda S025 lira mghammea 
lttdelli 1000 teneke benzinin kapalı zarf 
111Ulll ile eksiltmesi JlllpılacaktJr. 

Ehfltme aartnameal ve tefernatı bedel· 
sis otanılr malzeme mtidllrlilttlnden &11119· 
bilir. 

Mu...alrbt temiMt 376 lira 18 kunaıtur. 
lıteklilerin teklif mektuplarmı muvak· 

kat teminat ve 1&rtnamealnde yazılı vesaik 
ile birlikte a)'DJ ıtln eaat 15 e kadar ko -
miıyoaa makbu nmlmtriHnde •ermeleri JI. 
snnclır. (3572) 11519 

Mu nakliye lretif bedeH (5489) lira -------------
(84) kurut ve muvakkat teminatı 411 D. HAVA YOLLARI 
Hra 83 lruruttan ibarettir. 

1ıteklllerln muvakkat teminat mek
tup veya malcbuslyle ticaret odaıı Ye
sikulyle birlikte sözü geçen giln n 
uatte daimi encUmene ı•lmeleri. Bu
na alt Iretlf " prtnameyl her rnn na
fıa müdürlüğünde ıörebileceklert. 

(3S76) 13581 

Müteferrik tamirat yaptml&CM 
Anma V aliliğiaden : 
Stadyom ve Hipodromda mUtefer

riJr tamir iti 11. 7. 940 perıembe gtlnU 

Tanve ve otomobil benzini 
alınacak 

Dwln Bava7olluı Umum •üdlrla
lündeo: 

ı - İdaremlsln hava ve yer nakil TUt· 
taıvı için Ankara. bmtr, Yettlköy ve A.· 
dana tayyare me)'danlanııda teaılm edil· 
mek prtlyle 87.000 litre tayyare ve .0.000 
litre otomobil beDSIDI lrapalı zart unll:rle 
aatın alınacaktır. 

~ Cıvata ve samun ahnacak 
l' •ilan Satın Alma 1'01t1iqollflll d•11: 

2 - Tayyare bemılDlnln muhammen Ja7· 
metl 25.857 Ura olup muvakkat temlrıab 
ı.m lira 28 1nırUI ve otomobil benzinin 
muhammen bedeli 10.281 lira olup muvak• 
kat teminatı 771 Ura 27 kunııtur. 

8 - ı:utltme 29. 7. 940 tarihine mtıaa • 
dU puaıtest lf(lnU eaat 11 de Ankara tay. 
yare meydanında klln Hav& Yolları U· 
mum mUdUrlll#U blnuında . toplanacak ko
misyon tarafından icra ktlnıacalrtır. be4el ve muvakkat teminat mlkdan llf&#ıda yaplı 133 toa cıvata ft 

hınlan ebllbnenne talip çıkma dıtından yenlde11 20. 8. 1940 11811 "1hıtı IUt 
-.., uaullyle Ankarada idare blnuında satııı aluıacaktır. 
~ ......... ,.. dl lllllftldtat tıemıuı il• lrUUftlUI .. et

•• tekllflerlDI a.yıo aUD •Al 1' • kadar komiayou ...wtıtaa vermelvl 

ler 281 kurup Ankara Ti Ha ydarp8f& vunelerlnde aablmaktadl!'. 
Muhammen bedel Muvakkat teminat 

~ . ~ ~~ 
t&kıır edlldllt takdirde 17872 4188.80 
tcalebt malı tellllt edtldltl tak· 

(18'7a) llMI 
4118' 

' - Bu ... ait femd Ye huaul p.rtJa&m&o 
lerle mukavele projeleri bedelal• meaJdU' 
yerden temin edilebilir. 

6 - Ta!lplertn muayyen Rtm n saatte 
Y11kanda ;uııı mahalde \oplımeealr Jı:o. 
mlaycma llakal ihale ııaatınclln bir aaat e
veı tekliflerinin ftl'llmeBt ve teminatı na
kit olarak 79tırmak lııtlyeillerln straat 
bankMındald 3687 num.....ıı h-bı cartml· 
.. yatırarak makbUınuıun ,,_....raptı ve 
PoetUa vuku bulacak ıreelkın9llllll naza. 
ra alınmıyaoatı Ub olunur, (181r) 11591 

6 Balast münakasası 

Bir kalem şefi alınacak Benzin ahnacak 
Ankıra Delterdarığındua : il. il. Vdil~ti Hava SaıınıAlma lto. : 

MUL-t.o..mat Müdürln1i-ünde • ....c ih J r-- 275 &qa otomobil~ pparWda 
~ _.. ;T~"!I>· lallll ~. • .... ta hdell 

das edilen 120 lira ücretli dava kalem (92.125) lira olup kati teminat miktarı 
şefliği münhaldir. Taliplerin hukuk (11.513) liradır. Pazarlığı 13/71940 cumar· 

mt•unu olma•• ve askerlikle alakası \esi günü uat lO da hava utın alma ko-
• - tkıisycınunda n..ı.aı1nı1r. tdarl ,,. femıl 

bulunmaması ıarttır. şartname her gün <Sfleden soma mezltGr 
isteklilerin vesaiki ile birlikte ıs komisyondan 461 kuruş mukabilinde alına

bilir. İsteklilerin muayyen ırün ve saatte 
teınmuz 940 tarihine kadar Muhake .. kati teminat -ye kanuni belceleriyle komi .. 
mat mUdürlüğUne müracutlan. yonda buhmmalan. (9916) • 13996 

(3482) 13529 Dizel motlrii alınacak 
--------------- il. M. Vtkilflti Havı Satın Alma Ko.: 

ASKERi F A.BR1K.4UR 
il 1 - 300~ be71ii~IC bfr adet._ dizel ~ 

t8fii pe*'rhlda .. tin alıftiCMtır. MuhUl· 
men bedeli (38.000) lira olup kati teminat 

Ankara' da bir anbar inta miktarı (5700) liradır. Pazarhiı 23. 7. 940 

ettirilecek _ llılı ,lii.uii #Al 11 de Hava ••tuı alma 
hi•rl 7urihlv UllJllllJ • .,.,... .-., ..... ,..,dıa '1n. Jlrtsı-. ._ 

lll~rbz Sıtın Alma Komisyonundan : cliı:ı öiledm aonra 190 kurut mukabilinck 
Keşif bedeli (3200) lira olan yukarda mezktir komisyondan alınabilir. htelclile

)'a&ılı inlaat uhrl fabrikalar omwıı mü • rin muayyen itin Ye saatta kati t..mnat .,e 
4ilrlüil merkez satın alma koaıis~C9 kuianl belseleriyle komiıyoada batanına.. 
19-7-940 cuma günü saat 14,30 da açık ek- lan. (S419) 1343S 

