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asetimizi izah edecek 
llillet Mecliai bqüa saat ti te topJanec.lsbr. Bu saatte Bat· i 
br. Refik Saydam hükümetia harici pWtikau hakkmda bir 

Jt.4edecektir. Nutuk, radyo ile aepoluaacubr. 

1 
Bugilnlril toplantıda qafıdaki mad

delerin de mliAkeresi yapılacaktır: 

ı - 1940 malt yılı muvuenei umu
miye kanununa ek kanun llyihaaı, 

2 - lıtildll harbi mAlQllerine veri· 
Jecek para mükifatı hakkında kanun 
Jlyiha11, 

. 

Sldlyı' dı ~lr torpido 
muhribi vı bir depo 

gemisi batırdılar 

Yakındoğudaki vaziyet hakkında 
beyanatta bulunan Lord Halifaks diyor ki : 

Türkiye'ye fevkalade sıkı 

bağlarla baQll 
olmakta berdevamıı 
Silflhlanmızın nihai zaferine itimaJımu: oar 

Onun İçin gayretlerimizi idame ve har 

kabil olan en büyük ıiddetle devam edec 
Londra, ı ı LL - Lord Halifu Yakın-dolu hakkında beyanatta baJilılllllJW 

Romanya Mi11etler 
Cemiyetinden çekildi 

rak demiıtir ki: 
·- MaHnndur ki M111r htıkimeti geçen eylülde Almanya'ya harp illa 

etmemİf, fakat diplomatik ve ticari milııuebttlerini keatip ıfbi Britan 
hilkümeti ile iıtipre ederek lttifak muahedesi mucibince lbumla görfll 
biitin tedbirleri atmııtı. 

İtalya müttefiklere harp illn ettilf ı· 
aman, Mı11r hilkümeti ahval ve teralt 1 
b1ıtJra olmakla beralter gene buna btn
nr ~r usul takip etmiıtir. Zira Ak
deniz bir harp bölceli haline plmek-

hrol, Mir •hal ıı ıef ini tevkif elllnll 
sonra birden bire lekrır serlaesl bıraktı 

ahalisinin 
DolJriCa ye Tronsilvanya 
tahliyesini tekzip ediyor 

Türk Dil lırumı 
dokuz yııını girdi 

(Soau S. iaci uylıdı) 

Büyük Brilınya 

,. SOvretter blrllll 

B. Butler Almanlar1n 
neşrettikleri vesikalara 

dair beyanatta bulundu 

Ticaret Vekilimizi 
Aydındaki tetkikleri 

1 ktisat Vekilimiz 
don sabah geldi 

Türk köylüsü ve beşinci kol 

A yıe, Casus zaııeHlll bir ılr11t 

memurunu derhal tevkif etti 
~ 11 

a.a. - Parti •• 
hallrnleri tarafın-

Macar mahfilleri Münih 
görüşmesinden m m u 

.dan JJU'Clan her ta
rafında para1Ut, 
paratiltçfller ve 
.. ihtci kol ile mü 
cadqe etrafınd. • • 
kö7lere kadar n 'Hl 
rilmlı olan konfc \ /!/ 
ranalarm halk ii· 

Bu konuşma Macar siyasi hıyllınm 
zerinde bıraktııı 
tesirler neticesı 

kuamııın Hırbaı 

köyünde p7anı 
dikkat bir hldiıe 
vuku bulmaıtar. 

Diin bu köye illı 

defa side ~~aat !\ 
memunanu ıorer. 

Abuı:er Doj aa k 
,.. Ane. memu
nm •ui,etinder 
ıüphelenerek ca1uı 
olmak ibthnalin 



anın kabartma hartası 
karşısında 

bazı iktisadi düşünceler .. 
Yazan: H. SAMI 

Urta Mebusu 
Yilksek, he)ibetıf sıra da:-Iarla çevril- f etmıe bir letekkUI daha tasavvur edemtyo

nıı, havzalar._ nehirlerin, ınnakların, çay- ruz. Büyük Anadolu yaylaaında, hayvancı-
1ıu:n. ber çapta nkar sular:ın bUtiln mecra- lık, ancak su teslsatımızın yeti§tlrme im
larıyle içinde dolandıkları tabii bölgeler.. kft.nını bah§edeceğl geniş çayırlar sa-

ULUS 

.J·············································~····························· . 
~ GÜNÜN iç NDE 
._,,, .......................................................................• 

Ayşe'lerin kol 
Gün?n biri~de bir saldırganlığa uğrar da banstan savaşa geçtı 

nırda.~ı .. aake~ı~ vne y~pacağını sayıp dökmek bize dü§mez. o bil'1t1 
du buyuklerı ogretmıı, o hızı dünyanm kurulduğu çağlara kad~h 
nan tarihimiz venniı olacaktır. 

Fakat sAbanı, düieni batındaki çiftçiye, kulübesindeki köylii~ l 
zar yerinde alıı verit eden eınafa, halasa, uyandırılması, aydın!• ' 
sız gereken her vatandaıa düıen ödevi öğretmek de memleket ,: r 
tarının boynuna borçtu. ·' 

.Ana.dolu .kalcs.lnlıı J{aradı:nlz ve .Akde- yesinde lnkl§af edebilecektir. Geçen yıl 
ı:ılz sahlllerl boyunca uzanan ve yurdu ka- Konya vil!\yetlnde mesela. Clhanbe ll'd 
\'lsvnrı kuşatan kenar da#lan" Ortada, otıruzluktnn ölen h~yvan adedinf dui'Unu e 
yUJ;sek ve bUylik yayla.. Sıra dağların a • de mOteesslr olmamak elde değil dit P 
yaklannı teşkil eden ve dağ manzume ve Bu bölgede halkımızı. ordıılarımı;,ı bes
hatlnrı dışıı;ıdn kalan mUhlm,lrtit~lar •. Bil- llyeeek, hattll mühim ihracat lmkAnını te
yUk. küı;ük Ağrı. Süphan dağı, Kaçardat, min edecek ne mühim bir hayVan ııerveU 
Erclgez. T~roıllnrm Aladağ•hattında Xal- çığ gibi yıldan yıla bUyUyeblllr, Urfyebllir. 
dıdat, Demır Kazık.. Memleketin mtitenevvl lııtiheaı mınta. 

Değl§lk iklimler diyarı" deniz iklimi, kalannda ycUoUreceğlmlz pamuk yU 
kara iklimi- Mütenevvi sUhtmet derecele- buğday, kuru sebzeler, bize, mllıt &:~lirim~: 
rl.. Göller b:wzası aynca gö'Ze çarpıyor. zl on senede en az iki miııllne çıkartmak 
MuhlU iıfr kilometreyi geçen lrlli, utnk.J.ı yolunu gösterecektir. 
sekseni &fan g!Sl- Sevgili !.11lll Şefimiz, cUmhurlyet hUkU-

Tıı.bfat, Ulrk milletinin emniyet sınırla.- metinin rnesul devlet adamlarına, her ve
rım kendi eliyle çlzmltı, milli hayatının te- sile ile, dalma ııu yüksek dlrektltleri ver-

Türkkuıu paraıütçülerinin Trakya'da halk için yaptıklan paraıüt 
tecrübeleri memlekette ali.ka ile takip olunmurtur. Yukardaki resim 
Türkkuşu heyetini Lüleburgaz'da kendilerini aiırlıyanlarla birlikte 
göstermektedir. 

Partimiz, yurdun her tarafmda halkı uyandırmak ve vatandııf' t 

müdafaası yolunda gerekli bilgileri vermek için bir konferansl•' t 

açtığı zaman yerine getirmek istediği batarı bu idi. Bu konfer 
söylediğine inanan, duyıularında yüzde yüz samimi bulunn.n .;• 
söyliyecek ve karşısındakiler dinliyecekti. 

Vatandaşlar söyledi, vatanda§lar dinledi. Hala bilen aöyletıı 
bilmiyen dinleyip öğrenmektedir. Eğer bu aydınlntma, uyandıtrıı• 
berliğinin vatan içinde ne dereceye kadar ba§arı yarattığını bil 
ve bundan fÜphelcnenler varsa Adıyaman ka:tasının Hırbaz ko 

merkUz edeceği, etmesi !Azım geldiği faa- mektedirlcr: 

Türk Havacllığının 
..,, •..................................... . ~ 

Doğan kansı Ayıe'nin hikayesini olcusunlar. 
Hırbaz köyünden Ayşe, yeryüzünde neler olup bittiğini öğren 

llyet salıalııruıı, havzalıın gene kendi eliy- - KöylClytı her çareye bqı vurarak, en 
le göstermJştır. ameli tedbirlerle yctlııtlrmek, köy mıuıri • 

Mahdut !ırtlhıınl bölgelerlmtzı keşfedebll- tinin her §eyden evci istihsalin artmasını 
rnek için u~un boylu tetkika hacet yok.. değerlenmesini dolayıslyle temin edeceğini 
Yurdun kabartma hartaaı k&r§ımnda bir- unutmamnk. Kızılaya aza olun 

. . . . . . . 
kaç daklknlılc tevnkkut ve te!ckkUr ktıfl.. - KtlylllnUn sıhatını korumak, 

Aşağı S ıı·ıırya hnvzıuıı, Yeşllırµınk- - KöyIUyU nıuhııkkak toprak sahlbi ve 
Kelkit h vznsı, Akdeniz havzası, Ege hav- mUstnhsll kılmak, 

. . 
Kızılay Cemiyeti Ankara Mer· : 

rıı içinde yaııyan yurdu günün birinde savaıa girerse ıu kadar bnt t 

mıyan düşmanın neler yapacağı hakkında fikir edinmi§tir. onııf l' 
köyüne gelen ziraat memurunu tanımayıp onu §Üpheli bir yabıı1" ~ 
nınca yakasına yapıfıyor. dt 

zaaı, Marmara lıo.vuı.s:ı, Göller havza.aı, or- - KöylllyU, hnyatıyetlnl zcdeliyecek 
kezi Riyaıetinden: E 

Oteki köylüler yetişip memurun hüviyetini ortaya çıkanncıy• 
Ayıe'nin eli memurun yakasındadır • 

ta .Anadolu büyüle yııylııaı, yüksek Fırat. mahiyette o,tır vergflerdeı:ı daima koru- B "'şveka" fet çok mu·· hı·m 
.n.ras havr.nsı, y!iksck Dicle • Fırat havza- mak, u 
sı .. Nehirler, almr sular, ttırk milletine ha· Blr taraftan bu mlllt program tatbik o
yat ve faaliyet sahalarını, nllfwı temcr- lunurkeo, diğer taraftnn da )töylUnUn d:ı
kUz mıntaltal nnı i§aret ediyorlar. O de- yandığı topraıta her tUrlU yetiştirme im -
recede ki, lstihaal böl~lcrimlzf bile, ne - klllılıırıru vermek Uzerc !Uzumu olan su 
hlrlerlmlztn adı ile Qdlandırmıt bulunuycr l§lcrlnl ·bnşarmak, tes1sntı vOcuda getlr
ruz. mek, zirai ve llttıaaaı kalkınmarnızın, hiç 

Ne yıızık ki, mHU hayat ve mesaimizin filpheslz kl, bıı,,lıca ıartını tqıkll eder .. 
tekAsU! etmesi icap eden bu havzalarda Türklyc'dc BU tıılerl, en mühim, en ha
dalma hayat, sıhat ve saadet tezahürlerine >1rlı bUyUk bir tunıne hizmetidir. Bu bUyUk 
rııstlıyamayn:. Amme hizmctlııi bnı:arnn devlet mUesscse-

bir tamim yaptı 
Başvekalet alakalılara yolladığı bir 

Umiminde Türk havacılık çalt§maları
na ehemiyet verilmesini bildirmekte • 
dir 

Kızılay haftası münasebetiy-
le ııayın Ankaralıların cemiye
timize aza olmalarını temin için 
evlere tevzi edilen beyanname· 
ler, heyetlerimiz tarafından ev
lere müracaat edilerek toplan
maktadır. Bu müracaat esna-

• aında evinde bulunmıyan va
tandaılarımızdan dolduracak
lan beyannameleri imza ede
rek a§ağıdaki adreslere gön
dermelerini sayeı ile rica ede-
riz. 

1 - Yeni Postane caddesin
de Y aicızade apartmanında 
Kızılay merkezine, 

2 - Anaf artalar caddesinde 
Sebat Eczanesine, 

. 
Köylü kadın yanılmııtır, hükmünü çıkarmaymız. Ayte'nin eli 

nının harimine gizli ve açık hiç bir düımanı sokmayacak milli ur' 
ğın sembolüdür. 

- Türkiye' de beıinci kol ve paraıütçü barınıp yaııyamaz 1 cf 
bu milli uyanıklığı çok Önceden sezmiı olanlardı. 

Bundan şiiphe edenler, ebediyete kadar Adıyaman l:azasının ~ 
köyünden Doğan kar111 Ayte'yi hatırlasınlar! Türkiye'de be§incl 
Ayte'lerin kolu bükülmedikçe ya§ıyamıyacaktır. 

Nurettin ARTA/} 

. Benzin s~r.fi_v~tının Buyılköyenslifüle 
;I tahdıdı ıçın 
~I mühim bir karar 2~0 talebe a ına( 

Başı boş bıro.kılmııı akar suların mecra- sJnln fstllıbaldc crl11cccğt maJI kudret ço -
ları istihsal alc.nlannıızı çok verde "JU ğuınuzu onşırtacaktır. Banka kelimesinin 
~a~ğı haline aoltmtılitur. 'Geniş ·batakl~kl: CUeunktır tesirine arzılftlkıır etmeden ylik-
11cnlş sahalarda tllrk nıUleUı:ıln hıı.ynUye- selccek olan bu halk nıUesse.ecei tahsll e. 
tine kıısd tmişt.lr. Sevgili Anadolu üzeri- deccği ındamo. OcreUcriylc g~nlı mali fm
ne sık sık çöken iki btiyUk ve ezeli tıf t lcdnlarn mazhar olac::ıktır. Fakat blıgUnU 
.Az su .. bol eu .. kuraklık ve !eyeznnl~ı~ kutııyabilınek içi~. biraz sabır lAzımdır. 
d~mt tahrlplerl .• B8%t böl~er kuraklılttan Geniş ve ihatalı gorlll'le lsUkball hazırln
kavnılur, bütün bir yılın mihnetli emekle- mıık gerektir. Su l§le:rlmlzi bir klll olarak 
rı çorak tn.rlayn gömtllU kalır, kııın ot- telAkkl etmc~.e mecburuz. Nıuııı ki bUtUn 
suz.luk yll2Unden yüz binlerce hayvan ö. devlet §lmendıfcr ı.ıcbckr.slnin mali nr.tlcc
lUr .. Diğer mıntıı.knlarda, azgın eular önU- lcrlnl bir kUI telAkkl ediyorsak, muhtelif 
np geleni sUpUrUp götUrllr. Gene tarlalar- havzalardaki ı11ıetmclerl de aynı zihniyetle 
da. su altında. mahsul :mnhvolur yuvalar göz önUndc tutmalıyız. Hornıan yapmadan, 
yıkılır.. ' vazlycw uygun iktısadl tarifeler tesblUne 

lmkft.n truıa\'\'Ur olunamıız. Su işlerimizi, 
Co~ kurak geçen yıllar, 1927, 1928 ve ayn, ayrı ve müstakil fgletmcler halinde, 

1932 gıbi mcmJeketln ztraı ve dolayıılyle ele alır ak hatalı bir yola glrıniı oluruz. 
lktısadl ve umum! hayatını müteessir eder, Her havzayı ayrı bir kompartıınan gibi dU
bazı \'lltıyetlerde ise halk kalkınamıyacak oUnemeylz. su l§lerlmtzde, i11letıne rl!klnf, 
derecede ezlllr.. biltOn memlekete teıımll ve taksim etmeğe 

Ba§vekalet tSmiminde, milli hava -
cılığımızın geniş ölçüde ve büyük bir 
hızla inkjşaf edebilınesi ve dünya h~
dıı:;eleri karşısında Türk Hava Kuru
ır.u'nun mesaisine memleket ölçüsiinde 
bir geni§lik verilebilmesi için idare 
~mirlerinin daha yakından alakadar o- • 
larak her vatandaşın Kurum'a aza ya
zılmasına ve telkin ve tenvir kudreti 
olan her ferdin bu itlere müzaheretle
l'inin daha esaslı bir surette temini lü
zumu tebarüz ettirilmekte ve §Öyle de
nilmektedir : 

3 - Yeni,ehirde Kızılay U
mumi Merkezi Muhasebe Mü
dürlüfüne. 