ıliltnte Ue ihale edilecektir. Şartname (16) 5 Adet ıeyyar etüv almacak 
k•rut mukabflfnde lromisyondım nrilir. •· JI. VıUlıti Han Satın Alma ICo-
Taliplerin ıncıvakkat teminat olan (240) mis7(>nıından: 
lira .,.e 2-490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad- ı _ Muayyen gUnde talibi zuhur etml • 
delerindeld vesaikle muayyen ırün ve aut· yen 5 adet seyyar etllv pazarlıkla yeniden 
te komisyona müracaatları. (3417) 13404 satın alınacaktır. Muhammen bedell 11780 

lira oJup kaU teminat mlkdarı (1763) Ura.-
2 Adet Santrafüj IU tulumbaaı dır. Pazarlıfı 12. 7. 940 cuma gUnU saat 10 

da hava satın alma komisyonunda yapıla-
almacak caktır. İdari ve teımt ıart.name her sim 

Aıhri Fabrikalar Umura MüdLrlüiü öğleden sonra mezkar komisyonda görUle-
•erlıH Satıq Alma Komısyonuadın: bilir. İlteklllerfn muayyen gUn ve ııaatte 

Tahrdln edilen bedeli (25001 Ura olan 2 kati teminat n kaauat belgeleriyle ko. 
adet aantrafUJ su tulumbaaı ukerl fabri • ıni9yonda bulunmaları. (3492) lMM 
kalar umum mildUrlUtU merkea ııatın alına Transformotör va~ alııwcak 
komisyonunca 22. 7. 940 pazartesi günü ~ -a• 
aaat ate açık ekailtme ne ihale edlle.:ek- •· •· Vekilfti H•H Satı11 Alma IC.o-
tlr. Şartname paruız olarak komisyondan mis,,onundan: 
verilir. Taliplerin muvakkat teıınlnat olan 1 - Muayyen g11Dde talibi zuhur etml
( 187) ura (501 kurut ve 2•90 numarh ka yen 3 ton transformatör Yatı yeniden p&• 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki veealkle k..- aarlıkla aatm alıııacaktır. Muhammen be
mlsyoncu olmadıklarına \rebu lıle alMtadat deli 1500 lira olup katl teminat mikd11n 
tüccardan olduklarına dair ticaret oduı 2%5 liradır. Puarlıtı 12. 7. 940 cuma gtlnU 
vealkulyle mezkQr gün ve ııaatte komla - saat 10,80 ha• satın alma koml•Y<'IJUDda 
yona müracaatları. (3488) 13481 yapılacaktır. İdari ve fenni p.rtn11me her 

sUn öğleden sonra mezkQr komi41Yocdıı p 
Bir hayvan alınacak rUlebillr. 1ırtek1tıerta muayyen irlbı ve •· 

Askerl tabrlk&lar tekaüt ll&Ddıts için atte kati teminat ve kanuol belcelertyle 
bir hayvan alınacaktır. ;Hayvanın ü&mt 5 komisyonda bulunmaları. (34931 13485 
y.,ıncıa 7& kuırak nya ı~ıı olmuı prt- Boya ve l&İre alınacak 
tır. TalipleriA Jıer aıl1n ötledeo aonra saat •· •· Vdiltti Hava Satın Alma ICo-
1' ten sonra ukerl fabrikalara hayvanla miı7onundan: birlikte mUracatıan. f 3531) 13536 •--• D T ı - l&O Kg. tt ...... n • oernm . • 

TAPU VE KADASTRO 

Matbaacdara 

Tapa ve Kadastro Umum 111üdür· 
IQğündea 

Tapu ve Kadastro idarelerinin ih
tiyacı için 26 nevi defter ve evrak 
bastırılacaktır. Açık eksiltmesi 20. 7. 
940 cumartesi gtlni1 saat 10 da Leva· 
zm mUdUrlUIUnde yapılacaktır. Hep· 
sinin muhammen bedeli ~70 lira ve 
ilk teminatı 72 lira 75 kuru9tur Nil· 
muneleriyle prtnamesi bet' ıün öğle
den aonra Levuım kaleminde görii • 
lUr. 

!ıteklllerin kanuni veıikalariyte 
ı.ıu ..... kıa ,.,..... ...... .., ... 

(3412) 13403 

JANDARMA 

Kaputluk kwnat almacak 
Ankara ]. Gn. K. Satın Alım K• 

misyonundan : 
Miktarı Cinai 

Kaputluk 

Tahmin 
beı:leli 
Li~ 

İlk t-
minat 
Lira 

30.000 kuaıat ıos.ooo 6.SOO. 
1 - Clnıi, mlktan, WıMI wMtt 

ve ilk teminatı yukarıda yuıh otua 
bin metre kaputluk kumq 16 temmus 
940 salı ıünü saat on bette ~nkara 
J. Gn. K. binasındaki J. utın alma 
komisyonunca kapalı .uf ekailtmcıiy 
le alınacaktır. 

2 - lartname 52S kurut bedel mu· 
kabili letanbulda jandarma muayene 
komisyonundan alınabilir. l'jümune 
her gün adı geçen komisyonlarda ge>. 
rülebilir. 

3 - Xanunt prtları haiz ieteldile
rln 2490 uyılı kanunda yazılı tarif• 
ta göre tanzim edecekleri teklif mek· 
tuplarını ihale gUnU uat on dörde 
kadar malrbus karıılıfında satın alma 
komisyonumuza vermeleri. 

(3270) 13206 

GOMROK MUHAFAZA 

Kuru fuulya almecak 

lCilia QüınriiJ: Mııbalu• Tuur 1Com11 • 
~ıılıfııtdaa : 

l - ll&tealıhicli nam " beeabma olanlr 
2490 ...,..h kan. sı. maddeaine &öre 3450 ki
lo kana faaulya açalı: •Utmeye konulmq
tur, 

2 - Muhammen bedeli "862 lira 50 1ı:u -
ruı" tur. Muvakkat teminatı "64 lira 69 ku
nıt" tur. 

S - Ekıi!tme S-8-940 pef1embe rilfttl sa
at 10 da talıur komiı,.ommda 78Pf!aeaktır. 

fartnameal ltecleleia 99rilmelrteclir. •5509 
.3149• 13592 

• 

T. 200 JıCa. cellon D. T. T. 200 kilo 3 kalem 
muhtelif boya pazarlıkla ııatın alınacaktır. 
Muhammen bedeli {1268) lira olup kati te
minat m1kdan 191 liradır. Pazarlıtı 13. 7. 
940 cumartesi günU eaat 11 de hava ııatın 
aıma komisyonunda yapılaautır. İclart 
ıartname her gün öğleden .onra mezktr 
komil)'onda ırörUleblllr. İatekJlleriıı muay
yen gün ve saatte kati teminat Te kanuni 
belgeleriyle komiayoada bu1unın•1an. 

(MH> 1M86-
2 Depo yaptını.ak 

il.•· V•Mlfti Hıf'a Satm Alma lto • 
mi~o ..... .a I 

1 - lki depo kapalı zarfla tıkailtmeye 
konulmuıtur. Keıif bedeli (39.99UI) Ura 
olup ilk teminat miktarı 3000 liradır. Ka • 
palı zarfla eksittmeel (26.7-040) cmna ti· 
ntl 1Ut 11 de hna utuı alma kcımlıycman-
da Jlllpdaca:ktır. Ketlf enala her Pa ötl• 
dm.,... .200 nruı makabilinde meak6r 
~ •'rslıw''W. ı.t.Jrlilerill .... • 
... Md ... llftlDMl IDMdel ..... ,._ ...... 
aaikle bie&ilı:te ilk tendaat Ye teklif mek -
t1Jplarmı muanen auttm bir uat evellne 
kadar komisyona makbuz mııblılli Yerme -
teri. (3579) 13594 

ORMAN ÇEVIRGE Md. 

Satılık aiaçlar 
Aabra Or1t1a11 Çeviz6e lliidirliilülldn: 
l - 8eypuuu lı:uumm hudatlan ra

por ve krokide yazdı Bardaklar bolan 
nam devlet onnanm4an 199 adede mudil 
17 metre 508 deaimetre miklp ıa:rri ma· 
meı devrik pm aiacı • v &arfmda oı'• 
ınandıı.n çıkarılmak llzere 20 sUn mtlddetle 
ac;rk arttırmaya konulm\lftw. 

1 - Arttanna 1917/MO tarihiae mıllsadif 
c._. lliDii uat 16,5 .,_ Ankara orman çe
vlrıe mudürlüiilnde yapılacalrttt, 

3 - tamın beher pyri snan6l metre 
miHbmm 1ia11Jaammm kı7nıetıi 4450, lrant
tur. 

4 - Muvaldtat teminat 28 J.i~ 19 kunıt
tur. 

s - SU1ıallme .,.. nnaka•el- proje.. 
lerini ıörmok iıtiyenleı- bu müddet içinde 
Arıkara orman c;evirıe mfidllrtilltlne ve 
BeJ'pasan, Nalbhan, Kınleab.....,. or. 
man dairelerine müracutlan. (3271) 13274 

Satılık aiaçlar 
Ankara Or...,. Çnirp •Mürll!llııdea: 
l - Benuaraı bsamnm lmdutıan ra. 

por ve lrtokide yuıla Hu boiuı ııanı dev· 
let ormanından 133 adede muadil 78 met. 
re 791 deeimetre mlUp pyrl mam61 dev· 
rik eam atacı 1 a7 zufmda ormandan çı
karılmak üaore .20 sün milddftle açrk ut• 
tıno&J& konullDUftur. 

2 - Arttırma 19/ 7/940 tarihine milıadif 
cama sUnll aut 17 de Ankara orman çe
.,.irı• mlidilrlqünde Japdacaktsr. 

.3 - Çamm beher p;rri mam41 metre 
mıklbmm mlllıammen kıymeti 460 kurılf9 
tur. 

4 - Muvakkat teminat 27 lira ıt n. 
nııtur. 

5 - Şartname •e mukavelename proje
lerini aönnelı iıtl111ft)er ba llrilddet iç\nde 
Ankara orman çevirse m&dürliiitiM 19 
Beypazarı, Nalhhaıı, Kızılcahamam or
man dairelerine mllracaatlan. (3280) 13275 

MIJ..LI MODAF AA VEKALETi 

ldrofil pamuk alınacak 
•· •· Yüıı.tl Satm ~... ltomiqo. 

llWJdllJ : 

"~ 'l'olları J llncll lfl•tme JIBdBrllllOnden 
,..~n bedeli ile bulundutu yer, miktar ve valfı ve muvakkat teminatları ile ihale tarihleri ıpfıda yanlı ~lut kapalı urf usuliyle Balı· 

' ı._ l>eıniryollar Uçiincli itletme binasında utın alınacaktır. 
,. &irmek istiydnlerin 2490 uyılı kanunun tayin ettiii vailralarla teklif mektuplarını ilWe tarihinde uat 9 da komisyon reialliine vermeleri 

Beher 1ı:ilonna tahmin edilm fiJ'&tı HO 
kurut olan yirmi bet bin kilo fdrofil pa • 
muk 12 • tellUMIS • t40 cuma ırünti aut 15 
de Anbnıda il. il. V. •tm alına Ko. da 
paarlılrta •llD a!macatmdan iıteldilerin 
6750 tinbk Irat! temlaatl&n ile trirllkte pa. 
SU"bk ıtlD .,.. saatinde mefttr Ko. da ba • 
lumaları, ...,...... 225 lı:unıt kartıhtında 

ı.e· alt tartnameler Balıkesir'de OçUncil itletme mUdürlüjUnde paruıs nrilir. Bir metre 13.212 
mi kabının 
lluhamJDen 

bedeli .~aın balundulu yer : 
~dırma b&ttı 

Kil .. treli : 
204-215 

Ci.U: MikUn 
ltU.kl Ilı yarmalar- uooo •• 
dan lrırma ve topla· 
ma 
• • • • • 15000 11• 

Lira •uvakkat teminat 

110 
ı'titaa Lira Kutuf 

11500 1237 50 

110 16500 W7 

thalt 
tari i 

12. 7. 940 

Ko. elan alnur. (3184) 13098 

Piramidon alınacak 
11. il. V eHleti Satı11 Alma l!omis70. 

rliıfl,n i .d. ~-- u6~ -il-f~ "" aıt lekiı liri Wı M ~lo pfr&rnldon 12 • 
temmuz - 940 cuma ıüıafi aaat 11 de ADka
ra"da M. il. V. Mtm alma Ko. da puarJık. 
la 2 

-7-

llkW.a m' rel n•Wdlkii",...tık a&a 
.. ......._ AMarada 11.11.V. la. Al Jto. 
da bulunmaları, (3085) 13099 

Bir anbar yaptırılacak 
il. il. VeHl~ti Satın Alma Komıs,.. 

nun4aıl : 
Ketif bedeli 21.3815 lira 67 kur111 •La.n bir 

adet anbar inpatı kapalı zarfla ekailtme • 
YI kODIDUfWr. Ekıiltıneai: 19.7.940 cuma 
ltbıü mt 11 .dedir. tık teminatı: 1604 lira 
olup prtnamKi 107 ıwıı.a komııy~ndaa 
almır. Taliplerin zarflarını ihale saaund• 
bir aut evetine kadar M. M. V. JL AıL 
Ko. na vermeleri. (338) 13340 

Eger sabunu alınacak 
•· il. Velfleti Satın Alma Ko. : 
aewr Jrllosuna tahmin edilen fiyatı ,. 

lruruı olan 10.000 - 15.000 kilo eter uı.. 
nu kapalı zarfla eksiltmeye konmuııw. 