. . . . . Memlekette benzin sarfiyatını tahdit et
mek için ban kararlar alınmııtır. Bu ka
rarlara göre, taksi arabaları münavebe ile 
çhşacaklar, hususi arabalara haftada mu
ayyen miktardan fazla benzin verilmiye -
ccktır. Taksi arabalarından tek numaralı 
arabalar bir gün, çift numaralı arabalar 
ertesi gün çah:ıacnklardır. Bu suretle piya. 
~ada C'alrtıa": arabaların adedi yarı yarıya 
ınecek, taksılerin fuzuli yere müşteri ara
mak üzere dolaşıp benzin yakmalarının ö
nüne goçilmi~ olacaktır. 

Maarif VekAleti, yeni açıla.:' 
Enstitülerine önümüzdeki der• 
Jarı için alınacak talebe sayısını 

Çok yağııılı geçen senelerde ise, nehir- me\·bunız. Ancak, bu suretledir ki, en Jsa
lerlmlztn rejimlerinin bozulmıuu yllzUnden beUl taı1fclcrl hıızırlama.ğa lmkAn bulu -
mlczanlar vl!Jıl arn%ly'l ta!ırlp e<kr. nız. ElO.Stlklyet elde ederiz. 

1 
İçinde bulunduğumuz yılın bereketli İtfa mevzuıına gelince; nıuııl ki tlmeı:ı-

t'lıhsuJU. llkbıı.luırda teesstlr ve elemle cıa- dl!crlcrlmlzl, dcrhnl ltUmell bir itfaya ta
'~dl olduğ\lmuz feyezanlar olmasaydı, klm bl tutmuyoruı:. Bu mevzuda da, ilk tesisi 
blllr, ne btıylık blr hnclm ve kıymet ifade tnkip eden yıllarda. daha mUsamahakAr 
ed rdi- İnkıldp TUrklyest; yalnız g!SktPn hareket etmeğe mecburuz. Aksi takdirde: 
medet uman bir iktisadi bUnye ile ytıkse- tcşebbUsUn hayatiyetini kurutacak, felce 
lemezdl. Bu şartlar içinde, Türkiye ckono- uğratacak sunt n yUksek tarifeler ile mU
mlsl ruı,ı:ıu1 bir lırtlkrara, emniyet marjına teselll olmıya yelteniriz .. 
kavı.ıııamazdı. Görenekten aynlabllmek, yeni bir bu-

Tllrklyc ihracatı denilince, akta, rnUn • lu§, ve konsepslyon llc bir teşebbUsU can
Jıasıran Snclr, Uzüm, fındık geldlg"l mlld- landırabilmek için yeni mühim sermaye 
detçe mtııt kalkınma programlanmızı ba- ister. Kan nşılamak icap eder. Bu eetrge
ıarmak çok çetin olurdu. Inclr, Uztlm, tın- nlrse, osmanlı imparntorlıığtınun bir mil -
dık tUrk fhracat hacminin pırlnntalarıdır. yon altın lira sartlyle giriştiği Konya su
Bu değerli gıda maddelerimizin kalitesini lama idaresi gibi yıllarca, unıumt bUtc;e -
yükseltmek, ambalAjlarınn !Una etmek, nin eteğinde allr!inUp gider. Vasatı olarak 
e~hretlerlnl dünyaya yaymak hiç bir za- 50 bin lira tahsilAt, 50 bin lira ııar!lyat na
man ayrılnmıyacntımız mllU bir amaçtır. karatı içinde seneler geçer, J;ider ... 
Fakat bunların yanı ıırn, pamuk, yUn, Kanaatimce ııu tııtertnl Uzerlne alan 
buğday ilah •. gibi esaslı maddeler de yeUıı- de\'lct organı, tekrar ediyoruz, istikbalde 
tırmek mecburfyctındeytz. mtihlm bir malt kudret ifade cdecekUr. 

Durmadan Jnki§nf eden ve fsUkbnlde Tekniğin, llmln, lktısadl zaruretlerin em
d:ı.hn hızlı bir lnklınfa mazhar olacak mil- rettlği !lnıuuıman hareketlerinden mah
JI sruınyllmlzln ihtiyacı bulunnn Hk mad- nım edilmemek ııartıyle ..• Su 1ı,lerimiz: de
d leri temin ettikten sonra her :>11 mWılm vıı.mlı ve mlltehamııs bir kadroya ıahlp o -
m.lkda.rlarda harice buğday, pıunuk, yiin lacak.. Su m!ihcndlslerlmlzle el birli~ e
glbl milhlm maddeler satmalıyız. YekQn den ziraat mlllıendlslerlmlz memleketl
tutan maddeler- mlzda yeni bir "anane,, kurıı.cak.lardır ... 

ÖnUmllzıle yeni Ye çolt enteresan bir mi· Yeni bir meslek yaratıı.caklardır .. 
eal \'ar .. Mahdut bir pamuk ihracat kon- Nasıl ki, tllrk §lmcndl!erclllğl, kendisi-

ne mahsus bir anane ynratmııısıı. mazbut, 
t<>nJam sayesinde Ticaret Vektıletlmiz istikbali olan blr meslek haline gelmla e; 
memleket için faydalı ve hayırlı anlB§ma- su işlerimizde de, zamanla, bir anane te
lar nktedebllmlvtır. Pamuk, yUn, Uttık, essüe edecektir. 
buğd:ı.y, kuru seb:ı:e bunlar her ticaret mtı- Setler, rcgUU\Ulrler, kanallar vücuda 
zakercst t~n zorlu birer kozdur. ~tlrmek, bu sahada mümtaz eserler ya-

Bu mııhlyette kontrpartııerden mahrum ratmakla ııeret kazanılacaktır. 
t!dllen bir mUzakereclnln muvo.ttnk olma
ın muhtil değilse do çok çetin bir dldiame
d r. 

Fakat mühim mlkdarda buğ'dny, pamuk, 
ytın ilah... istihsal edebilmek lçln her oey. 
den önce, yaylalanmu·.ı kuraklıktruı, vtıdl
lerlmJzl bataklıktan Jrurtarmıık icap edl -
yordu. Tabiatın esaret boyunduruğunu ge
nişletmeden, tabiata knrşı tAblJyetl ta
hammül edilebilir blr dereceye getirmeden 
bu güzel mllU emeller talıakkuk edemezdi. 
Tabiatla milcııdelenln, tabiata hfıklm ol -
mo.nın, istihsal hayatının ezelt kanunu ol
dllğ\ı, hatırlanmak gerekti .. 

· Burada, muhterem Başyeklllmlzden bir 
dllckte bulunıı.cağı:r.. C!imhurlyet hUkUme
tınln su l§lcrlne btlylik bir ehemlyet .ııttey
ledlğinl ikinci su progrnmının ana hatla
rından anlııımıı bulunuyoruz. Faal unsunı
muzun ekseriyetini teşkil cl!•n ktitle bu 
teşebbüsleri ancak minnet ve eükranla 
karşılar •.. .Faal ve değerli Ticaret Veklll
mJz tetkik seyahatine çıkıyor. İzmir'de 
kendisini kruııılıyan mitstaıı.ıııı murahhas
larının ne dilekte bulunduklarını biliyor 
musunuz? Gazetelerde okumU{lsunuzdur. 

:Menderes'te bir set inşası, iyi cinsten 
akala pamuk tohumu tevzii .. He.Ikın derin 
sezlol ve aldanmaz sağduyusu dotru yer 
lu çoktan kcş!etml§ ... 

" Ehemiyeti aşikar alan milli hava
cı lığımızın azami derecede süratle te
rakki ve inkişafına müteallik tedbir -
lerin ittihaz ve lazım gelen mesai ve 
teşebbüslerin ifasını rica ederim. ,, 

Atletler bu sabah 
İstanbul'a gidiyorlar 

Bu hafta İatanbulda ya.pılacak olan bey
nelmilel atleti.ım müsabakalarına Anka
ra'dan iıtir!k edecek atletler &eçilmi,ııtir. 

Sporcular bu sabah Ankara'dan hareket e
deceklerdir. Kafile bölge antrenörü Sali
hpttin Tedit'in reisliğinde Nazmi, Vahit, 
Galip, Şevki Karu, Muzaffer, Muhittin, 
Jerefi, Ahmet, Haydar, Klmil ve Ra5it'ten 
mürekkeptir. 

Mesut bir nikôh 
Hariciye memurlarından Bay Doktor 

Mahmut Conker ile Bayan Müşerref Kun
ter'in nlkih meraaimi evelki çaraamba gü
nü Ankara belcdiyeai salonunda ıeçkin ze
vnt huzurunda aktedilmi~tir. 

Genç evlilere ııaadetler temennl ederiz. 

mUhlm hizmetleri geçecek olan au l§lerl· 
mlze mtiıııkUn olduğu kadar hız verelim. 

HUkllmet. ziraat maklı:ıclerlnl nasıl va
kit ve zamanında gctlrtmeğc muvaffak ol
muosa: su işlerinde !Azım olan bUytlk 
exkavatör makinelerini dP gene zamanın
da Amerlka'dan temin etmlı bulunuyor ... 
Bu bUyllk lııt ytirUtmlye yarıyacnk tAll e
hemlyetl haiz nok~anlıır için de döviz ver
mekten çekinecek drğlll:r.. 
Bu sene, bereketli bir mahsul tdrAk edlyo
nı:ı:. Gelecek sene rekoltelerini kimse, vım
dlden kestiremez. Kurak senelerin sllrprlz
lerlnılen, bl:r.lerl, ancak au işlerimizin in -
klş3fı koruyabilir. Ancak, bu suretle, as
gıırl bir lııtthaal hacmini emniyet altına 
almııı oluruz. Birinci au programımız 
1941 de yani önUmUzdekl sene tamamen 
bitecekti. Birçok teııebbUslerln son safha
larına ıı:eldlklerlnl de öğrcnmıı bulunuyo
ruz .. İstllisal ile çok ynkınrlan llgfU olan 
muhterem Bnşveklllınlz bu programı vade
slndrn önce baııarttırmıa. milli mlldııfıuı

Sevgll l\11111 Şefimiz BUyllk tnöntı. tUrk 
milletini ll'lyık olduğu medeni hayata ka -
vuşturmak knyguııiyle, ılmcndl!er styasc -
tinden, chemlyet IUbarlyle, katlyeı:ı daha 
qağl olmıyan su Biyaaetlnln tatbikine 
1937 den ıtlbaren bUyUk bir hızla. kınlmıı.z 

Halkımızın, ordularımızın 
ihracatımızın genlr:ılemeslnde 

laşes!nde, mıza çok kıymetıl bir hizmette daha bu-
bUytık ve lumnuş olur. 

. 
"······································"' 

Maarif Vekaleti Avrupa' dan 
Filigransız kağıl getirtebilecek 

1940 umuml muvazene kanununa konu
lan bir madde ile maarif vekaletine, ders 
kitaplarını bastırmak için yabancı memle
ketlerden fllıranh klğıt getirtebilmek ıe
lihiyeti verllmlıtl . .Ancak Avrupa'nın bu
günkü hali ve bilhassa fligranh kifıt sipa
riı;lnin uzun zamana bağlı bulunması maa
rif vekiletinin kliıt teminini ıüçleştir
mektei:lir. Bu maksatla vekllet bir kanun 
layihası hazırlamı§tır. Kanun, getirilecek 
ktğıtlarm fliıranh olmuına kati zaruret 
olmadığını tebarüz ettirdikten aonra veka
letin kontrolü altında yalnız ders kitapla
" ve dairenin diğer matbuaları için kul
lanılmak üzere Avrupa'de.n fligrnnsız kfi.. 
irt getirilmesine, binaenaleyh 1940 umumi 
muv'ueoe kanununun buna taallUk eden 
maddesinin deiiıtirllmcsi gayeıini istihdaf 
etmektedir. 

İstiklal harbi malullerine 
verilecek para mü kal ah 

İstiklil harbi ma!Qllerine verilecek pa
ra müki.f tı hakkında hazırlanmıı ve büt
çe encümeninde müzakere edilmiı olan ka
nun liyıhası Mecliı umumi heyetine arel
miıtir. Bu kanun ile para ile taltifleri ica
beden vatandasların da bir listesi yapıla
rak IAyihaya illve olunmu,tur. Liıtede al
tısı subay ve 37 al er olmak üzere 41 va
tandaşın adları vardır. Subaylar 300 er, 
erler de, maluliyet derecelerine göre 100, 
200, 300 ve 400 er lira alacaklardır. 

Çağii 
x Milli Mü.dafa encümeni bugün heyeti 

umumiyeden ıonra toplanacaktır. 
x Mecliı hesaplarının tetkiki encümeni 

bu&ün ıaat 10 da toplanacaktır. 

Kapanan yabancı mekteplerdeki 
talebeler 

Yabancı mekteplerden baZılarının 
kapanması halinde bı.ı mekteplere de
vam eden talebeler reıml ve hususi 
Türk mekteplerine alınabileceklerdir. 
Sınıf sayısı resmi ve husust Türk mek 
teplerine nazaran fazlalık gösteren ya
bancı mektepler talebesi sınıf sayıla
r: ne.. göre daha üst sınıflara alınamıya
caklardır. Bu mekteplerin ihzari snıf
larında bulunan talebeler ihzari sınıfa 
girmezden evelki tahsilleri dikkate a
l:narak resmi ve hususi Türk mektep
lerinin icap eden sınıflarına imtihan -
sız, ihzari sınıftaki tahsil müddetleri 
dikkate alınarak daha yukarı sınıflara 
ise imtihanla alınabileceklerdir. 

Vakıflar müdürleri arasıında 
değitiklikler yapıldı 

Görülen lüzum üzerine İçeli Vakıf
lar müdürü BB. Hasan Tahsin Tekin 
Vekalet emrine alınarak yerine İzmir 
... akıflar müdürü Esat SPrezli, İzmir 
vakıflar müdürlüğilne Beyoğlu vakıf
lar müdürü Cemal Gezmen, Beyoğlu 
vakıflar müdürlüğüne Umum müdür
liık muamelat ve mülhak vakıflar mü-
dürü Hilmi Barışkan, Umum müdür
lük muamelat ve mülhak vakıflar mü-
dürlüğüne de müfettişlikten Vekalet 
emrinde bulunan Avni Birsen tayin 
edilmişlerdir. 

etmiştir. 

Kars Enstitüsüne Çoruh vilA 
den 30, Kars'tan 80. Beyazıt'ten l 
zurum'dan 80, Trabzon Enstil 
Rize, Trabzon, Gümüşhane, Gi 
Ordu'dan onar, Malatya Enstİ· 
Malatya'dan 30, Urfa'dan 40, 1' 
den 20, Diyarbakır'dan 20 
Tunçeli, Muş ve Bingöl'dcn 'oııs 
zincan'dan 30, Sıvaıı merkez :kA 
Divirik, Görön, Kangal ve Kof.~ 
kazalarındcı.n :ıo, Xdyserı ,t;nstıl 
Sıvas merlCez kazasiyle Hafik, S 
ri Şarkışla kazalarından 50, ~ 
Niğde, Kırşehir ve Yozgat'tan; 
Samsun Enstitüsüne Tokat'tatı , 
masya'dan 15, Samsun'dan 20, 
ruonu Enstitüsüne Kastamonu'Ô 
Çorum'dan 10, Çankırı'dan 40, S 
tc.n 30, Zonguldak'tan 20, Es~ 
Çifteler Enstitüsüne Konya'~ 
Ankara'dan 40, Afyon'dan 30, P 
hir'den 40, Kütahya'dan 40, J{c'. 
Arifiye Enstitüsüne Balu'dan ~ 
lecik'ten 20, Bursa'dan 80, Kocae 
4il, İstanbul'dan 20, Balıkesir ;eıı 
süne Balıkesir'den 40, İzmir pil 
siıne Muğla'dan 50' Denizli, Ayo1 

mir ve Manisa'dan kırkar, LOJebl' 
E:nstitüsüne Kırklareli, TekitÔ 
Çanakkale'den 20 şer, E<lirne'd~ 
Seyhan Enstitüsüne Gaziantep. 