J;biltıneai: 22. 7. 940 pazartesi cW\li suıt 
ı:t dedir. ta teieetı: 511.S lira olup, do 
mune, evsaf ve ıartnamesi komisyonda cCS. 
rülür. Taliplerin muayyen vakitten bir ... 
at eveline bdu .aarflarnu 11. il. H. S.. 
Al. Ko. na vennelerl. 

(3439) 134ı0 

Çorap alıaacak 
il. il. Vd~letı Sıtın Alma Komi571to' 

•WJdaa : 
Beher c;lftlne tahmin edilell fıyatı (38) 

otu aelris kurut olan (6.000) attı bin c;ih 
pamukla karqık JÜIJ ~orap puarbkla mi
rıakuaya konmuıtur. lbalui 12/ 7/1)44 C11• 
ma ıünil saat ondadır. Kati teminatı (342) 
üç yüz kırk ilı:i liradır. Enaf ve şartm• 
mesi il. il. V. UtlD alma komiaJonıında 
ıörülebilir. hteklilerio baanun emrettiii 
belıelerle ihale saatmda lı:omisyona cd-
meleri. (3466) 13475 

Kilim almacalr 
•. •. Vdflttı Satın Alma Kom1570<1 

aundaa : 
Beberine tahmin edilen fiyatı (300) Uc 

Jlis kurut olan (5.000) bet "bin adet 1ı:iliıa 
pazarlıkla münakasaya lı:onmuıtur. İhaleel 
12/ 7/ 940 cuma ıünii saat on birdedir. Ka
ti tmıinata (2.250) ilci bin ilı:i yih ellı li
radır. Evaaf ve oartnamHi M. il. V. satna 
alma KO nunda cöriilebilir. lıteklileria 
kanunun emrettfti belcelerle fhale saatm• 
da koaüsyoda selmeleri. (3467) 13476 

100 Baraka yaptırılacak 
M. •. Vdlltti Satm Almı Komi•J'O • 

nuadae : 
Ketif bedeli 459.2'55 lira olan 100 ac1tt 

ahtaP baarb intaatı kapalı aarf1a. ibik • 
meye ~. Ekailtıaeıi: 216-7-940 ca
ma siinii aut U dedir. İlk teminatı 22.121 
lira 20 kurut olup 1&rtnameai 23 liraya ko
miı;rondan aınur. Taliplerin zarflarını ıha
le saatinden bir aut evetine kadar M. M. 
V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (3594) 13S9S 

P. T. T. ve TELEFON Md· 

Kablo alınacak 
P. 2'. f'. 11111am müdürlliliüde.a: 
1) İdare ihtiyaca için SO, 100 ve 200 

çiftli 5000 metre pamuk ipliti ile tecnt 
edilmiı kıırtunlu külo lrapalı •rfla ek· 
ıiltmCJ'& ç~. 

2) llı&b&mmeıı bedel (8.500), mıavak.kat 
temine.t (637.5) lira olup ekıiltmeai, 13 &• 

tustoe/940 aah atini ••t (11) da Anıla· 
nada P. T. T. UID1llll müdürlük bi.tı&1rn
clalri aatm alma komiQOIUIDCla )'apılac:at. 

'"· 1) ....... lllaftlıbt t--t makbas 
.,..,. baalra teminat iuıktQbfyle 1ı:ananl •• 
aai1ı:i ve teklifi muhtevi kapalı aarfl&nnı • 
cün saat (15) e lı:ıa.dar mezlcdr lrocniıYona 
vereerirlerdir. 

4) Sutnameler, Allbrada P. T. T. ı.. 
vuun, 1ıtanbW'da P. T. T. levanın a>"Di
J&t ıubHi müdürlilklerinden bedelsis ota-
rak Yerilec:ektir (3Ja0) 132S7 

Stajyer ahnacak 
P. T. 7'. Umumi •üdürltllüııd•11 : 
İdaremize • lf&lı orta mektep ~ 

olmalı: prtf1le mtlubaka ile aitaJi:rer ab
nacakttr. Bunlara Terilecek Ucretle mha • 
bıılraya lıtlrlk lem araaacm "eaibl&na 
,DPi ve mahi1eti "'ilbet P. T. T. mldilrlillo 
lerindm ötreailir. 1mtibaalara •illy.ı nıe!\o 
kealeriade 1....._. per'fembe süntl aue 
9 da baı1emcaktlr. Taliplerin evrakı JDÜ .. 
ltitelerioi t•mamlaJIP Tilbet P. T, T. IDÜ

dilrUlklerint müracaatla ieim .,.e adresleri
ıü kaydettirmeleri lüsıımu ilin olunur. 

(3S7S) !9563 

Yülaek obl mezunlanna 
P. '1'. T. Umıuııl lliıllrlllihMl•11 : 
Yiksek okul muunlan içia a MIDIPU 94t 

paunesi sünü nPdmua mukarrer m~ 
bab imtilwu, bu tahaillilcrdm talip salaw 
etmemeai !beri.ne ı aiustos peraeznbe ci
nli saat 9 a talik edihniıtir. 

Taliplerin Pralı:ı mUıbitelerinl ~ 
layıp Tflbet P. T. T. miidiirltlkterine ma. 
racaatla isim ve adreslerini kaydetti.,..Je.. 
ri lünmu ilin olunur. (3574 13564 

ENSTlTOLER 

Talebe alınacak 
Gui Terbiye -Butitüaü JltJdlJrll

liad•n 
Yeni den yılı için Enstitünün 

Türkçe • Edebiyat, Tarih • Cotrafya 
Riyaziye, Tabliye. Resim. it. Beden 
terbiyesi ve Muzik tubelerinin biriıı· 
ci sınıflarına talebe alınacaktır. Ka· 
yıt muamelesi Mıarif Müdürlükle
rinde 30 temmuz nh akıamına kadar 
yapılacaktır. Girmek istiyenler kayıt 
ve kabul tartları ile imtihan ,tekil ve 
g\inJerini bulundukları yerlerin Ma· 
arif Müdürlüklerinden öğrenebilirler~ 