1 
Seyhan ve İçel'den kırkar, fspı.ı.tl r 
titüsüne İsparta ve Burdur'daJ1 ~ 
Antalya Enstitüsüne Antalya vı 
tinden 60 talebe alınacaktır. BU 61' 
bu sene alınacak talebe sayısı ~
bulmaktadır. • , ' 

d ~~ 

G. 1. · · şor~ t~iıd 
ıreson va ısının ır~. 

I •kıe~ ij~ 
Karahisar:...da tetk.ı -" )~~ 
Şarki Karahisa~ll a.a. - Dlitı f~ ~•d 

da valimiz Bay Muhtar Akman re ıf> l'ı~ 
rinde vilayet parti reısi ile kızıta.1 t ~~ 

bir nzlmle bQ§lndı. Cilrnhurlyct TUrklye'sl- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
nln siyasi olduğu kadar lktısadl ve mali 

tişi olduğu halde kazamız& celın1' t ~ ai 
burada areçirdikten sonra akşanıll eıır' il 

tarihi de !abat eder ki 1nısno karar verin- .lg""'neden su""ngu··ye kadar 
ce: malt, t"knlk ve idari vasıta ve lmkft.n-
lıırı purcuk, purcuk, parça, parça kullan • 
maz. l\lcvzuun ehemlyetlyle mUtenMip 
tedbirleri derhal tesblt eder. lfuvnftaklyet 
uneurlarını bir arayn getirir ve teşcbbUail 
muh3kkak blr programa bnğ'lar,_ İlk ham
leyi 81 milyon liralık bir tıılıslsntıa yaptı .. 

Şimendifer slyaııetınde oldugı.ı gibi 
hamleler yekdlğcrlnl muhnkkP.k takip ede
cektir, 31, 50 ve daha bUYllk rakamlarla su 
siyaseti eanlanacııktır .. Kurak yaylalanmı
zın sulandığını, ölüm dll§eğl haline gcl
mhı birçok vtl.dllerlmlzln aıhntll insanların 
c:alıııtım verimli lstlhııal vAı.'lllerlne çevrll
dı~nl görebilmek bu nesil için en büyük 
b 1r bahtiyarlık olncaktır. BUtUn tıırk ne -
hlrlerı. ırmaktan, çnylıırı ve g61lerl tllrk 
vatanının emrinde vnzlfe gllrecektlr. Bun
lardan lstı!nde knygUau bundRD sonra her 
türk nesline h!ıklm bir dll§Unce olarak de
ı.·am edip gidecektir. Şu vAdide, bu ovada, 
eu yaylada su vermeğe b&§ladık .. su ver
rneğe başhyacağız. Kan ve can vcriyoruı 
m!lnasma gelen bir ifade .• Suynn ne btıytlk 
bir zlrat ikıymetı, lstlhaalde ne lln,,mll ro
ıu olduğunu köylfimUz eahııt tecrllbeırlyle, 
gl:lrUp anlıı.dıktnn, menfaatini de elde et
tikten ııonra "su l§lerfmlz,. kadar verimli 
rantabl hiç bir teeebbUsllmUz bulunmıya
caktır. 

KöylU tarl!lBlnı hangi mahsullere tahsis 
etsin? Ne zaman ve naınl sulansın'! sula· 
nnn tarlasını n"Ulıl tıılesln? Su ıvıerlmb:l 
yUrlltccek olan b!ıyllk halk ml1"!181'11Pfl!. yal
nız sn vermlyecek, bataklık kurutmıvtırıık, 
h' tıırı bu sualleri cevaplandıracnk, ihtiyaç. 
lnr• kl\rşılıvacaktır Bu mllee.scM kadar, 
tllrk mfüıtahıll yığtnlanı:ıın hayatına nutuz 

Bizim mekteplerde şiir ezberle
mek, ve bunları toplantılarda, sayı
lı günlerde okumak ilk moda oldu
ğu zaman kız çocuklarının okuduk
larını hatırladığım manzumenin ba!J
lığı §U idi: 

- Dik iğnem, diki 
Başlığını unutmadığım manzume

nin metnini hatırlıyanuyorum. Fa -
kat belki o da genç türk kızının iğ
nesine sınırlarda döğüşecek yiğitle
rin gömleğini dikmek öğüdünde bu
lunuyordu. 

Türk kadınının, türk kızının na
rin ve meharetli parmaklarındaki 

dilci!J iğnesi, artık, orduya ve cephe
ler gerisindeki yoksullara gömlek 
ve giyecek dikmesi için ona yeni -
den §iirler yazmağa bile lüzum kal-
mamıştır: 

Memleketin hamiyetlı', şefkatli ve 
faziletli kadınlarının kurduğu yar
dımseverler cemiyeti, bir müddet
tenberi. Ankara Halkevinde askeri 
hastRn,.lcr için 7000 pijama diktir
mcktedir. 

Şefkatle meharetin hazırladığı bu 
çamaşırlar yarın, içlerinde cel§detle 
şecaatin nabazanı duyulan vücutla
rı sardığı zaman yepyeni bir birlik 
levhası göreceğiz: kadın iğnesinden 

erkek süngüsüne kadar bir olan bir 
milletin toplu ve bütün manzarası-
nı. 

S-.?ri halinde " labrication ., 

Gerek sulh, gerek harp zamanın
da bir fabrika ve yahut bir memle
ketin bütün fabrikaları bol ve ça
buk imal§t yapmak isterse bunları 
seri halinde çıkarır. lmallt yani 
fabrication. 

Fabrikalarda, endüstride kullanıl-
makta olan bu usulü son zamanlar· 
da Almanya, siyasi v~s;k,1lar yay
makta da tatbik etmeA.,e ba.şladı. Al
lahın günü Dr. Gobels. dünya tari
hine seri halinde siyas1 vesikalar i-

mali ile meşguldür. 
lmali kelimesini yersiz kullanmı

yorum. Çünkü bunun karşılığı olan 
fabrication kelimesi hem "imalat" 
hem de "uydurma" minasına gelir. 

Aıri •ebil ! 

lstanbul belediyesinin fakir hal -
ka bedava plijlar açtığını lstanbul 
gazeteleri yazıyor. 

Bir tanıdığımız: 
- Asri sebil I diyordu, her vakit 

çeşme suyundan değil, hazan tuzlu 
deniz suyundan da olur! 

Fareler - kediler! 

Amerikalı bir ilimin tetkiklerine 
bakılacak olursa Çin'deki fareler 
k~ndilerini kedilere karşı muhafa
za ettikleri &ibi onları ortadan bile 
I< au.lınyorlarmı~. 

fJe deısıniz? Dünya tersine dön-

dü. Acaba fareler de yeni bir dünya 
nizamı kurmak emelinde midirler? 

Bedbinlik! 

Bir lsviçre gazetesi, Mareşal Pe
ten'in umumi harpte de bedbin ol -
duğunu, o zaman da İngilizlerin mağ
lup olacağına inandığını yazıyor -
muş. 

Geçen harpte kendisinin badbinli
ğini doğru çıkaramamıştı. Bu sefer 
de yanılamazdı ya I 

''Kontrol., kelimeıi! 

- Tramvayda, otobüste ve yahut 
trende biletleri kontrol! 

- Fransız donanmasının kontro
lü/ 

- Martinik adasında bir ameri-
kan gazetecisinin kontrolü! 

- Falan mevkiin kontrolü, filan 
hükümetin kontrolü! 

Son zamanlarda alıp yürüyen ke
limelerden birisi de bu "kontrol" 
siizüdür. Fakat mübarek kelime muz 
gibi! Ne niyete dinlersen o mlnaya 
geliyor. 

T.t. 

buraya dönmek üzere bu aabıı.h .AlJ 
zaaına gitmiılerdir. 

~. Karahisar'da zelzelede~ 
yıkdan köyler yapı11Y0~ 

Şarki Karahisar, 11 ı.a. - Vi1i1et 
ve sıhat müdürleriyle kazamız tı::~,el 
mından müte3ekkil bir heyet se ·de I 
fazla hasar gören köylerimizin 1~1 

et' • 
ea mahallelerini tesbit etmek ı ,eD 
gündenberi köylerde sıhhi, :ı:irt1f ,,e I 
jik tetkikat yapmak'tRdırlar. . 4,11' 

Heyetin bu çılı$maları on ~üıı 
vam edeceği ınlaşrlmıştır. 

Türk ... Romen ticaret 

münasebetleri i ~~ 
~ıı , 

İstanbul, 11 (Telefonla) - rı1'•5 
ticaret heyeti bugün Ziraat J3ıı illi ıı9' 
da yapağı ve tiftik mukavelelerkt'ıll' 
zaladı. Mübayaat devam etıı't' tıi! 
Yarın baş1k bir v .. purla ikin(' eıet-'v 
carct heyıetınin Romanvr. d~n ,g,

8 
11 

ve buradan doğruca Ankara> 
ceği haber verilmektedir. 



POLiT~~~.~~J 
u ve uyanık Türkiye 
~l'rupa harbi, her millet 
1llıtihan vesilesi olmuıtur. 
il hen" • 'h · uz ımh an geçmemıı-
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-3-

.,- ,,,.~•··················'-
: D U N K U : 
................................... ,,,,,,,,,,r 

iSTANBUL Gazeteleri 
~~ebenin nihayetlendiği hak 

1 Yer devletlerini idare e
llrlfından yapılan beyanata 
~llıücadelenin en çetin aaf

bir Alman isti lôsı dolayı siyle 

Büyük Brilanya ve 
Sovyeller Bir1iği Cümhuriyel 

a. a. Matbuat Servisi 

memleketleri himayesi altına almakla. 
hattA Berlln'in liderliği altında organl· 
ze etmek tatıyor. 

t ~z iatikbaldedir. Bununla 
' arbe iıtirak etsin etmesin, 

and•I' r'~da. İyi veya kötü not alan 
Büyük Britanya İrlanda 
ile yakından alakadar 

(Başı ı. inci sayfada) 
yetıer Birliği arasındaki münasebetlerin 
lslt..h ve takviyesine matuf olduğu hak
kında teminat vermek mllmktin olup olma
dığını sormuştur. 

Karııhklı propaganda bombardı
manları aTasmda : 

Muharrir Balkanların vazlyeUerlniıı 
ayn ayn tetkik ettikten sonra diyor ki: 

"HUIAsa Balkanlar, kendilerini Bit
lerin tanzim etmekte bulunduğu ycul 
A vnıpa nizamına uydurmağa çalışmak· 
tadırlar. Bu suretle nazJ Almanyaaı a.'1-
kcrt harekAta !Uzum g!lrmeltslzln Bal· 
kımlan !stil~ eL>nlo olacak ve Avnıp .. 
dakl Mkimiyetini de tamamıamıı bulu.
nacaktır . ., 

lal ellı olmuıtur. 
ans llere h" .. k'l k d' f d ur, muıta ı ve en ı 

er k~•tına hakim hayat yaıa-
• 1nı temin eden iki amil 
. ~~~i kuvet ve manevi bir
• "lUnkü totaliter muhare • 
d ııevi birlik hatta maddi ku-

• ' .. daha ehemiyetli bir un-
• tunkü maddeten kuvetli fa

eıı zayıf olan devletlerin 
rlcıldıkları görülmüıtür. 

Şimali lrlanda'da ihtiyat 

L d a ıı a.a. - Reuter'in diplomatik 
on r • · ·ı ·· b st İr muhıbirinin bildirdıg ne .ııore, ser ~ . - -

1 da devletinin vaziyeti, alman ıstılası 
i:'kintarı dolayııiyle, ing!liz P'.'-~llm~~.o 
i alakadar etmektedır. İngılız huku-
r:::i'"~. de Valera ile bir anlaşmaya vara-

tedbirleri alındı 

lngiliz - Sovyet münaaebetl.:ri 
Bu suale hariciye mUsteıarı B. Butler 

yazı ile şu ce\'abı vermiştir: 

NADİR NADİ, bu bqlık altında, be
§incl kol meselesinden bahsetmektedir. 
Muharrir diyor ki: 

"Her nereden geline gelsin, yabancı 
propaganda ile mücadele etmek husu
sunda birçok va.!ltalar mevcuttur. Fa.. 
kat bunların başında akıl ve mantık bu
lunmak eıırttır. Duyduğumuz havıı.dis
lerl, okudu~muz yazıları ıuur mihen
gine \•unnndıkça onlar hakkında ulu or
ta fikirlere kapılmamağa mecburuz. 
Akııl takdirde doğruyu e.ğrlden ayırt e
decek yegı\ne ırası tadan mahrum kalmııı 
sayılınz. 

TAN 

İKDAM 

Mahsulün kaldınlmaıı mim bb 
i~tir : 

ABİDİN DA VER, bu başlık altında 
diyor ki: 

I er için bir hayat memat 
t .. '•İ olan bu imtihan kartı· 

llrlciy ' • . . . d' ., 
~ !ııl e nın vazıyetı ne ır. 

h r ~ayale kapılmıyarak ae
erı maddi hazırlıklarımı • 

~ ettik. Binaenaleyh harp 
el baıladığı zaman, aziz va· 

s ve mUın.kcreler, serbest lrlamla 
de~;tinin her türlü şeraitte ~ita.raflıgını 
muhafaza edeceği hakkınrla. yenı bı~ t. rlan
da hükümeti teyidi ile netıcelenmıştır. B. 
d Valera'nın hareketi, ıerber• İrlanda 
de Jeti üzerinde doluan tel• karşı~ın?a 
h:; tiirlü işbirliği imk~nını ı .. aıe ~tmıstır. 
B De Valera, yalnız bıtaraflık lehınde bl!· 
lu.nmakln kalmamış, fa~at a~ı zama~~ şı
mali ve cenubi lrlanda.nın bır!cşm~ı~nı ve 

ceğim. B. de Valera'nın matbuat vasıtaaiy. 
le alınmı, olan ve ıimali İrlandanın &erbcst 
İrlanda devletine iltihakını talep eden ce. 
vabını istihdaf ederek Craigavon bu tek
lifle şimal[ lrlandanın İngiliz imparator
luğunun geçirmekte olduğu kriz içinde bi
taraf kalmııı olması, krali 1rlandanın ruhu
nu dahi muazzap edecek bir hal olduğunu 
ilave etmiştir. Şimali İrlanda Büyük Bri
tanyadon ayrılmağa hiı; bir zaman razı o
lam:u:. Büyük Britanyıının bazı müttefikle
ri mağlüp oldu, bazı bitaraf devletler ezil· 
di. Fakat şimali İrlanda harp halindedir ve 
sonuna kadar inciliz imparatorluğunun ya
nında kalacaktır . ., 

"- 1nJ;illz htikilmetlnln siyaseti dalma 
bilytlk Brltanya Ue Sovyetler blrllgt ara
sındaki mllnRSebetlerln iıı l b.11 ve takvlytııl
ne matut olmuştur. Bu siyasette muvaft'a
kiyet marl ayında. Sovyetıer Birliği - İn -
gillz hükümetlnden dostça lstimzaçta bu
lunarak ticaret mllnasebetlerlnin tekrar 
ba.şlamnsını teklif ettiğinden beri daha 
mUmh1ln ve muhtemel görUlm\l3tUr. Sov -
yetıer Birliği t.arat'ından yapılan bu tc
§e bbUs, sovyet hükUmP.tinln geçen al\'uıı
tosta 1'11\ ruıl ıntizakerelerln inkıtaından be
ri tatbik ettiği gayri dostane hattı hare
kettrn iyi karşıladığımız bir lnhlrat'tır. 