(3109) 13318 

OKULLAR 

Talebe almecak 
B•rl# O~ulll IComutaalrfıJtflu : 
Sivil liselerde ikmale kalmıı talebelerio 

harp okııluna sirebilmelerini temin ma.kaa
dl7le ka11t ve kabul muamelesı eylül ni • 
ha;retine kadar uatılmrıtır. İkmali olup 
harp ollUluoa cirmiye istekli olan talebe • 
l~'· 1(9nfid mtnaup olclıdı:lan aalreıtilr 
IU~ aı acut edetek maameleleria.i 
ilrma1 İttfnne1er1 ve ikmalde mıavaffak ol
dukları takdirde evalce tekemmül ttir~ 
1eri evraq ile olnıla ahaıcaklan ilin o• 

• (3'17) U6U 



-!- ULUS 

Güneş balçıkla sıvanır mı? Hafi Araç'ın elinin uğrunu kim inkar edebilir. ı 

5 K 

50.000 elli bin lirayı beş yaşındaki Tuncer Someren'e verdi Araç . 
pıyangonun bu çekilişinde. de Milli Hafi 

Piyangodan kazanamıyonım diye ta.liine küsme. Bankalar ~ddesindeki küçücük gi!eme gel, timdiye kadar yapılan tertiplerin en cazibi olan Milli Piyango'·nun ücüncü tertip biletinden bit 
al ve devam et, ıörecekain ki, sa.na küı sandığın taliin yüzüne gülmeğe baılryacaktrr. Yeni tertip biletlerimi 1atııa çıkardım. 

• yanında TAN PİYANGO Hôfi Bankalar caddesi No. 28 TAN Terzi evı 
• • 

gışesı Araç 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Talebe kayıt ve kabulü 
Sıhat ve içtimai Mııavenet Vekale

tinden : 
Çorum leyli, ve İstanbul nehari Kü

çük Sıhat Memurları mekteplerine a
lınma şartları §Unlardır : 

Türkiye' Cümhuriyeti tebaasından 
olmak ve ya§ı 18 den &şağı ve 26 dan 
yukarı bulunmamak ( yirmiden yukarı 
olanların askerlikle ilişiği kalmamı~ 
olacaktır ), 

2- Orta mektepten pekiyi ve iyi de
recede mezun olmak ( iise sınıflarında 
bir veya iki sene fazl;ı okumuş olanlar 
tercih edilecektir. Bunlarla kadro dol-

1( madığı takdirde orta dereceliler de a
lınır). 

,. 3- 1ıstek!iler, bütfüt evrakını ta -
nıamlamış olduğu halde, dilekçeııerini 
15 eyli'il 1940 taril.ine kadar Çorum 
mektebi için Sıhat •r'! İçtimai Muave
net Vekaletine, İstanbul mektebi için 
!stanhul Sıhat ve 1. M. Müdürlügü va
ııt;ısivle mektep mfü.laılüğüne gönde
recel: 'rrdir. 

GönderiJecdr evra'( ııunlardır : 
A) Nüfu~ hüviyet cüzdanı aslı, 

B) Orta mektep şehadetnamesi aslı, 
( daha fazla okumuş c-lanların ıeha -
detname ile birlikte tahsil müddetle -
rini tasdik eden resmi vesika ), 

C) Basılmış örneğine uygun ve üs
tilnde tasdikli fotoğrafı bulunan bir 
sıhat raporu. ( Bu raporu hastane baş
tabiplikleri zarfhyarak üstünü mü -
hürliyecek ve istekli tarafından mü
hürlü zarf halinde olarak gönderile -
cektir. ) 

Muayeneler Ankara, Sıvas, Erzu -
nım, Diyarbakır, Haydarpaşa nümune 
hastaneleri; İstanbul Çocuk hastane
si, İzmir, Bursa, Kony:ı, Adana, Sam
ıun memleket hastanel~rinde yapıla -
cak ve istekliler bu !ıaııtanelerin bu -
lunduğu vilayetlerin Sıhat ve İçtimai 
Muavenet müdürlüklerine bizzat mü
racut edeceklerdri. 

D) Çıktıkları mektepten veya ma -
halli polisinden alınmıı hüsnühal ki
fıdı. 

E) 4.5 X 6 boyunda üç tane fotograf 
( cepheden alınmıt ve ince kiğıdcı ha· 
ıılmıı olacak ), 

4- Çorum'daki leyli mektebe gir -
mek istiyenler bu vesikalardan başka 
bir de aşağıda örneği vazıh, Noterlik
ten tasdikli ve kefilli taahhüt senedi 
vereceklerdir. 
Taahhüt Sendi Örneği 
Leyli küçUk ııhat memurları mekte

bine alınarak tahsil edip mezun oldu
ğumda, Sıhat ve İçtimai Muavenet Ve
kaleti'nin tayin edece~i vazifede bet 
yıl hizmeti kabul etmediğim veya. ka
bul edip de muayyen müddeti bitirme
den bıraktığım ve sıht sebepler dı'}tn· 
da mektepten daimi olarak çıkarıldı • 
ğım takdirde benim tein sarfedilmış 
olan parayı tamamen ödemeği ve bu 
taahhüt senedi mucibince benden is -
tenilecek para için, ödemek mecburi
yetinde olduğum tarihten itibaren % 
9 faiz yürütülmesini kRbul ve taahhüt 
eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukanda adres ve nüviyeti yazılı 

olan ın bu taahhütname 
mucibince ödemek mer.buriyetinrl~ bu
lunduğu her ders yılı için iki yüz lira 
olmak üzere bütün talısı1 müddeti için 
ceman 400 liraya kadar parayı. faizile 
beraber, borçlu ile birlikte 
müteselsil kefil ve mii9terek mütesel
ıil borçlu sıfatile örleveceğim. 

Kefilin adresi 
(3381) 13430 

falebe alınac.ak 
Sıhat ve 1çtimai Muavenet Vekile 

tinden : 
Bu }'11. leyli tıp talebe yurduna alı

nacak talebenin kabul ıartları ıunlar
dır : 

1- a) F. K. B. sınıfı i~in: Tam dev
reli liıelerden veya !ise derecesinde 
olduğu Maarif Vekaletince tasdik' e
dilmiş mekteplerden pekiyi ve iyi de
recede mezun olmuş, olgunluk ımti -
hanlarını vermiş olmak; 

b) Diğer sınıflar içın: Bulunduğu 
ıınıfı iyi derece ile gt-çmi~. yabancı 
dil ve askerlik imtihanlannı vermiş 
olmak. 

2- İsteklilerin, bütUn evrakını ta
mamlamı§ olduğu halı:te 30 eylUl 1940 
tarihine kadar doğrudan doğru)'.ı Sı
hat ve İçtimai Muavenet Vekaletine 
müracaat etmeleri, v~ dilekçelerinde 
sabit ve sarih adres vermeleri Hizım -
dır. 