İngiliz hükümctl bu teşebbüse deriıal ce-
vap vermiııtlr ve Moskovadııki İngiliz el
çisinin halen yapmakta olduğu müzakerele
rin nihayet Sovyet hiıkiimetinin Almanya
nın nefine olarak gerek iktısadi gerekse 
askeri bakımdan İngiltere aleyhiıv.le hare
ket edecdi endişesini izale edeceği ümit 
edilebilir. 

Balkanlar yeni Avnıpa nizamına 
uyac.aklaT : 

"Başvekllln yaptıgı tebliği, bu yıl 
bereketli olan toprak mahsullerimizin 
za~iatııız kaldınlmasıııın chemlyetlnl 
tebarüz ettirmektedir. İl'l3J'e memurlan 
bu ıaı başarmak için Azami gayreti ~ 
!etmektedirler.,. 

'1l ınüdaf aaaı noktasında 
~l trıilli vazifemizin ifası için 
)' ı 1•Yılan devletler arasmda 
d 0rduk. On aydan beri de hiç 
.'~ .. dinlenmedik, bu uğurda 

11 
Urkiye, bu noktadan ge

~Ye nazaran, hiç olmazsa, 
· ı daha kuvetlidir. Fakat e· 
L~vi birlig~imiz aağlam olma
oı.ır· hl Un bu maddi fedakarlık 

, 
1r_dı. Bize bu manevi birlik, 

hı.ıılliye" zamanından intikal 
,~lc lcıYmetli bir mirastır. Al
;• İtalya da dahil olduğu 

· İçi\trupa'nın her memleketi, 
~ 11de iken, türk milleti, o za· 

t~~dar hiç bir milletin tarihin
'tı\rtrıedik bir tesanütle bir te· 

,.01trıda toplanmıfh. Biz kur· 
'-nu baıkalanndan görerek 
~ile. Tarih kitaplarından da 

·.._~ ılt, Bu kurtuluı yolunu, ta· 
t~ıı en karanlık günlerinde 
t~eJrıat arasında çırpınır· 
~ be ile bulduk. "Kuvayımil
. .. •• 1İ . d' ümh' • t e' . rmı sene ır c unye 

lı!ınin hakim ruhudur, Biz 
~ l& ıç llyrılmaaık. Bunun için
llıitı 39 harbi çıktığı zaman, bir· 
l· 'lleri ıatırtan siyasi atmos
"lı t" 
"" Urkler derhal adapte ol • 
-li•artyolq, beıinci kollu, fis

~dele, doiruıu 1>:-- .-ı. 
> 1 gelınedi. Bunları biz daha 
~tadık. Ve bunlara kartı alı

' ~dbiri, her milletten evel 
lfiıti •le Öğrendik. 
\ 't lıtiicadele zamanında bir 
~nıı r.•Fırıda toplanmıthk: Misa· 
~~t;,11 tahakkuku. Hiç bir entrİ· 
·~d' u Yolumuzdan ayırmamıt

hı de bir dava etrafmda top
ulunuyoruz: milli hu dutla

~ .;• ınilli istiklalimizi mü· 
t11ı eceğiz. Kimsenin bir kanı 

da gözümüz yoktur. Top· 
~~ıın bir Jc:arıımı da kimse· 
ı,~ le değiliz. Misakı milli ha· 
t'~.basit olduğu kadar ulvi ol· 
~· ı, bugün etrafma toplandıl.' .~"a da o kadar basit ve o 

~-, """adir. 
~I ~•tarmak için biz kendimize 
'~ıdik. Buna kimseyi kanılır· 
İtter.a il. kimseden "akıl hocalı· 
~ eyiz. Tarihin en geniı im· 
'1.ıldarınr kurmuı, asırlar ve 

•, et ~anıan, yabancı milletleri 
, iti lrııı olan türk, devlet idare
ıldi., nııenin nasihatine muhtaç 

, lllGd' ~ahili itlerimize en ufak 
>olca •leye asla tahammülü
tı) tur. Harici politikamızın 

'dill •r tarafından takdirine de 
~~· e de aynı fÜpheli ıözle ba· 

lirtc ın·ı . t~ hı leti, yirmi ıene evel oldu-
11 •• , UgÜft de, kudretini harp 
. "'lfld 
·~.. .e. •ulh maaaıında ve dev-
i\ et''•nde göstermiı büyük bir 

ı.ı:. ,~ r.afında toplanmıı ve onun 
~di.,tiııe nıüheyya olm!lkla müf
tıı 1 ota' l\t•nevi kuvetin hakiki ifa
'-tİbj ~bu topluluk, mazide oldu
'~ Ugün de yarın da kurtulu· 

J:ıınanıdır. 

A. Ş. ESMER 

• 1• lrl•ndR'nın gayrı muharıpllğının ye-
şıma ı .. · · ı · ı· .. bitaraflıfa terketmesını ta ep etmıs •.r. 
~nı J"mentonun fikri, böyle bir bırle,menın 
ir:~:nsıı bulunrluğ~ ~e:kezindedir. ~.ller 
B. De Valera tngıltre nın yanında, muca
d le etmeği kabul ederıe, İrlanda nın a
r:zi bakımından ikiye ayrılmı~ bulunma111 
ır.eselesi nihayet bir hal suretıne raptolu-
nnbilecektlr. . . 

İtıkiliaflara intizaren, vazıyet dıkkatle 
takip edilmektedir. Zira 1rlan<la'ya yapı
iacak bir hücum, düşmana. 1nciltere'ye 
karıı harekat için yeni üıler verebilecek
tir. Bu keyfiyet iı~ İngilt~re'nin ~uka~~l 
tedbirler almasını ıcap ettırmektcdır. Lu-
zumu takdirind! müessir, ıure.~t~ muka".e
met için, simalı İrlanda da butun tedbır-
Jer alınmıı bulunmaktadır. 

Şimali lrlanda bO§vekilinin 
beyanatı 

•Belfast, 11 a.a. - Şimali İrlanda başve
kili Lord Graigavon, Belfaat'ta parlamen
toda yapmış olduğu bir beyanat esnasında, 
ıerbeıt İrlanda devleti bı;ıvckili de Vale
ra'nın, ıimali İrlanda ile serbest İrlanda 
devletinin müliterek müdafaa tedbirleri al
maları hakkındaki teklifi sureti katiyede 
reddetmiı bulunduğunu bildirmiştir. 

Japonlar bir Çin lırkasım 

bozguna uğralmı~lar 
Tokyo, 11 a.a. - Reuter: Domei a

iansının bildirdiğine göreğ bir japon 
garnizonu kıtaatı 12 bin kişi tahmin 
edilen ikinci ve 18 inci Çin fırkala
rını bozguna uğratmıştır. Çin kuvet
leri İchang şehrini yeniden zaptetme
ğe teşebbüs etmişlerdir. Domei ajan
sı, göğüs göğüse bir muharebe cere
yan ettiğini, bu sırada bir de fırtına 
koptuğunu ilave etmektedir. 
Müıadere edilen İngiliz vapuru 
Tokyo, 11 a.a. - Reuter bildiriyor: 

Lord Craigavon ıu sözleri ilave etmit-

Shengking, ingiliz vapurunun mü -
saderesi hakkında Schangking'dan 
gönderdiği bir tel~r~fta Dome! ja: 
pon ajansı bu gemının muharıp hır 
devlete ait 1.210.000 mermi nakletmek 
te olduğunu iddia etmektedir. 

"China Navigation Comany" ye ait 

ti:;_ Kendi fikrimce mesele halledilmis· Shengking Çin sahillerinde çok tanın
tir. Ve bir daha bunu mevzuubaha etmiye- j mıt bir gemiydi. 

Alman İşğal ordusu ile Petain 
hüktimetinin arası iyi değil 
Fransa'da parlamento ve senatonun 
salahiyet ve faaliyeti tahdit edilecek 
Cenevre, 11 a.a. - D.N.B. bildiri - terdir. Mihver hükümetlerinin Fran-

yor: sayı, yeni rejiminden dolayı vikaye e-
Franaa'nın yeni kanunueaaaisi ile deceklerini zannetmek tamamen ha

meşgul olan millt meclisin ""Yichy'deki yaldir. 
son içtimaına ait buı tafsılat alın - Daily Telegraph ıunları yazmakta-
mıştır. Bu hafta marepl Petain'in neı dır: 
redeceği bir kararnameye nazaran ye- "Şüphesiz ki Petain kabinesi, dikta
ni kanunuesasi meriyete girinciye ka- törleri zelilane bir surette taklit et
dar kabine timdiki parlamento ile teı- mekle, bazı imtiyazlarla miikafatlan
riki mesai edecektir. Bu kararname i- dırılacağını ümit etti. Fakat bu hata, 
le mebuaan ve ayan meclislerinin se- Petain'in Fransa'yı kayıtsız şartsız 
lahiyet ve faaliyetleri pek çok tahdit teslim etmekle Almanya ile şerefli bir 
edilecektir. aulh aktedet:teceği hulyasına kapıl· 

• .. .. • dığı zaman ışlediği hata kadar biiyük-
/ıgal ordum ue Petaın laukümetı tlir. Mamafih fransız milletinin feci 

Londra, 11 a.a. - Londra resmt ma- h~kik~ti öğreninciye ka~ar belki uıun 
hafili eline düten vesaika nazaran al- bır muddet de geçecektır. Fakat ıura· 

itgal ordusu ile Petain hliküme· ıı katidir ki franıız ruhunu bağlıyan 
~an asında her tey yolunda gitmemek zencirler, bin senedir ~'.}f'riyetin ile-
ı da~ Weygand imzasını taşımakta o- ri bareketlerinl ışıklandıran bu ruhu 

te ır. .. dd h' d · k · " lan bu vesika 14 ha:ıiran~~.a1".1an ha?"' uzu~ mu et ısse emıyece tır. 
kumandanlığının neırettıgı bır tamı- Tımea gazetesi de §unları yazmak-

. tafailatını vermektedir. Bu tami- tadır: 
mın ·ı 1 k ·· e tevfikan Pariı de dahı oma u-
:re lıgal altında bulunan yerl.erdeki 
bankalar, bankerler, esham, nakıt, k~y: 

tli ta" ve banknot muamelelerını 
me s "k 11 f · mufaaııalan bildirmekle qıu e e tır • 
ler. Tamim. sahipleri tarafından ~çı
lacak kasaları da alman kontrolune 
vazetmektedir. Bankalarda kasası bu
lunan mliıteriler kasalarını an~k al
man memurları huzurunda açabılecek-
lerdir. 

"Yapılan şey, bir fran:ı~ kanunue
aasisi değildir. Millet meclit.inin ıa
şırmış ve korkmuı 600 murahhası, bü
tün Fransa namına söz söylemi§ ola
mazlar. Führer, siyasi hayatının hiç 
bir safhasında alet gibi kullanmış ol
duklarına fazla riayet göstermemiı
tir. Bu muharebede alman gayelerine 
hizmet etmiş olan Quislings'ler min
netten fazla nefreti mucip olmuşlar -
dır. Artık Petain'ler, Laval'ler işleri
ni ikmal edip de birkaç günlük koltuk 
lanma ile miikafatlandırıldıktan son
ra, alman matbuatı kendilerine karşı 

yeniden havlamıya başlamıştır." 

Almanların neşrettikleri 
Harbin daha bldnyetindenberi ingiliz hü 

kümeti askeri planlarını hazırlarken bu 
tehlikeden sakınmağa çalııımıııtır. 

Topyekun harpte müstakbel bütün ihti
malleri dü&ilnmeğe mecbur olan genelkur
mayların Sovyetler Birligi tarafından Al
manyaya yardım edilmesine nasıl mani olu
nabileceğini tetkik etmiş olmaları pek ta
bii idi, Doğrudan doğruya askeri yardım 
dışında Sovyet hükümetinin Almanyaya 
yapabileceği en kıymetli yardım kendisine 
Kafkas petrolü vermekti. Buna binaen ba
zı ihtimaller dahilinde kuyuların petrol 
verimini zorlaştırmak mümkün olup olma
dığını tetkik etmek genelkurmayların va
zifesi icabından bulunuyordu. Ancak şura
sını ilive etmeliyim ki, ne Türkiyenin, ne 
de !ranın bu mefruz planlara ne iııtirak, ne 
de muvafakatleri için hiç bir zaman hiı; bir 
teşebbüs yapılmamııtır. 

Bu beyanatın, alman propagandasının ih
dasına yeltendiği yanlı1 veye bedhah inti
baları izale edeceğini ümit ederim. 

Federal Moldavya 

Cümhuriyeti kuruluyor 
M'oııkova. 10 a.a. - Ta.u ajanaı bildiri

yor: 
Beııerabya'nın Romen togallnden kurta

.rılmaaı U;ııerlne Sovyetler Birliğindeki Mol
dav notwm pek st:yade artmı .. takribelı lkl 
milyona ytlkselmlıtlr. 

Bu mllna.ııebetle, muhtar Moldavya Sov
yet Sosyalist cUmhurl)"et halk komlııerleri 
koll.9eyi ve Ukranya komUniııt partiıılnln 
Moldavya bölge komitesi Savyetıer Birliği 
halk komiserleri konııeyine ve Sovyetıer 
Birliği komünist partisinin merkez komlte
ıılne mürl".caat ederek B,.serabya'nın Mol
dav halkı ile muhtar Moldavya cUmhurlyeti 
Moldav halkının blrleııtırllmeıılnl ve bir fe
deral Moldavya cumhuriyetinin ihdasını 
teklif eylemlılerdlr. 

Sovyetıer Birliği hlllk komiserleri tle 
Sovyetıer Birliği komUıilst partisinin mer
kez komltesl bu tekU!e mUzaheret ederek 
yüksek Sovyet meclisine arzedilmeıılne ka
rar vermlıılerdlr. 

Beıarabya'da sıhi vaziyet 
BUkreıı, 11 &.L - Rador ajansı bildiri

yor: 
Beııarabya'nın ılmdlki sıhl vaziyetinden 

bahııeden bir yabancı ajanın bu vaziyete 
medar olmak Uzere Sovyet hllkümetlnin 
mUstacel tedbirler aldığını ve Burp;az, 
Vornigenl, Vlıınlytza ve Côstlugcnlmarl'
de aanatoryomlar kurduğunu teyit etmek
tedir. 

Hakikatte Prophylie, verem ve maler
ya hutaı lrlarına alt en modern tt..sll!lltla 
mücehhez ı:mlunan bu ııanatoryomlar 1939 
da romen hllkllmetl tarafından açılmı§tır. 

C. H. P. nin tertip elliği 
koni er as serisi 

Balıkesir; 11. a.a. - Cümhuriyet 
Halk Partisi vilayet idare heyeti nahi
ye ve kazalarımızda dünya ahvalinin 
bugünkü durumu karıısında Türk mil
lt tine düşen vazifeler hakkında Ayva
lık, Alibey, Altınova, Sındırgı. Göl -
cük, Susurluk, Gönen, Burhaniye kaza 
merkez ve nahiyelerinde Halkevi sa
lonlarında ve Parti merkezlerinde 
konferanslar vermiştir. 
Halkımızın bu konferanslara göster

diği alaka çok fazladır. 

Bur•a'da 

;',1 kanada 82 iane harp 
1 t.ı Gemisi yapltnyor 
~ l'ıdr 
~ l~ '!{ a. 11 a.a. - Kanada donanmuı 
1-t ~ &~ h~ada tezg(lhında inşa edilmekte 
il llitt 6'! gemlıılnin inoaatının atıratıe 
~11 tterıı ll'>cCntlmlıtır. 
~'lttı- "• ~~er iki sene zarfında lnıuı mu
~ l'\lz nıllyon lngUlz lirasına mal o

lqjı 1llı te harp gemilik programdan bir 
~'kil etmektedirler. Gemiler ltııa 

,ıf ·~ıı 1 °lrrıası tabi! bulunan Uç aınıf U
' ıl l(Q illa edilmektedir. 
i.I: ~Qıı.~ 1'Qda aıker topluyor 

.11 S~ :· 11 a.a. - Müdafaa nazın B. 
f "; ~ tlltıı O OOo klılnln toplanmaııı için 1-

"iıt;~~ır tedbirlerin alındığını blldlrmıı -
';"'J '1ııı •1~11• nuYllk Brltanya'nın deniz qm 
Y tı t!'_.,1e, kıuıadalı kıtaat ıı;önderUeceS 'it ~ errıt,ur. Bunların mlkdarlannın 

\~ '>l111~lte lld fırka ile tahdit edllme
ıı.,~ ~'1- u, ve deniz aşın gönderllebile
"tt!t tleferın sevkedllecetlnl lllve et -

Vesika, maliye nazırının fikrince, 
mütareke hükümlerine göre işgal al
tında bulunan yerlerde fransız hilk?
metinin idareden mesul olacağı tasrıh 
edilmekte bulunmasına nazaran, al -
man tamiminin mütareke hükümleri
ne muhalif olduğu ve bu mesele hak
kında alman heyeti nezdind~ der~al 
tetebbilae girittiği beyanıyle bıt
mektedir. 

" Fcqiıt olan, hakiki Fran•a 
değildir!,, 

Londra, 11 a.a. - Reuter bildiriyor: 
Gazeteler ıu kanaati ifade etmekte-

dirler: Fatizme doğru veçhe alan ha
kikt Fransl\ değildir, bu yeni rejim 
Fransaya suiniyet sahibi birkaç kişi 
tarafınd~n zorla verilmektedir. Bu 
kimseler bir giln, vatandaşları arasın· 
da yaşamakta olan hakikt hissiyatın 
kendilerine kartı döndü~ilnil e-örecek 

Haber aldığımıza göre, Fransa pek 
his okşayıcı sulh ıeraiti ile karşılaş
mak ümidine düşmemelidir. Avrupa 
da kurulacak oian yeni nizam daire -
sinde, kendi hukukunun alman huku
kuna mUS3vi olacağını zannetmesi doğ 
ru değildir. Newa-Chroniche gazetesi, 
Fransa'da rcferendumdan bahsederek 
şöyle yazmaktadır: "Sahne etvariyle 
hareket eden nazilerin idaresi altında 
mesele pürüzsüzce güzel halledilebi
lir. Almanlar Fransa'nın en mühim 
kısmını işgal altında bu!undurdukları 

Petain':n !::ı.şistleri de Fransa'nın di
ğer kısmını kontrolleri altında tuttuk
ları cihetle. "hayır" diyebilecek bir 
franıu bir ka.•uaman olarak telakki 
edilebilir." 

Bursa; 11. a.a. - C. H. Partisi kl -
tipleri tarafından vilayetimizde ve vi
layete bağlı bütün kaza ve köylerde 
raraşüt ve paraşütçülüğe ve bunlardan 
korunma çarelerine dair verilmekte o
lan konferanslar halk ve bilhassa köy
liilerimiz tarafından büyük bir dikkat 
ve alaka ile takip edilmektedir. 

Akdeniıe vapur selerleri ~in 
ahna<ak sigorta primleri 

İstanbul, 11 (Tei.~fonla) - Gc-mile
rin Akdcrıı7 seferlerini temin için si
gorta müı:r.seselerı.ıin tesbit ettikleri 
yilzde 1 ve yüzde 3 primler de yüksek 
görülmüı, yapılan husust temaslardan 
netice alınamamıı. Vaziyetin Ankara
va bildirilmesine karar verilmiıtir. 

M . ZEKE':RtYA SERTEL, bu başlık 
altında. bir isvlçrell gazetecinin mUoa
hedclerinl ve hatıralarını ııaklettlkten 
sonra diyor ki: 

"Balkanlar da. İsviçre gibi uzun müd
det bl~ alman asker! i§ga.llnden korktu
Jo.r. Bu korku snlknslyledir ki, büytlk 
devJcUerln menfaatleri arasında bir nm
va~cne tesis etmek klh birinin, kAh di
ğerinin yardımını istemek ve yahut 
Balkan antantını ileri sürerek kuvctli 
gBrUnmck g lbl birçok vasıtalara müra
caat etml§lerdlr. Mihver devletleriyle 
Sovyetlerln Balkanlara inmesine mani 
olmağa çnhıımışlardır . ., 

Muharrir, Franııa'nın mağ!Qblyetı
nln birçok siyasi oyunları ııuya düşür
dtlğUnü kaydederek diyor ki: 

"Şimdi Balkanlann mukadderatı 
Bcrllnde kararlqıyor. Almanya Balkan 
lan işgale lllzum görmüyor. Yalnız bu 

VAKİT 
İngiliz ve italyan 
arasındaki baTp : 

donanma lan 

ASIM US, bu bqlık altında. Akdeniz. 
deki vaziyeti hUl!sa ederek diyor ki : 

"Akdeniz.deki lngillz donanmasının 
daima tedat'Ul vaziyette ve hareket.illa 
kalmıw tedrici bir intihar olur. İngiliz. 
lcr bunu gördilklerl için ltalyan donan
masını arayıp bulmak ve onunla çarpı
ıarak bu denizde tarnamlyle Mklm blr 
mevlde gelmek :zaruretindedir. hte 
Malta adasının oarkında vukua gelen 
deniz harbi İngiltere hllkUmeUnce bu 
zaruretin anlqıldığına bir delll o.yıl .. 
bilir.,, 

11 Hazirandan 7 Temmuza kadar ........................................................................................ 

Malta adası kırkdört 
kere bombardıman edildi 

Dün ada üzerinde 3 İt~yan layyaresi 
Londra, 11 a.a. - Hava nezaretinin bil

dirdiğine göre, dUn dUgllrillen H dügman 
tayyareslnden başka, diğer 23 düe:man 
tayyaresi o derece hasara u#J"amıttır ki bu 
tayyarelerin üslerine dönmll§ olmaları lm
kAnsızdır. 

Diln akşam avam kamarasında harbiye 
mU.te•ar• •lr Edvard Grlgg, '.M8lll ııahllle
ri Uzertnde vukua gelen hava muharebele· 
rinln "bu harbin en büytlk hava muhare· 
belerlnden birisi,, olduğunu söylemııtır. 

Bu muharebeye §ahit olanların slSyledlk
lerlne göre, lnglllz gemilerinden mürek
kep bir kat'lleye neticesiz kalan bir hü
cumda bulunan alman bombardıman ve av
cı tayyareleri, gok yüzünü bakik1 mı\nası 
ile karartmıgtı. 

400 - 500 bomba 
Roytertn bildirdiğine göre, dUn Mll.D§ 

sahilleri boyunca alman tayyarelerinin 
yaptığı hUcumlar esnasında, dllşman dört 
yüz i!A be§ yüz bomba atmıştır. 

lngiltere'ye hiçbir parO§Ütçü 
inmemiıtir 

Londra, 11 a.a. - İırtihbe.rat nesaretl 
bildiriyor: 

Söylendiğinin ak81ne olarak, İnglltere
ye henüz hiç bir para§lltçU lnmemloUr. Si· 
vll mllda!aa servislerinin muhtelit ııııbele
rl. halkın itimadına lAy:ıktır. Halk da, bu 
gibi gaylalara kBI'§ı da.ima müteyakkız 
bulunarak vazifesini yapmalıdır. 

Roterdam'daki 11 mayıı 
bombmdımanının plançoıu 

Londra, 11 a.a. - Alman tayyare ku· 
vetıerinin 11 mayısta Rotterdam'da yap. 
tıklan mtlthlıı tahribat hakkında ılmdl 
malQmat alınrnıotır. 

bi haber alan Londradakl Hollanda 
mahtl11erlnde bugün beyan edildiğine gö
re ölülerin mikdarı 30.000 bulmuıtur. 6 
kilometre murabbaı bir yerde yalnız. Uç 
blna ayakta kalmıştır. 

BütUn bUnlarıı rağmen, n.a.zi kontrolü 
altında bulunan Hollanda matbuatında in
tişar eden bir alman beyana.tında yalnız 
300 klginln llldliğil ve bir mikdar da yaralı 
bulunduğu söylenmektedir. 

Londrndaki Hollanda mahfillerinin be
yanatına nazaran bombardımandan 7 haf
ta ııonra enkaz kaldırma ameliyesine hAIA 
devam edilmektedir. Enkazın kaldınlması 
için her gtln 1300 kamyon çaiıımaktadır. 
Bombardımandan Uç hafta sonra enkaz al· 
tından 800 ö!U çıkarılmıştır. 

ltalyan hava kuvetlerinin 
faaliyeti 

Roma. 11 a.a. - Hava k:Umandanlığının 
dUnkti tarihli bir bUlteni, bir emirname 
neııretmştlr. Bu emlrnıı.mede ezcümle göy
le denilmektedir: 

8 ve 9 temmuz gUnlerlnd~ hava ordu -
muz fevkalllde bir faaliyet göstermlıtir. 
Bu iki gün içinde dll§manın .Akdenlzln 
münteha üslerinden hareket etmiş olan iki 
kuvetll deniz .filosu keııdlstne gayet mu
ayyen ve bizim için çok tehlikeli hedefleri 
gaye edinerek ttaıyaya doğru sefer etmek· 
te idi. 

Ege deniz.indeki, Llbylldaki, Poullles·-
tekl , Arnavutluktaki. Sicilya ve Sardunya. 
daki .en uz.ak UssUlharekelerlnden gelen 
300 tayyare, birlblrinl takip eden dalgalar 
halinde d\l3ma.n filolannın Uzerine saldır
mıııar ve tayyare d!fi bataryalarının fld
detll mukabelelerlne rağmen birçok bUytlk 
bombalar atmışlardır. 

Düıman filoları, hedeflerinden hiç bl • 
rtne varmağa muvat'fak olamadan ltalyan 
sulannı terketmeğc mecbur olmuıılarclır. 

Malta bombardımanlmı 
Roma, 11 a.a. - Hava erkAnıharbiyeal

ne mensup olan Bay Scheggi, ecnebi gaze
tecileri rnUme1!8lllerlne beyanatta buluna· 
rak Malta tlssünUn 11 hazirandan 7 tem· 
muza kadar 236 tayyare tarafından •• de
fa bombardıman edllmlı old~u ve bu 
tayyarclerln ceman 1610 ton "lhfil&k edici 
madde atmıJ olduklarını sövlemlıUr. 

Oç İtalyan tayyareıi düfürülJü 
Malta, 11 a.a. - Bu ıoabah duşma tay. 

yarelcrinin Malta üzerine yaptığı b"r hü· 
cumd&. hava dafi bataryaları ve ingıliı av
cı tayyareleri tarafından iıç duşman tıy. 
yarcsi diiş\ınilmil&tiir. Aynca bir du ma11 
tay1aresi o derece tahrip edılmiştir ki. bu 
Uyyıı.re pek muhtemel olarak üssilne done
memi;ıtir. 

Bomba hasarları 
Londra, 11 a.a. - .Ana vatan emniyet 

nezareti, dün d~man tarafından hıgilttre 
üzerine yapılan muhtelif akınlar hııklmı
da yeni malQmat vermektedir. Paya de 
Gnllee'ln cenubunda, muhtelif noktalar U -
zerine bombalar atılmıatır. Bir klllae, sa
ir binalar ve bir fabrika hasara \ll;Tamı11-
tır. İngllterenin cenubu earklıılnde bulu
nan btr limanda yangınlar çıkmıatır. hı· 
gilterenln cenubunda hatif hasarat kayde
dilmirUr. in.sanca 61U ve yaralı olarak ha
!lf zayiat vardır. 

Ticaret Vekilimizin 
Aydın' daki tetkikleri 

(Başı 1. inci sayfada) 
aullcri iıtihaalitmı fevkalade ve pyam 
memnuniyet bir halde bulmuıılardır. 

Ticaret Vekilinin temaıları 
İzmir, 11 (Hususi) - Ticaret Ve· 

kilimiz bu sabah İzmir'de ithalat ve 
ihracat işlerini tetkik etti. Pamuk ih
racatçılariyle konu~arak bu mahsulün 
istihsalinin arttırılmasının faydasını 
anlattı ve ihtiyacımızdan fazla pamuk 
stoklarının satılacağını söyledi. Ve -
kil Romanya'ya yapılacak yeni pamuk 
satışının mühim kısmının Adana böl
gesine verileceğini de ilave etti. Ve· 
kil yarın Manisa müstahsilleriyle te
maslarda bL:lunduktaıı sema cumarte
si günü 1stanbul'a barekl · edecek ve 
pazartesi 1_:ünü de Ankara ya d5nmüt 
bulunacaktır. 

Ticaret Vekilimiz Maniaa'ya 
gitti 

İzmir, 11 a.a. - Ticaret Vekili Nazm 
TQPÇUoğlu bugün öğleden evel ihracat bir· 
llğinde meş,!1,'\11 olmuşlardır. Vekil, saat 
16.30 da Manlsa'ya mUtevecclhen har kel 
etml§ ve mutat merastmle uğurlanmı§tır. 

İzmir ticaret ve eanayl odası tarafın · 
dan bug{ln Deniz gn:ı:lnosunda Ticaret V& 
kili Nazmi Topçuoğlu şerefine bir ö:l• 
zlyat'etl vc:'ilml:;tlr. 

İstanbul'da tayyare 
model kursu açılıyor 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Tayya

re modelciliğinin mc.'lllekete tamimi 
için 15 temmuz pazartesi günü Sultan
ahmet sanatlar mektebinde tayyare 
modelcilik kursu açılacak ve kursa, 
orta okul ve lise muallimlerinden elli 
kişl iştirak edecektir. Türk Hava Ku
rumu modeller için itabeden malzeme 
yi talebelere bedava temin edecektir. 
Kursun hitamında ve afustosun 18 
inde Yetilköyde bir tayyare model 
müsabakası yapılacaktır. 
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GoY goy canım ... 
Şimdi küçük tövbe içinde bulun

duğumuza göre iture ayına daha 
haylıca zaman varsa da, geçen ak
fam bizim radyoda alaturka koro 
dinlerken her nedense goy goycular 
hatırıma geldi .•• Fakat bundan rad
yoyu tenkit etmek istediğim manası
nı çıkarmamalısınız. Bizim radyo
nun, herkesin zevkine hot gidecek, 
hem alaturka, heın alafranga musi
ki vermesi bütün dünyadaki radyo
lara bir üstünlüktür. lstiyen birini, 
istiyen ötekini dinler. Kendi hesabı
ma bizim radyonun - dinleyebildi
iim batka radyoların hepsinden 
yüksek bulduğum - alafranga kıı· 
mmı tercih etmekle beraber alatur
ka muıiki verdiği vekillerde de düğ
meyi çevirmem, §arkı okuyan artist
lerden her birinin kokusunu ayırt et
meye veya ditlerinde çürük bulunup 
bulunmadığını ıesinden anlamıya 
yahut aeıine göre vücudunun bir ta· 
rafmda hastalık bulunmadığını tah
min etmeye çalı~ırım. ·Artistler hep 
bir ağızdan ıöyledikleri vakit her 
birinin kokusunu, ditlerini veya haa
tahklarını ayırt etmek pek güç ol
duğundan o zaman da goy goycula
n ve dolayıaiyle iıureyi hatırlıyarak 
tatlı tatlı hayal kurarım ... 

Zaten, daha doğrusunu isterseniz, 
bu ııralarda çok kimselerin radyo· 
ya o kadar rağbet göstermelerine a
aıl ıebep ajanı haberleriyle, bütün 
•ukuatı toplıyarak onlardan çıkarı· 
labilecek en doğru manayı bildiren, 
radyo gazetesini dinlemek ihtiyacı
dır. insan bu ihtiyacı temin için rad
yonun verdiği alaturka musikiyi de, 
alafranga musikiyi de dinlemeğe 
katlanır. Nitekim, insan püf böreği 
)'erken köıeıinde bir parçacık kıy
ma bulabilmek için bir çok hamur 
ve hava yutmıya mecbur olur ... Gö
rüyorsunuz ki: 

Mihneti kendine ;ıevketmekteclir 
ôlemcle hüner .. 

aözüne uyunca, radyonun :vakit 
seçirmek için çevirdiği danı plak
larmm ıeıinden bile zevk almak 
mümkündür. 