3- İsteklilerden evrakı tam ve şart
ları haiz olan (75) tel<:benin kahul 
muameleleri, müracaat tarihine göre 
alacakları sıra num.ırası üzerir.den 
derhal yapılacaktır. Üniversite ikmal 
imtihanları neticesinde Yurt kaclro -
sunda yer açıldığı takdirc!e, müracaat 
etmiş olanlar arasından evrakı tam ve 
şartları haiz olanlar, yine müracaat 
sıra numarası gözetilerek alınacaklar
dır. 

Gönderilecek evrak ~unlardır : 
A - Türkiye Cümhuriyeti tebauın -

dan olduğunu bildiren nüfus hüvıyet 
cüzdanı aslı. 

B - Mektep şehadetnamesinin aslı 

( imtihanlarını tamamen bitirdikleri 
halde şehadetnamelerinin tasdik mua
melesi gecikmiş olanlar mektep mü -
dürlüğünün -ayni umanda mezuniyet 
derecesini de gösteren- fotograflı ve 
resmi mühürlü bir vesikasını göndere
ceklerdir. ) 

C - Okudukları mekteplerden veya 
mahalli polis idareainJen alınmış hüs
nühal varakası, 

D - Mütehassısları tam bir hastane 
heyetinden, basılmış örneğine uygun 
ve üstünde tasdikli rotografı bulunan 
bir sıhat raporu. ( Bu raporu hastane 
baştabiplikle,. warflıvarak üstünü mü
hürliyecek ve istekli tarafından mü -
hürlü zarf halinde olarak gönderile -
cektir. ) 

İşbu muayeneler Ankara, Sıvas, Er
zurum, Dirarbakır, Haydarpap nü • 
mune hastaneleri; İstanbul Çocuk haa 
tanesi, l:r:mir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket has tanelerinde ya • 
pılacak ve buralarda ınuayene edilmek 
için bu hastanelerin bıılunduğı:ı vila · 
yetlerin Sıhat ve İe<• imai Muavenet 
müdürlüklerine istekliler bizzat müra
caat edeceklerdir. 

E - Örneği aşağıda gösterilen, No -
terlikçe tasdikli bir taahhüt senedi 
( bu senet istekli tarafından aynen 
tanzim ve imza erilecek; ve altı örne
ğinde görüldüğü veçhi~e. kefili tara
fından keza aynen ve tamamen yazıla
rak imzalanacaktır. ) 

F - 4.5 X 6 boyunda altı tane fotog
rafı ( cepheden alınmı' ve ince kağıda 
basılmış olacak ). 

4- Yaşları 22 yi ge~kin bulunanlar, 
Yurtta okumaya ve ileride mecburi 
hizmetlerini yapmaya rngel olacak bir 
hastalığı veya arızası olanlar, evHler 
kabul edilmezler. 

5- İsteklilerin gör.derdiği dilekçe 
ve vesikaların Vekaletçe alındığı ad -
reslerine bildirileceği gibi kabul edi
lip edilmedikleri de yine adreslerine 
ayrıca bildirilecektir. 
Taahhüt Sendi Ôtneği 
Leyli tıp talebe yurduna kabul edi

lerek her hangi bir t:p fakültesinden 
tabip olarak çıktığımda, 2000 ıayılı 
kanun mucibince yurtta geçirdiğim 

zamanın ( tatiller de damil ) üçte ikisi 
kadar bir müddetle Sıhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinin lüzum görece
ği mahallerde 'hizmet ifasını kabul et
mediğim veya muayyen müddeti bitir
meden hizmeti terk ey1<diğim takdir
de yurtta benim için sadolunan para
nın iki katını ödemeği, ve tıp tahsilini 
terkettiğim veya sıhi tebcpler dışında 
fakülteden daimi ohrak çıkarıldığım, 
yalwt yurtta bir seneden az bir müd
det kalarak yurdu terkeylediğim tak
dirde benim için sarfedilmiş olan pa
rayı tamamen ödemeği; ve bu taah
hüt senedi mucibince benden istene -
cek paralar için ödemek mecburiyetin
de olduğum tarihten itibaren % 9 faiz 
yürütülmesini ve 2001) sayılı kanunun 
diğer cezai hükümlerınin de hakkım
da tatbikini kabul ve tuhhüt eylerim 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarıda adreı ve hüviyeti yazılı 

olan ın lıu taahhütname 
mucibince ödemek mecouriyetinde bu
lunduğu her ders yılı için üç yüz lira 
olmak üzere bütün tahsil müddeti için 
cernan 1800 lirayı; ve ikı katını öde -
mek mecburiyeti hasıl olduğu taktir-

. 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN 
SEKİZ SENEVi TAKSİTLE VE AÇIK ARTTIRMA lLE 

16. 7. 1940 SALI GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

Esas No. Mcvkll ve Nevi 

88 hmetp~a Mah. Ulııcak Bcştepeler ı:;ok. kadastronun 
21 ada 12 pars,.llndc kayıtlı 70 M2. arsa (Camcı Hail· 
!in evindeıı sonraki •8 taj No.lu evden bir par.ııel son
radadır. 

9• İsmetp~a Mnh. uıucnk Cnd. kada.cıtronun ~4 ada 6 

118 

531 

532 

696 

pRrselindc knyıth 689 M2. aı11a {işbu arsa 6 parselde 
kilin Mnhlrin evinin önüncledlr. 
1sm,.tpa.şn Mah. DnA' 1 lllŞtepelPr) ı:: ok. ltııdıuıtronıın 
22 ada 25 parselinde kayıtlı 29 M2. arsa (Anakadının 
evinin yrııııncladır. ı 
Yenişehir, Atntlirl< uranı 1110 ada :'i parııelinde kııyıtlı 
arsanın l 110 hlııse itibariyle 118 hlııscsi l tamnmı 1110 
M2. dır) 
Yenişehir, Karnn!il sokuk kıııl!ll:!tronıın 1100 ada 13 
par.selimle kayıtlı 710 .M2. arsRnın 710 hlsııede 335 
hles:- ııi (tnnıamı 710 M2. <lır. ) 
Çankaya, Ayrancı mevkllndc, kadnstronun 543 ada 9 
parselinde kayıtlı 4202 :.\12. tarla (işbu tarlanın şima-
linde Güven evleri vnrdır.) 

Mukadder 
kıymeti 

105.-

3H.-

116.-

2360.-

5025.-

8404.-

Depozitosu 

21.-

68.80 

23.20 

472.-

10011.-

1680.80 

SEKiZ SENEVi T AKSlTLE VE AÇIK ARTTIRMA İLE 

19. 7. 1940 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

774 Atpazarı, mevkilncle, Hisar Cad. kada.cıtronun 448 ada 
87 parselinde kayıtlı 20 taj No.lu ına~aznnın 192 
hissede 1:10 hissesi (tamamı 82.00 M2. arsa üzerinde
dir.) 