Hele alaturka koro dinlerken goy 
goycuları, onlardan da a,ureyi ha
trrlaaanız zevkiniz elbette daha tat· 
lı olur. A,ure pişirmek için tencere· 
ye konulan feylerin hepıi lezzetli ve 
pek faydalı gıdalardır. Aıurenin en 
mühim temeli olan tekerin - yahut 
Nuh peygamberin yaptığı gibi atu· 
reye bal koymak isterseniz balın -
faydalarını bilirıiniz: ikiıi de insa
na hiç vitamin getirmezlerse de ıe· 
ker yüzde yüz, balda yüzde yetmit 
bet feker olduğundan pek çok kalö
ri temin ederler. 

Aıurenin ikinci temeli olan buğ
day yüzde 69 tekeriyle onların lez• 
zetini arttırdıktan baıka tekerde ve 
balda ekıik olan albümini, madenle
rin hepsini ve vitaminlerden üç tür
lüıünü tamamlar. 

Pirinci geçenlerde biraz çekittir
ınekle beraber, hakkmı unutmamak 
için, yüzde 73 tekeri, bir türlü vita· 
mini ve bir kaç türlü madenleriyle 
lıurenin faydaımı arttırdığını söy
lemek lazımdır ... Aturenin nohudu 
bol nisbette ıekeri ve albümini ile 

insanı iyi besledikten başka üç tür· 
lü vitaminden yüksekçe nisbette, 
madenlerin de hepsinden gene bı.i
yük nisbette; kuru faıulyaıı da, al
bümin ve şekerden baıka iki türlü 
vitamin ve madenlerin hepsini geti
rir. Kuru bakladan vitamin bckleni
lemezse de o bile hiç olmazsa dört 
türlü madeniyle bir haylı azot ve şe· 
ker temin eder... Kuru üzüm bildi
ğiniz tadından başka üç türlü vila· 
min ve on bir türlü maden verir.,. 
Kuru incir dört t\;rlü vitaminle bir
likte bir kaç türlü maden .. Hurma, 
şimdi bizim yerli malımız olmamak
la beraber, baldakine yakın tadın· 
dan başka dört türlü vitamini ve on 
bir türlü madeniyle i.tureye pek ya· 
kıtır. 

Aşure tabağa girdikten sonra Ü· 
zerine konulacak türlü türlü yemit
lere gelince, onlar sadece süs de • 
ğil, her biri ehemiyetli birer vitamin 
ve maden hazinesidir. Hele aşureyi 
nar mevsiminde yerseniz o güzel ye
miş, yakut renginde kırmızılığından 
başka dört türlü vitamini arasında 
C vitamininden bol nisbette vererek 
limon suyundan bile üstün çıkar ... 
Aşurenin içindeki ve üstündeki mad
delerden - cevizden batka - hep· 
ıi a lkalen olduğundan neticede a· 
ıure yüreğe ferahlık verir. Cevizin 
vereceği ektiliği ötekiler çok fazla
siyle kartılar. 

Efsane bile olsa, inıanların büyük 
bir felaketten kurtulduklarına ala
met olan aşure insanları hem besli
yen, hem de koruyan lezzetli bir gı
dadır. 

G. A. 

1 ngiliz faşist partisi 
lôğved i ldi partinin 

_şefi Mosley tevkif edildi 
Londra, 11 a.a. - Dahiliye nezareti, 

British Union'u yani İngiliz faşist partisi
ni liğveden bir kararname nesretmiştir. · 
Mezkur partinin şefi olan Sir Oswald 
Mosley ile refikası ve ileri gelen baların
dan bir kaçı, bir iki gün evet tevkif edil
miş bulunmakta idiler. Bayan 0'1wald Mos
ley, Miu Unity Mitford'un hemşiresidir. 

Petain hükumetinde 
tadilôt yapılacak 

Cenevre, 11 a.a. - D. N. B. Vichy'den 
alınan haberlere &öre, siyasi mahfiller, 
Petain kabinesinde bu hafta sonunda bazı 
tadilit yapılınasınr beklemektedir. 

Fenike ve Şa vıat . 
kaymakamlıkları 

Fenike kaymakamlığına Erzurum 
maiyet memuru B. Muammer Kurtay, 
Şa~t kaymakamlığına da Finike kay 
makamı Adil Dündar tayin edilmişler
dir. 

.-.Daktilo kursu-~ 

l. 

73 üncü devresi kayıtlarına b&,ş· 
lanmıştır. Belediye sırası Ha.net a· 
part. No. • Telefon: 37H 2689 

ULUS 

Sanat aleminde ( RADYO ) 
TttRKİYIC 

Bir tiyatro ha reketi --( Rodyo DtfUzyon Poataıan >-
TÜRKİYE Hadyosu - ANKARA Radyosu 
----( Dalga Uzunlutu >----

Cumartesi 
verilecek 

Kızılay Cemiyeti 
Hükümet merkezi olduğu kadar kül- Muhlis Sabahattin, bu zarureti ilik-

tiir merkezi de olan başşehir, bu son le'rine kadar duyan ve kendinin de söy 
?amanlarda yine sık sık sanat tezahür- Iediği gibi notayla ancak otuzundan 
lerinc sahne olmaktadır: Resim bakı • sonra meşgul olan, halk sanatkarları 7•30 

nıından biribirini konlıyan ve tamam- gidi~ ve sezişinde bir sanatkardır. 7·35 

lıyan sergiler, armonize halk havala - " Efc'nin aşkı .. ndaki zeybek hava- s.oo 
rını ve yeni besteleri bütün halkın dik- brı, soğukkanlı bir tenkitle ve klasik 8.10 
kat ve takdirine sunan korolar, bütün mehenğe vuruşla belki uydurma gibi '8.20 

Türk edebiyatından seçilmış muayyen r,örülelıilir. Fakat ruhla bağdaşması ve 
mevzuda şiirlerin inşatları gibi . · zeybeği bütün alışılmış havalardan 12.30 

1648 
31.7 
19.7, 

Sanat hareketleri arasında yalnız ti· clııha iyi. daha şamil verebılmesi itiba- 12.35 

yatronun yeni ve bahtıyar bir tezahü- riyle hakikaten orijinal göziikmekte • 
rüne rastlamamak bizi üzüyordu. An- dirler. 

kara Halkevi'nin çalışkan ve kabili • Hele hurda tam erkek sesli bir zey
} etli amatörlerinin çıkardıgı yeni eser beğin tek başına köyünü anışı ve beş
ler bizi ancak teselli ediyor ve yeni 

on mahdut hecenin içine hasretinin 
bir tiyatro hamlesine başşehir hasret C:erinliğini ve hasretini çektiği kôyün 
giciiyordu. rüviyetini koyabilişi. bana rr.ükemmel 

Nihayet bu eksik de tamamlanır gi- vt samimi bir beste dinlıyorum hissini 
hı oldu. Yeni sanat tezahür ve ham!e-

vermiştir. Bir tek " köyüm .. deyiste, 
]crıne tiyatro cephesinden de iyi ve uzc:.nan ve dalgalanan ovanın içınde, 
miikcmmel birşeyler ilave edildi · sürülen dövülen. bicilen basak, çiseli-

Yıllardanberi halk havaları ve halkı yen yağmur ve catlıyan tuprak görü· 12.50 
!!ar2cak mevzular etrafında aşkla ve nüp kaybolmaktadır sandım.. 13.05 
vukufla çalışan Muhlis Sabahattin, bu 13.20 
defa .. Efe'nin aşkı '', .. Kerem ve As- Artık, Fransa"ya götiiren ~odviller-
ı~ ", " Muhaseheci Mutedil Efendi .. j den. k_urtulmanın s:rası~ır. Bıze ken. ı.s.oo 
· · d k" .. 1 A k • geldı' c!ımızı hatırlatan, bıze bızden haber ve-l ıs 05 ısmın c ı uc eser e n ara ya . .. · 
T · k ki t k b'J'yet'ne ren, sanatımızın kozasını oren ve ka- 18.30 ur çocu arının sana a ı ı ı . . . 

. . . . . . nı:ciını örten pıyeslere ıhtıyacımız 18 50 
w kendısının yılmaz cehıt ve telkınıne mevdan<ladır. İşte, Muhlis Sabahattin-
f!Ü\·enerek hemen hemen yalnız gelen in ;, Kerem ve Aslı .. piyesi bu özleni- 19.15 

sanatkar, buradan bulduğu sanat he • len ve aranılan eserlere bir işarettir. 
veskarlarını kısa bir zaman içinde ye- Eserin şairi de kendisidir. Nazım 

tiştire~ek onları Ankara güzidelerinin 
ı;özü önüne konabilecek bir mükem • 
miliyetc eriştirmiştir. 

Klasik sanat endişelerinden ari, doğ
rudan doğruya heves ve aşk mahsulü 
bu havalar, tıpkı halk havaları gibi 
metot ve teknikten çok fazla sanatkar 
insiyakının ve sanat aşkının mahsulü· 
dürler. 

Şimdiye kadar tekniğin zayifliği yü
zünden, halk ruhunun ancak bi • 
rer cılız tezahürünü belirtmiş halk 
havalarını yeni teknikler, yeni im
kanlar ve yeni cihazlarla beslemek, 
büyütmek ve değiştirmek, herkesin 
hisettiği bir zaruret idi. 

Mülkiye müfettişlerin i n 

vazi fe ve selôhiyetleri 
Dahiliye Vekilleti merkez te§kilat 

ve vazifeleri hakkındaki kanun mülki
kiye teftiş heyeti reisine ait vazifeleri 
sayını§ ve fakat mülkiye müfettişleri· 
ne ait vazife ve selahiyetleri sayma • 
mıştı. Mülkiye müfettişleri, bugüne 
kadar eski idareden kalma on iki mad
delik bir nizamname ile iş görüyorlar
dı. Dahiliye Vekaleti, mülkiye müfet
tiş~erinin de teşkiJat kanununa tezyit 
edilecek vazife ve aelahiyetlerini tcs
bit için bu projeyi hazırlamıştır. Pro· 
je ile Vekalet mevcut ihtiyaçları temin 
gayesini istihdaf etmektedir. 

H a vza' da belediye 

İcra Vekilleri Heyeti, Havza nahiye 
merkezinde belediye teşkilatı vücude 
getirilmesini kabul etmiştir. 

tekniğinin acemiliğine rağmen tahki
\"e ustacadır ve müzik konuşmaları 
~ıoktalıyor denecek kadar uygundur; 
katiyen yama giui giirünmemektcclir. 

Beste, kelimelerden hiçbirinin haki
ki tel5.ffuzunu boımıyan, mflnasını ta
mamlıyan, inşadın biraz ~nübaleğalı ve 
;,ok sanatkarane bir variyantı halinde 
devam etmekte ve hasretlerin, neşele
rin, saatlerin esrarlaştığı ve cnginlcş· 
tiği anlarda birinci planda konuşan ve 
ruha seslenen bir dil olmaktadır. 

Sanatın halka doğru yöneldiği ve bu 
}'Önelişin artık bir moda olmaktan çı
kıp bir öz arayış halini aldığı bu sıra
larda; bu eserler, üzerinde durulmaya 
değer müjdeli varlıklardır. 

B. K. Ç. 

Kızılay menfaatine 
açılan 

. 
resım 

. . 
sergıs1 

Ankara'da bulunan muhtelif birliklere 
memıup re samlanmu: 60 dan fazla eser
lerini Belediyeler Bankası altındaki halke
vine ait galeride bir sergi halinde teşhir 
etmişler ve bu serginin !telirini Kızıl.ay 
haftası münasebetiyle cemıycte terketmış· 
)erdir. 

Bütün hayır sevenlerin seraiyi ziyaret 
ederek salonlarını süsliyecek birer resim 
almalarını Kızılay cemiyeti Ankara mer-
kezi rica etmektedir. 

lzmir' den Amerika' ya ihracat 

İzmir; 11. a.a. - " Eksnor ,, ismin
de bir amerikan vapuru limanımızdan 
800 balya tütün, 400 ton dökme ve 200 

ton varil de pirina yağı, 1500 sandık 

rafine zeytin yağı ve 100 sandık siga
la yağı yükliyerek bu sabah Amerika
ya hareket etmiştir. 

19.45 

20.00 
20.30 
20.50 

21.15 
21.30 
21.45 

m. 182 Kcıı./120 Kw. 
m. 9fG5 Kca./ 20 Kw. T • .A. P 
m. 16195 Kcaı./ 20 Kw. T . .A. Q 

CUMA 12. 7. 1940 
Program, ve memleket ıaat ayan. 
Müzik: orkestra suitlerinden ıeçme 
parçalar (Pi.) 
Ajans haberleri. 
Ev kadını • yemek listesi 

- 8.30 Muzik: Saksofon ıoloları 
(Pi.) 
Program, ve memleket saat ayan. 
Müıik 

Çalanlar: Ruşen Kam, Vecihe, Fıah
ri Kopuz. 
Okuyan: Semahat Özdenses 
1 - Selahattin Pınar • Eviç şarkı: 
(Göz yaşlarınız.) 
2 - Bedriye Hoş~or • Eviç şarkı: 
(Düşünmek istemem,) 
3 - N. Halil Poyraz • Hüseyni &ar
kı:, (Artık yetişir.) 

4 - Hıiseyni türkiı: (Çadrr kur
dum düzlere.) 
5 - Fahri Kopuz • Hicaz şarkı: 

(Bııhar olsa çemenzar olsa.) 
Ajans haberleri. 
Mü;o.ik: saz eserleri. 

• 14.00 Müzik: Pastoral senfoni -
Bcethovcn (Pi.) 
Program, ve memleket aaat ayarı. 
Muzik: cazlıand (Pi.) 
Müzik: halk havaları. 

Müzik: Radyo "Swing,, Triosu (1. 
Özgıir ve Ateş böcekleri.) 
Mıi;ı:ik 

Çalanlar: Ruşen Kam, Vecihe, Fah
ri Kopuz. 
1 - Okuyan: M üzeyycn Senar 
1 - Lemi • Kürdili H. şarkı: (Naz
landı bulbiıl.) 

2 - Şemsettin Ziya - Kürdili H. 
şarkı: (Güvenme hüsnüne.) 
3 - Sadettin Kaynak • Muhayyer 
türkü: (Kır oğlanın davarı.) 
4 - Sadettin Pınar - Muhayyer 
türkiı: (Gokler perisi gibi Emine.) 
2 - Okuyan: Saıli Hoşses 
1 - İsmail Hakkı - Hüzzam ı;arkı: 
(Kabilmidir hiç.) 
2 - Sel, Prnar • Hüzzam ıarkı: 

(Sonnadın halimi hiç.) 

3 - Hüzzam türkü: (Alıverin bağ
lamamı.) 

4 - Gerdaniye türkü: (Neden beni 
yan bakışla üzersin.) 
Memleket saat ayan, ve ajans ha
berleri. 
Müıı:ik: fasıl heyeti. 
Konuşma. 

Müzik. 
Çalanlar: Fahire Fersan, Şerif iç
li, Refik Fersan, 
Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan 
l - Hicaz peşrevi 
2 - Tanburi Ali Ef •• Hicaz prlu: 
(Derdimi anctmeğe.) 
3 - Rifat Bey • Hıcaz prkı: (Ni
çin bülbUI figan eyler.) 
4 - Dede • Beyati ıarln: (Ni~e bir 
aşkınla feryat edeyim.) 
5 - M. Celalettin Pş .• Beyati şar
kı: (Narı firkat şulepaı oıdilkça 

sinem dağlıyor.) 
6 - Arif Bey • Hicazkar şark: 

(Güldü açıldı gene eül yüzlü ySr.) 
7 - Muhlis Sabnhattin - Hicazkar 
prkı: (Bahar ıı:cldi &ül açıldı.) 
Konuşma (lktısat saati.) 

Merkezinden : 

ı: Şehrimizde bulunan 
Muhlis Sabahattin ve ark. 
Kızılay haftası münasebeti 

i rinci temsillerini 13 teın 
j martesi akşamı saat 9,30 dı 

.i
li evinde vereceklerdir. O a 

zun zamandanberi hazırl 
rem ile Aslı) büyük Türle 

: revüsü ile (Muhasebeci ftf 
• Efendi) müzikli komık ese 

Kızılay Cemiyeti Ankara 
zi menfaatine temsil edil 
Biletler bugünden itibaretl 
evinde satılacaktır. 

• • .. c:ı Localar 4 ve 5 lira, bırı .. 
tuklar 150 ve 100 kurut• 
50 kuruştur. 

'-. ........................... _ .... _,... 
Belediye bütçelerine k 

ikramiye, mükafat tah 

Bazı belediyelerin bütçele 
murlara ikramiye, mük:ifa~ 
veya belediye reisine ikraınıY' 
le tahsisat koymuş olduklafl
müştür. Dahiliye Vekaleti, bıJ 
vilayetlere bir tamim yapar•~ 
laı la konulan tahsisatın sarf 
amiri ve muhasip mesulleriıı 
l.:ıcaklarını ve belediye rnec: 
vc.ridatı kanun ve nizamname 
terine uygun olarak tev:ıi 'le 
meklc mükellef olduklarını 
tir. 

HAK İK A 
Batmuharrirİ : 

NECiP ALI KOÇO 

En doğru ve en ciddi 
Mümtaz kalemlerin i~ti 

fstanbul'da yakında çıka 

Bugün 

ULUS Sineması 
1- Deniz kurtlan . 

14.30 - 17.30 
Garry Cooper, Gorgc 

z. Cuus peıınde. ıD 
Wallace Bery. 

3- Miki Fil. 
Gece : 21 de. 

DENİZ 
Bar Revüsü 

Miki Fil. 

Konuşma (Radyo gazetesi.) No. 2 - Liman bayramı. 
Müzik: Radyo salon orkutrası 5 - Bizet: Çocuk oyunl,tl' 

H i.ı1' (Violonist Necip Aşkın idaresin- 6 - Joh. Strauss: az rt 
de.) 7 - l\ficheli:.ç-0cuk oyu~~ııf 
ı - Gretchaninow: Ninni. 22.30 Memleket saat ayarı, ıJ ıJI' 

2 - Rubinstein: Lesginka. leri; Ziraat, esham • tah,,.ı) 
3 - Godard: Ninni (Berceuıe de biyo ·nukut borsası (fiyat. 
J ocelyn.) 22.45 Müzik: cazb~nd (Pl.) • 
4 - Brusselmans: Felemenk Su iti, 123.25 - 23.30 Yarınkı proııram, • 

mısın? Çok yorgun ve halsiz görünüyorsun. ReI1~ 
de sapsarı. Hem nasıl giyinmişsin sen kuzum? t 1._., 
ıııe, bayağı üstünden kaçıyor. Sana kaç defa söyled~e' 
Bir kadının şık elbiseleri olması kafi değildi:- 1 'f' 
ıcyden evci giyinmesini bilmek lazımdır. Şöyle 

kına gel biraz. dt 

bu şekilde devam etmesine imkan·olmadığını, saklan
maktan, gizlenmekten bıkıp usandığımı söyledim 
Benim de havaya, güneşe, sosyeteye ihtiyacım oldu· 
ğunu ve bir odalık gibi, cemiyet dışında kalamıya· 
cağımı izah ettim. Bana, aşka ve seven kadına daiı 
uzun bir konferans vcrmcğe başladı. Efendim. biı 

kadın bir erkeği hakiki bir aşkla severse, başka hiç bir 
ıeyle alakadar olmazmış. Yalnız aşkı ve sevdiği er
kek için yaşarmış. Sevdiği erkeğin kim olduğu, ne iş 
yaptığı, evli veya bekar bulunduğu, ıeven bir kadını 
alakadar etmezmiş. Çünkü; o, bütün mevcudiyetiyle 
kendini yalnız sevdiği erkeğe terkedermiı. Eğer, ka
dının aşkı samimi ve kuvetli ise ,erkeğin her arzusu
na inkiyat eder, hayattan başka hiç bir şey beklemez, 
günlerini sadece sevdiği erkeğin geleceği saatlri göz
lemekle geçirirmiş. Kalbinin bütün kudreti ile bir er
keği seven bir kadın, başka bir erkekle nasıl olur da 
lmperial'a gider ve orada baş başa yemek yirmiş? 
Hatti. ıcven bir kadının yeni elbiselere, tuvaletlere, 
mücevherata bile düşkün olmaması icap edermiş. Ta
bii, bu martavalların altında kalmadığımı tahmin e
dersin. Ona layik olduğu cevapları vermekte gecik
medim. Düşüncesinin mantıksız ve geri olduğunu, bu 
asırda, bir kadını, bir ev hayvanı gibi kapayıp sakla· 

mağa imkan olmadığını söyledim. Bugünkü kadın 

verdiğinin mukabilin almak ister. Bir kadın kendini 

tamamiyle bir erkeğe verirse, o erkeğin de kayıtsız ve 
şartsız yalnız kendisinin olmasını arzu eder. Ve bu i
tin bir kabahat, bir leke gibi saklanarak, gizlenerl!k 
yapılmasını değil, açıkça, bütün cihana ilan edilerek 
olmasını diler ,dedim. Bu sözlerim onun üzerinde 
müthiı bir tesir yaptı. En hassas yerinden vuruldu. 
Benden ne almııtı? Bunu pek ata biliyordu. Buna mu
kabil bana ne vermişti? Bunu da takdir ediyordu. Çok 
kızdı. Fakat, haklı olduğumu anladığı için sesini çı
karamadı. Dudaklarını kemirdi. Uzun, uzun dütündü. 
Nihayet, bana sabretmemi tavsiye etti. Sabır! Daha ne 
zamana kadar bekliyecektim? Benden bıkıp usanınca
ya. artık yüzüme kimsenin bakmıyacatı bir hale ge-

Yazan: Mihaly FOLDI 'fürkçeye çeviren: F. ZAHiR TORUMKUNEY - 54 -

Maria, telaşlı hareketlerle onun üstünü başını f 
zeltti. Gizella ,bir manken gibi duruyordu. Ab1asııı11" 
her haline büyük bir dikkatle bakıyor, nefis kokıJ')ı 
nu ciğerlerine kadar sindiriyordu. Ne güzel 1 Ne ı:,_, 
Ne zarif! Ne kibar bir kadındı ... Erkek olsaydı. ~tiif 
Maria'dan başka bir ka_dın sevem.~zd_~· Bun~. ~u _, 
samimiyetiyle kabul edıyordu. Mosyo Maksı ~ı of' 
hyordu. Kont Köröşi'ye hak veriyordu. Belki VıltrJ f 
un da hakkı vardı. Acaba Vilmoş, Maria ile sevi§,e • 
ciı, onu terkedip -gidebilir miydi? Maria, daima ~ 
zel, daima cazip bir kadındı. Hem ç"ocuğu da 01 

yordu. 

!inceye kadar mı sabrzedeccktim? Eğer, kontla allika
mı kesersem, karısından ayrılacağını vad'!ttı. Ne kur
naz adam! Karısından ayrılacağını şimdiye kadar bir 
çok defalar söyledi. Fakat, benimle evleneceğini ağ
zına aldığını duymadım. Benimle, tıbkı bir dıplomat
la konuşur gibi hareket ediyor. Budala 1 Kalbini, ci
ğerlerini okuduğumu, aözlerinln altınöa gizlenen ma
nayı ondan daha evci anladığımı bılmıyoı. Kontla a
ramızda bir münasebet yok ki; alSkamı keseyim de
dim. Ne olursa olsun bir daha onunla konuşmıyaca· 
ğına söz vereceksin, dedi. Güldüm. Zavallı beni hala 
ne kadar saf zannediyor, diye içimden alay ettim. Ne 
yapacağını şaşırdı. Odanın içinde aşağı, yukarı koş· 
mağa, gelip ayaklarıma kapanmağa başladı. Yalva~ı
yor ,ağlıyor, yerlerde yuvarlanıyor da, gene beni a
!acağına söz vermiyor. Şaşılacak şey 1 Niçin? Neden 
veya kimden çekiniyor? Biliyorum, eminim, beni de· 
liccsine seviyor. Ama, bir türlü dediğimi yapmak is· 
temiyor. Kendisine hiç bir vaitte bulunmadım. O da, 
beni alacağıııı soylcmedı Bu şekilde ayrıldı!· Ona i
nat kontıı bırakmıvacağım. Bunun ıçin lıir tr şartım 

var. Benimle evlenecek. Aksi takdirde öleceğini bil
sem, azap ve ıstıraptan kıvrandıgını görsf"m. gene na
file. Kararımdan dönmiyeceğim. Kontu buraya :ia da· 
vet ettim. Gelecek. Varsın madam Şipoş yetiştirsin 

Saklamıyacağım. Ben cair değilim. Evime iıtediğim 
adamı kabul ederim. İşine gelirse. 

Gizelta, ablasını ıesaizce dinledi. Artık burada da-

ha fazla kalmasının her bakımdan doğru olamıyaca
~ını anladı. Bu küçük apartımanda kimbilir ne büyük 
kavgalar, münakaşalar olacaktı. Fikrini çekinerek ab
lasına açtı. Civarda bir oda bulduğunu, oraya •aşına
cağını ve kendisini daha ziyade rahatsız etmek isteme 
digıni söyledi. Mada, kız kardeşının bu teklifine ya
rıın ağızla itiraz etti. Gizclla'nın israr ettiğini görün
ce, razı oldu. Gülüşerek, şakalaşarak ayrıldılar. Ma
ria, kız kardeşine, yatak takımları, elbiseler, iskar
pinler ve bir çok tuvalet eşyası hediye etti. 

Çok seyrek buluşuyorlardı. Gizella, ablasına karşı 
kalbinde derin bir muhabbet yaşadığının hayretle far· 
kına vardı. Onun bu kadar fena olduğunu bilmesine 
rağmen gene onu seviyordu. Ablasının da kendisini 
sevdiğinden emindi. Çünkü; elinden gelen hiç bir i
yiliği esirgemiyordu. 

Hayatının en gizli noktalarını açmaktan çekinmi
yordu. Onun da ablasına karşı daha samimi davran
ması, başından geçenleri anlatması lazımdı. 

İçeri girer girmez. ziyaret saatini pek iyi seçe· 
memiş olduğunu anladı. Maria, bol dantelli penbe 
bir tuvalet giymiş. insanı sarhoş eden kokular o;ıüriin
müş, lüks ve ihtışam i~!nde İ( •.ntu t>ekliyordu. 

Gizclla'yı, tepeden tırnağa kadar süzdü. Biraz 
aksi bir sesle sordu: 

- Bir şey mi var? 
Galiba rahatsız ettim abla? 

- Yok canım. Gel hele bakayım. Ne var, hasta 

Sessizce ağlamağa başladı. 
Hayrola? Bir derdin mi var? 

- Bir kaç dakika beni dinleyebilir misin? . ·•)11 
- Şekerim, doğrusunu istersen kont Köröt1_,,ı 

bekliyorum ... Seni böyle gö:t.yaşlan içinde görınej.,ı 
istemem ... Malum ya, Löylc ,eyler insanın nc~c 

kaçırır ... Para mı istiy..,rs•t'\? 
- Hayır, ne münasebet! 
- İşinden mi attılar? 
- Hayır, hayır. 

B·ral·-' - O halde? Otur şöyle. Fakat, zırlama, 1.rdiıl 
Nasıl söyliyeyim bilmem ki; tuhaf bir koku getı tlt 

odaya ... Tabii, bütün gün çalııtın. Küflü kitapıar~r 
gazetelerin arasında oturdun. Kalk, şu masanın de0 
tündeki parfömü al. Bolca sürün. Vazodaki gülleruıe1 
<le bir tane göğsüne tak. Biraz kadına benze ... G _s 

1erıı ve neşeli olursan, burada kalmanda, kontun . -idi 
görmesinde bir mahzur yoktur. Yalnız, işaret ~tt~ 
za~an, derhal çıkıp, gidersin ... Haydi, artık ag~~keoı"' 
Hem biraz dik dur ..• Kanburunu çıkarma ... ){u dl
mel bir omuzun, çok ıüzel göğsün var ... Zorla ke~ 

·~onu vır,, 



d Halifaks'ın 
beyanatı 

(B 
\'e t''' ı. ıncı say/ada) 

~lyan müstemlekeleri de 

·~ Mısır - İngiliz Sudanında 
'ınhudut bulunmaktadır. 
. propagandası tarafından 

:Y•alar çıkarılmıt olduğu i -
hii~ harbe girdiğindenberi in

b· trıetinin Mısır hükümetin-
. ır zaman İtalyaya harp ilanı
(. olmadığının açık surette 
nı arzu ederim. 

ll1' beraber ıurası aşikar bu
hii1ıt ~di ki, Mısır' da bulunan ve 
ta~etinin isteği üzerine fev

. t ıye edilmit olan Mısır ku
tllya'ya karıı harekatı Mısır 

tlil~ndan idare etmektedirler. 
},f 1 

ve hayati menfaatlari İtal
ıı.._ııı~'ın müttefiki olan İngilte

·~-----~ ılan etmesiyle tehdide ma
if Mııır'ı müdafaa teahhütle
: e~ek istiyoruz. Mısır mil

tAJllP'Tll1t1t'~e~ı 'llumiyesi itibariyle, 
tt tının bizimkilere çözü1mez 

te merbut bulunduğunu, 1tal
~tiiz.~1 &özlerine haklı olarak şüp 

.. .., .. yw, ... 'ııı tozle bakmakta olduğunu ve 

~ ~ııır ve Sudan topraklarını 
~~ ıhtimalini fevkalade nefret 
leırı derpi§ etmekte bulunduğu
t ~kle bahtıyarım. 

ltıilteti İtalya'nın Libya'da 
~~k·~ ve Habcşistan'daki icra
~ 1Y'i hatırlamakt...,ır. Bu mil
ili iter emellerinin ıümulü hak-

- Çbir hayale kapılmamaktadır. 
llır'ı lngiltere müdalaa 

edecek 
lialifax, sözlerine ıu suretle 

, 1ttırıiıtir : 
t.tlyı eliçiıiyle sefaret memur

~~re'den hareketinde az çok 
~ vuku bulmu1tur. Bunlar 

er .dUıman ajanları Mısır ahdi 
it ni hiçbir "uretle hesaba kat
._. ~dirde bir İtalyan taarruzu -

9P .... -. ,lit edebileceği en fena netice -
~tinap edebileceğini iyma et -
r. 
~ ve §artlar içinde, birçok 

'-lbliıııe11i1Jeri, Mısır için nihai 
~lan ıu dakikada Mısır menfa

daha kuvetli bir hükümeti ia
,:lediğini ve bu suretle Mısır

trıuahedesine gerek metin ve 
tıalıu itibariyle tamam~n riayete 

1 Olduğunun iabat edileceğini 
ttrnektedirler. 

tf hrlanıento.undaki nutuklar d.a 
~ lrnu;miyesinin mlidafaa ve dahı-

llht ~birlerinin daha kuvetli bir 
~ tatbikine lmad• • ...._ 

. ltir. 

~ lıiilrümeti ayni fikirde oldu~u 
0Iaıı Mıııra ihsaı hakkına malık 

~tinde bulunmuıtur. Zira Mı-
'tt'tttl f .. 11 muahedemiz mucibince bi

p etmektedir. 

~}'eni M ı.ır lıabineıi 
rt 'ttraıı rn"uliyetini deruhte etmiı ve 

~~Yle ietip.reden eonra .. ükiime
ı.:.~ Haaan Sabri pqaya tevdi CJ-

~ete, reiıi 1936 da ittifak mu
'-aa edildiii saman baıvekil olan 

er Veft partiıinin iıtirlki 
._~ı...Ydı bahtiyar olurd~k: Fa.kat 
~da bir kabine teıkılı daıma 
uır lı deiildir. Buıünkü hiikümetle 
~tlerimizin tamamen mem· 

•trici ve tatmin edici oldutunu 
~ e ınemnunum. 