775 A tpazarı nıevkllnde, Hisar Cad. kadııstronun 448 ada 
38 parselinde knyıllı nuığauı.nın 192 hissede 90 hissesi 
(tamamı HO.!">O M2. 11.N!ll liıwrind,.c.lir. ı 

776 Alp8':arı mevkiindl', Hisar Cad. knchstromın 44'! 11da 
39 parselinde kay1tlı mağazanın l!J2 hissesi 90 hissesi 
(tamamı 239.00 .M2. nrsa ilzerlndedir.) 

1104 Maltepe civarı, çiftlik ıuı!allı üzerinde kadllStronun 
1219 ada 2 parııclindı• k11yıth arsanın 1013 hi11sl'de 
686 hls~sl (tayyare nwydnnı kaı11ıs ında olup tamamı 
1013 ;\12. dır. ı 

1105 Maltepe civarında, krıdnııtronun 1219 ada 1 parl!lelinde 
kayıtlı 832 M2. arsa ıc;t!tllğe giden ati!alt üzerindeki 
2 parsel No.lu arsanın arkasındadır. ı 

1134 Etlik, yııknrı incirlik mevkii, kadnstronun 1785 ada 
1 parselinde kayıtlı 71GO M2. bnğ yeri lDr. Şera.!et-

766.- 151.20 

658.- 181.60 

2249.- 449.80 

2744.- 548.!!0 

1664 - 332. o 

tln'ln bağının şarlumladır. ) 716. - 143.20 
1 - Yuknrıcl:I mr.vldlerl ve meııahaları yazılı t'mlflk, .ıı('klz .ııenellk takıılltle ve 

açık artımıa llc ııatılıktır. 
2 - Artırmaya l.Ştlrak edecekler 1çlnde, mUhl\r kullananların mUlıUrlerinl noter

den tasdik ettlrınf'lcri, ve mil7.ayede ınrıuıında vcrllf'n bedel mukadılr.r kıymeti ge<;
llkf takıllrde, taliplerin dcpozltolarını nlııbel dnlrcııfnde tcT.ylt eylemeleri 1117.ıındır. 

3 - İhale, yukarıda g{ist<'n lc1 1~ 1 lizeri'. birinci kısım için 16. 7. 1940 salı günü 
11aat on dörtte, ikinci kısım için 19. 7. 1940 cuma giinli ımat on dörtte bankamız sa
tış komlııyonundR yapılacaktır. İsteklllerln o glln depozito· altçesi, hl\viyet cilv.t1nnı 
ve iki veslkn !ııtoğı·afı 1111 emlAk 11ervl.11lne nıUrncııııtınrı. (3422 l 13406 

~-· Ankara Radyosu artistlerinden İbrahim Ö:ıgür'un-•1ıııı. 
En son ODI-~ON plaklarında mııvaffnklyetlo okuduğu plak No. 270370 

BİR AŞK HlKA YESİ ( tango ), NE OLUR SEN BENİM 
OLSAYDIN ( tango ) ve mevcudu biten sanatkarın diğer plakları 

Plak No: 270355 GURBET ( tango ), P,EŞİNDEN KOŞTUM 
(rumba), Plak No: 2i0353 AYŞE (tango), GONCA GÜL (tango) 

gelmittir. Satış yeri Anafartalar caddesi Zincirli cami karşısı 
Utku sok.ak, No: 1 2636 

~-ODEON MAGAZASI TEL: 3512_., 

Kösele, vaketa ahnacak 
M. M. V. Deniz Levazım satın alma komisyonundan : 

10.000 kilo kösele 
7 .000 kilo vaketa 

Tahmin edilen bedeli 
Lira 

25.750 
18.746 

50.000 desimetre murabbaı amerikan 
vida lası 4.125 

48.621 
1 - Yukarıda cins, ve miktarı yazılı 3 kalem malzemenin 13-

martesi günü pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Nümune ve ~artnamesini görmek ve almak istiyenlerin 

pazarlığa iştirak edeceklerin de belli gün ve saatte Kasımpapdl 
komisyona müracaatları (5806-3552) 13542 

,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 --- KARAGÜL DERİSİ HAM ----------

645 adet ham karagül derisi ile 47 adet işlenmiş ıskarta 
derisinin 15 - 7 - 1940 tarihinde saat 15 te açık arttırma ile 
Orman Çiftliği müdüriyetinde yapılacaktır. Nümuneyi görtıl 
tiyenlerin müdüriyetimize müracaatları. Teminat 500 liradır· --- ORMAN ---'"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Muhtelif inşaat 
1nhisarlar Umum Müdürlüğütıden: 
I - İdaremizin Sivas Başmüdür

liiğüne bağlı '"I Iargün" tuzlasında e
velce yapılan tesisata ilaveten yaptı
rılmasına karar verilen 1 - muhtelif 
tiplerde ahşap köprü, 2 - ahşap oluk 
ve oluk ayakları inşası "kapalı zarf" 
usuliyJe eksiltmeye konmuştur. 

I1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 
11.734.55 liradır. 

III - Eksiltme evrakı Sivasta İn
hisarlar Baş müdürlüğünde ve İstan
bulda Galatada yolcu salonu karşısın
da İnhisarlar umum müdürlüğü mer
kezinde tuz fen şubesinde görUlebi -
lir. 

IV - Eksiltme 17. VII. 940 çar -
şamba günü öğleden sonra saat on 
beşte Sivasta İnhisarlar Baş müdürlü
ğü binasında müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

V - İstekliler tekli( evrakı meya
nına, şimdiye kadar yaptıkları bu ka
bil işlere ve ticaret odasına kayıtlı 

olduklarına dair olan vesikalarını da 
koyacaklardır. 

HARTA 

9 Kalem muytabiye alı 
Harita Umum Mudutlıiğündttl 
1 - Harita Genel Direktör! 

h<ıyvaMtı için aşağıda cins ve ııı 

zıh 9 ltalcm muytabiye a_çrk ek 
tiyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 26/Tem./9~ 
saat ıs de Cebeci'de Harita satıl' 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (1176) 
muvakkat teminatı (88) lira (ZO) 

4 - Taliplerin yukarda yazılı 
atte vesaik ve teminat makbuıll 
racııatları. (3442) J3 

Cinsi Adet 

Meşin yular bashiı 
Zincir yular sapı 
Yem torbası 
Gebre 
Kıl keçe belleme 
Meşin belleme 
Kıl çul 
Timar fıc.çası (domuı: 
kılından) 

Knşaf:ı 

200 
!50 

100 
1000 
300 
300 
350 

150 
25 

vr - Muvakkat teminat miktarı ORMAN KORUMA 
% 7,5 hesabiyle (881) liradır. Temi -
nat için Milli bankalardan alınacak Er kundurası alına 

Orman 'Koruma Genel K. S 
mektup ile borsa rayiç fiyatından Komisyonundan: 

de 3600 liraya kadar parayı, faiziyle 
beraber, borçlu ile birlikte 
müte!lelsil kefil ve miişterek mütesel
sil borçlu aıfatile ödeyeceğim. 

A memurlu
- 3 15 noksaniyle milli esham kabul e- ı - OrmM koruma Genci I{. 

nkara üçüncü icra dilir. çln (SOOO) çift er kundurası 
ğundan : - usııllyle eksiltmeye konulmuştu!· 

Ankara Anafartalar caddesinde Zon VII - Teklif mektuplarını ve di- 2 - İhaJest 26. 7. 940 cuma 

Ketılin sarih adresi 

ğer evrakı havi zarflar usulüne göre 15 le Ycnlşehlrdc Yüksel cndd 
guldak otelinde iken icra emrine veri- mühürlendikten sonra ihale saatin_ man koruma geni K . binasında 
len mcş h t "k t "l komisyonunda yapılacaktır. 1 

(3382) 13431 
ru a a nazaran ! ame ga ıının den bir saat evetine kadar Sivasta in- 3 - Tahmin bedcll M,000 eJI 

meçhul olduğu anlaşılan Nuri Kaflıya hisarlar başmüdürlüğüne makbuz mu- lira olup muvakkat temln~u ( 
Yenişehir'de Çağatay sokak, 12-3 No. bin em liradır. 
da Zekiye vekili avukat İrfan Erdem'e bilinde verilmelidir. Posta ile gönde- 4 - ş'artnnrooııt her glln J< 

Harita yaptırılacak olan Ankara ikinci sulh hukuk mah _ rilecek tekliflerin yine ihaleden bir ~!~ıl/ltl Yüz yetmiş kuruş rıı 
Fatsa belediye reisliğinden : kemesinin 28. 3. 940 tarih ve 2i3 karar •• saat evetine kadar komisyona gelmiş 5 - İsteklilerin 2490 sıwılı ı 
Kasabamızın takriben 45 hektar mes No. hı ilamına müsteniden 300 lira bor olması Hizımdır. Postada vaki olacak şnrlnameslnde ~·nzılı veslkalari''ı 

k • b h ) 100 ı'la" gecikmeleri nazarı dikkate teklif mektuplarını ihale satında' un ve u sa ayı çevre cyen cunuzu tarihi ilandan itibaren 15 gün evetine kndar komisyona vcrrnel 
300 metre derinlikte olmak üzere tak- içinde % 10 vekalet ücreti ve 14 lira <537213266) ıumır. (3520) 
riben 50 hektar tutan gayri meskun 42 kuruş mahkeme masrafı ve icra -=-==::------------------~------~ 
kır.mının halihazır haritaları Nafia masraflarile birJikte ödemeniz bu müd 
Vekaleti tarafından tamimen neşredil- det zarfında tetkik merdinin veya 
miş olan şartname mucibince yaptın- temyiz ve yahut iadeyi mahkeme yolu 
lacaktır. ile ait olduğu mahkemede icranın te-
Meskiın sahanın beher hektarına 30 hirine ait karar getirmeniz yine bu 

ve gayri meskiın sahanın beher hekta- müddet içinde mal beyanında bulun -
rına konulan 15 lira muhammen kıy - manız beyanda bulunma?sanız hapisle 
meti üzerinden ae<ık eksiltmeye çıka - tazyik edileceğiniz hakikata muhalif 
rılmıştır. Muhammen bedelin yüzde beyanda bulunduğunuz surette hapis-
7 buçuk kuruş nisbetinde muvakkat le cezalandırılacağınız borcu ödemedi
teminat akçesi ve Nafia Vekaletinden ğirıiz takdirde cebri icraya devam ecli
verilmiş ihtisas vesikası ile 1 temmuz leceği tebJiğ makamına kaim olmak 
1940 tarihinden itibaren bir ay müd • üzere ilan olunur. {3609) 13600 
detle sonuncu 31 temmuz 1940 çarşan
ba günü saat 15 de isteklilerin Fatsa 
belediyesi encümenine alelüsiil teklif 
mektuplarını göndermeleri ve kasaba
nın krokisini görmek istiyenlere bu 
krokinin meccanen gönderileceği ilan 
olunur. 13618 

Mücellit aranıyor 
Ankara Umumi Kütüpant'ler MüdürliJ

lünden: 
Ankara umumi kütlipane.sinln 60 lira 

ücretli milcellitllA-1 .münhaldlr. 27. 7. llHO 
cumartı>sl gilnti yapılacak yoklamada bil
ha&c;a eski cilt lelerinde ehliyeti görillen 
ııeçllerek tayin olunacaktır. Taliplerin l.ııtl 
dll ile Ankara viU\yetlne mliracaaUnrı llAn 
olunur. (3617) 13604 

ULUS - !?l. lrıci yıl - No. 6801 
İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı ldare Eden 
Yazı İşleri MüdürU 
Mümtaz Faik FENiK 

Müessese MildilrU: Nnşlt lJLUU 

ULUS Basımevi ANKARA 

KOK KÖMÜRÜ SATISI 
Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Buğday Silosu yanındaki Kok depomuzdan, müıterioiı' 

saitine teslim, tonu 24 liradan istenilen miktarda kok kÖ 
~atıldığını bildiririz. 

Müracaat yeri: Bankalar caddesi, Eti Bank Ticaret 
Telefon N_o: 2012. 2717 

YENİ SİNEMA 
Bu }1;Ün btı ı::ece 
Saat: 14.30 - ıR.30 

S(•anıılnrındıı 
Yarının kadınlnrı 
Saat: 16,30 - 21 
seanslarında 

:1-irımnıırtr Gr.celcrl 
Fiyatlar: Loca J50. bal· 
kon 35, ııalon 20 Krş. 
Hanıamönli ııc;:ık hava 
ALT.AHIN CI~NN~Tl 
Türk sanatk!l.rtarının 

şAheserl 

HALK SINEMASI 
Bu gece B!lnt 21 do 

İki yeni filim b!rclen 
1 - Meçhul Tayyareci 
2 - l<:ovboy ve Casuıı 
Macera - hryccan-cllret 
sant: H,:ıo - 16.30 - ıs.so 

ela iki filim birden 
l - Kanunsuzlar trenJ 
2 - Masum kntll 

1 
Saat: 12,111 te ucuz ma-

tine Çin Çin 
Şhlrley Teınple 
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YENİŞEHİR PALAS OTELİ tı~:~:~\4~ü~49. İstanbul Şubesi Açılmıştır 

KÖRTİNG BLAVPUNKT AGABAL TIK Radyolarını KAzıM ROSTO 