S lıi triYede fransız filoıu hakkında 
~fiil ley Alı:denizdeki inıiliz filosu 
lıııı...' ile lskenderiyedelı:i franıuı 
~ aQıiralı arasında yapılan bir an.o 
~ 'etıcesinde ilin edilmiıtir. ~ra~ız 
... ~.~ cilrütamları silihtan tecrıt edıl
~ların bir kııım ıilihları karaya 
·"' 1hıı 1 ve ıemilerdeki muharrik mad· 
~ Ilı içinde hareketlerine yetişecek 
\ ~. iQcurilmiıtir. lılüretteba~ ı.e?1il~· 
\ ~ klfi ıelec:ek hadde i.n<lırılmıı 
'-. lıı :ıan kısmı Suriyeye ıönderilmiı
~ •un oradan fran11z makamlarının 
~ tertiplere ıöre Fransaya ıönde
ll ~'ttt r, Geı_nilerin bakımı ile mük~llef 
~ '-~ ıaıesi ve aylıklarının tedıye
~._,.en ıonra Fransaya avdetleri ta-

llaıı temin edilecektir.,, 

~ FUütin'de uaziyet 
~ lfuifakı müteakiben Filiıtinden 
~ tte1c .. 1 d . . ' 8otı IOy e emııtır: 
~ ra.POrlara ıöre, Filiıtinde vazi
ı;_""'-"«ııa olduiunu ve münferit birkaç 
~ liıaı~.qıı ~riç olmak üzere ~mıleke
'-t ~t '-a111 içinde oldugunu soylemek-

A.~Ylrıırı. Artık dahilde ihtilaf yok
~tr"d"D ırıabfitıeri yükıek komiserin ıe
ı:"i>.: beyanatta bulunarak vaziyette 
~rı.ın, bakımından mev~ut aeli.h ~o-

' ••lceri mahkemelerın _b~n.d~ . bo~
&zaaı vermiyeceklerını bıldırmıı 
~il dolayı umumi bir memnuniyet 
~ ~ı~•lctedir. 
11ı&.S "ete Uç yıl zarfında lılenen cUrllm 
-..~ euere alt dAvalar bundan böyle 
sıııtııı~kemeler tarafından değil. alvll 
~ ~eler tarafından görülecektir. Mev-
~ı~k &raplann aerbeat bırakılması 

~ ltaı) , takdir edilmiş bulunmaktadır. 
~ lıı11 ' llın harbe airmPsınin tesirlerin -
'ı. ~lt 11~ büt lln camialar arasında lngi -
~ltt""" 1rı hlııs lyatın kuvr tlenmesi ol -
~~ Dıtlllz lısanlyle D"şriyat yapan 
~~~ ı radyo po$tası bUtlln musevı ca
ııı...~._ vazıyetın icap ettirdiği muhtelif 
~ c.,, tertibatında bizimle teırtkl me
~.-~t ederek neırtyatım tatil eyle • 
S.~ •llıtınde İtalyanların Libya' da 
~ ttı ~ müııtemleke usullerinin tet
"' -..,.'?!1ek ihtimalini nefretle tuavvur 
~ tqrtkl mumt buDdu da-

ULUS -5-

Macar mahfilleri Münih 
görüşmesinden memnun 

Ronianya Milletler Resmi h 
Cemiyetinden ~ekildi 

1 liQleri 
(Bııı 1. lacı 11yfıdı) 

Bu konuıma Macar siyasi hayalının 

en mühim hidlsesi telikki ediliyor 

Bükrq, 11 a.a. - Reuter: General An
toneıco, devlete karıı hiç bir harekette bu
lunmıyacağmı ve romen kınunlanna hür
met eyliyeceğini bildirmesi üzerine birden
bire ae~best bırakılmııtır • 

Romanyada ıiilıün 
Bilkreıs, 11 a.a. - Rador ajanaı bildi

riyor: 

İngiliz hava tebliği 
Londra, 11 a.a. - Hava ~zaretinin 

tebliği: 

Diın ıece, inıiliz hava ikuvetlerine men
ıup bombardıman tayyareleri, WHhelmı

baven ve Bremen deniz tezcihlarmı, Ru
hr'daki eı:ra iıtasyaonlarmı, Monheim'de 
petrol usfiyehanelerin{ ve Barkum, Teıı:el, 
Schipel ve Walhaven tayyare meydanlan
nı bombardıman etmiılerdir. Buralarda ha
sarat vukua getirilmi~tir. Tayyareler_lmizin 

man tayyaresini yerde imha etmiştir. lf a1-
taya yapılan bir hücum neticesi pek az ha.
sarat huıule gelmiıtir. Bir sivil ölmüş 3 
kiıi yaralanmııtrr. lnıiliz bombardıman 
tayyareleri, Tobru« limanı yakininde bü
yük bir petrol deposu üzerine tam isabet
ler yaprnıı. ve tayyareler uzalclaıır'ken ke
sif duman bulutlarmı ıörmüıtür. 

(Bısı 1. incı sıylada) 
p.mediyi mutazammın sözleri dinledikten 
ıonra bazı beyanatta bulunmuı ve bilhaua 
Almanya'dan çok iyi intiharlarla avdet et
mlıs olduğunu söyleml•tlr. 

Mumaileyh, Almanya ile İtalyanın uzun 
bir ıulh devresinin temellerini atmak ~ 
aavvurunda olduklarını ilave etmiıtir. Şim
di Macar milletinin vazifesi "az konuı
mak, itimat etmek, çalıttnak ve itaat et
mektir.,, 

Kont Teleki ile Kont Çaki, saltanat naibi 
Horty tarafından kabul edilmiıler ve mü
prünileyhe Münib görüımelerinin netayi
ci hakkında malumat vermiılerdir. 

Kont Teleki'nin Hitler'e telıralı 
Budapette, 11 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Baıvekil Kont Paul Teleki, Heıetha

lom'dan Führere ataiıdaki telırafı çek
miştir: 

"Alman topraklarından ayrılırken ıördü
ğümüz doıtane ve hararetli hüınü kabul
den dolayı en kalpten teıekkürlerimizi ek
selinıınıza bildiririm. Ekıelanıımızla yap
mak 1ercfine nail olduğumuz ıörüımeler, 
dostluk ve itilif hislerinin milletlerimize 
derin bir ıurette kökleşmiı olduğunu ıös
termiılerdir . ., 

Macaristan ue mihver 
Budapeşte, 11 a.a. - D.N.B. ajansı bil

diriyor: 
Macar devlet adamlarınm Münihten av

detleri münasebetiyle tertip edilen bir ka
bul resmi esnasında batvekil Kont Telelri, 
müzakerat hakkında neısredilmiı olan teb
liğin, üç millet arasındaki derin doıt!uiu 
tebarüz ettirmekte olduiunu ve bu doıtlu
ğun bir kat daha takviye edilmiı bulundu
ğunu beyan etıni&tir. Bunun için de Macar 
milletinin vazifesi boıs lafları brrakaıak, 
itimatla çalıııp itaat etmektir. 

Baıvekil, macar ajansının muhabirine ıu 
beyanatta bulunmuştur: 
"- Almanyanm harpte olmasına rağmen, 

Fübrer, alman devlet adamlarını dinleme
ie ve bunlarla, Macariıtan için hayli olan 
bazı meseleler hakkında da müzakereler 
yapmağa vakit bulmuıtur. Mihver devlet
lerinin arzusu Avrupanm her yerinde uzun 
bir aulh devresini ıarantl edebilecek ıerait 
vücuda ıetirmektedir.,. 

Mühim bir hadise • 
Budapegte, 11 a.L - Taviroda - Ma

car iatlhbarat ajansı diplomatik muharri
ri bildiriyor: 
._c11114!iiiiiWıiwıiiıMıiritH ._. ,.,....._ ._ .._ 

ye nıuıın kont Çakl'ntn B. HIUer'le ltal • 
yan hariciye nazın Kont Ctano ve alman 
hariciye nazın B. Von Rlbbentrop hazır 
bulunduğu halde yaptıktan ve iki buçuk 
saat ııUren konuıma. macar ılyasl hayatı -
nın en mühim hAdisesldlr. 

Macar siyast mahafill, konuşmanın su
reti mahsuııada aamiml bir haleti ruhiye 
içinde cereyanına b~ bir memnuniyet
le iııaret etmekte ve macar hUkümet er -
kAnlyle yapılan bu görüimelere FUhrerin 
yalms alman hariciye nazıntu değil, aynı 
zamanda İtalya harici atyasetlnl idare e -
den meııul kimseleri de davet etmiı bu -
ıunmaaına büyük bir ehemiyet vermekte -
dirler. 

Uç memleketin harici alyasetlnl idare 
eden erkAnın birkaç saat sUren görtltmele
ri, ıUphesiz ki merkezi Avrupa sulhu nok
tasından hayatı bir ehemlyetl haizdir. Çüıı
kU mihver devletleriyle Macaristan araaın
da görllıfilen her noktada tam bir lhenk 
miişahede edilebilmiştir. 

Bu münasebetle mihver, Duçe ve ııadık 
mesal arkadaşlan B. Von Rlbbentrop ile 
B. Ciano lc;in Macanstanda en bUyük aem
patl hissedilmektedir. 

T eleıralo'nun bir malıalai 
Llvourna. 11 a.a. - Telegrafo gazeteal, 

direktörü Giov~ai Ansaldo'nun Berlln' • 
den göndermlı olduğu bir mektubu, "mü· 
hlm diplomatik mUlAkatının esas madde -
si unvanı altında neşretnıektedir. Bu ma
~ede ezcümle ıısyıe denllmektedlr: 

"Bir müddettenberi macar hükUmetl, 
vaziyeti mihver devletlerinin siyaaet adaın
lariyle doğrudan doğruya tetkik etmek ar-

ha az samimi ve daha az mükemmel de
glldlr ... 

T ürlı • İngiliz müncuebetleri 
'l'ürkiye'ye gelince, Lord Hallfaka IUD

ları söylemlıtlr: 
.. _ Türkiye ile fevkalAde sıkı hatlarla 

bağlı olmakta berdevamız. MalQmdur ki 
İtalya harbe girdiği zaman Türkiye Bq -
vekili TUrldye'nin flmdild gayri muharip 
hattı hareketini idame edeceğini bildir
miştir. İngiltere hilkilmetl bqtan nlha. 
yete kadar kendisiyle sıkı temaa halinde 
hareket eden Türkiye hQkUmetinin bu ka· 
rarını istilzam eden ahval ve ıeraltl ta
mamen takdir etmiştir. Türkiye ile olan 
muahedemlz baki olduğU aibi bu muahe • 
denin dayandıı\'ı iki millet arasındaki dost• 
luk ve sempati de berdevamdır. Bu doııtluk 
ve sempatinin ge~mlşte olduğu gibi har· 
bin devamı müddetince ve ondan sonraki 
barış yıllan zartında da aramızda yapıcı 
teşriki mesainin velQt bir temeli olarak 
kalacağını Uınlt ediyorum. 

Bu arada alınanlar imkAn buldukları 
her yerde, Balkanlarda ve yakın ıarkta 
b memleketleri alman ııtyaaetinin oyun • 
c~ yapabilmek ümidiyle yerıılz 1Upheler 
ve alarmlar tevlldlne hararetle çalıımak-
ad Fakat öyle ümit ve zannediyorum 
~i ~~ bölgelerde bulunan ve aralannda 
birkaçı dilşmanlarımızın usullerini esase.n 
tecrtıbe etmiş olan memleketler inltisara 
u amıyacaklar ve uğrunda harp ettiğimiz 
~nslplere sadık kalacaklardır. pün~anın 

~ in ında bulunan dost ve milttefıkle • 
rı'~ıız!m yardım ve himayede bulunmağa 
muktedir olduğUmuzu dU.ünmek ceaaretine 
malik bulunuyorum ... 

Lord Halifaka eözlerinl töyle bltlrmit-
ttr· 

·, _ Stllhlanmııın nihai muvaffaktye -
une itimadımız oldufu için ~tlerlrnlJll 
idame ve harbi mttmkUn olan en bQfUk 
fid4etle devam ed.eeetta-., 

zusunu izhar ve bunda ısrar etmekte idi. 
Besarabya'nın lıgalf, macarlann muhaYYe
leleri ve mtlU gururlan için bir nevi kam
çı darbesi olmuıtur. Hakikat haldezaman 
pek az milsalttir, bunun da ııebetfı mihver 
devletlerinin eski Avnıpanın ıeklfnl detlıı
tlrmeğt ve ortaya yeni bir Avrupa çıkar. 
ma~ı istihdaf eden bir hube glrlınıiı ol. 
malandır. 

Fakat macarlar, bu !ne alt hususi bir 
takım sebeplerden dolayı sulhun muhafa
za edilmesine ıahlt olmakta kendileri için 
bir menfaat görmektedirler. Macar ıefle
rln dahili vaziyeti ve memleketlerinden 
milli mutalebatın derhal temini için '.fikir
lerde hüküm sürmekte olan gerginliği i -
zah ve teşrih ettikten sonra Almanya ve 
İtalya'nın macar milletinin mllll mutale
batını iyice anlamış olduklan ve Macarts
tan·ın sllAh patlatmamak suretiyle ihtiyar 
etmiş olduğu fcdakfırlıkt takdir etmekte 
bulundukları hakkında yeniden teminat aı
mıı olmaları muhtemeldir. 

Bu teminata şimdiki Balkan statükosu
nun bozulmıyncağı ve Macarlstan'ın mu
vakkat fedakllrhğının hiç klmııenln ve ev
leviyetle Balkan devletlerinin menfaatine 
hAdim olmıyııcab teminatının ıııı.ve edil
mi, olması muhtemel gibidir. 

Mektup muharriri, netice olarak, Al
manya ile İtalya'nın meydana getirmek ü
zere oldukları yeni Avrupa'da Macarlsta
nın kahraınanane ananesine ve mtuıevl e
hemiyet ve kıymetine uygun ıerefll bir 
mevkie ııahip olacağını yazmaktadır. 

Asker yüklü bir İtalyan 
vapuru yanıp battı 
İtalyada bir mahal, 11 a.a. - Bari'den 

Draç·a hareket etmiş olan ve 920 aakerle 
30 tayfayı hllmll bulunan Paganlni adın • 
dakl ltalyan vapurunun 28 haziran sabahı 
Draç'a takriben 12 mil mesafede ateı a. 
Iarak batmlf olduğu haber verilmektedir. 

İtalyan ordulan umumt kararphı, bu 
hAdlse müııa.aebetlyle 2H italyan asker ve 
zabit vekili ile 6 arnavut zabitinin telef 
olmuı old"1tlanm bildirmektedir. 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

x Sofya, - (D.N.B.) ajansının Sof
ya ıiyasi mahfillerinde öğrendiiine ıöre, 
Bulıaristan'ın Berne elçisi B. Karacof, Ro
ma elçiliğine tayin edilmietir. Roma'daki 
bulpr elçiıi, merkeze naklo!ıınmuftur. Sa
bık baıvekil Köaeivanof Bem elçiliiine ta
yin edilecektir. 

x Moslı:ova, - Yiiıksek Sovyet mec
lisi riyaset divanı, 23/haziran/1940 da lloa. 
kova'da imzalanan aovyet - Fin ticaretlmu
ahedesini tasdik etmiıtir. 

M V-..iv-'-- - .1.,.. mec;liei,. .....ı.. 
bay Knox'un bahriye nuır-btma tarinlnl 
UI reye karıı iMi reyle tasvip etmiıtir. 

x Brükıel, - (D.N.B.) Alman donan
ması baıkumandanmm diveti üzerine, ya
bancı memleketlerin Berlindeki deniz ate
ıeleri, fr1.111ız Jimanlarmda bir tetkik ıe
yahatine çıkmıılardır. 

x Tahran, - (Pars) Majcate Şehlnıah, 
ıabrk mÜtıjtkallt veziri Mecid Ahi'yi, ad
liye vez1rliğine tayin eylemiıtir. 

X Budapeıte, - (D.N.B.) Macariıtan
Ja Bulrariıtan araımda _çarpmba rünü bir 
ticaret anlatması aktedilmiıtir. Anlatma 
emtia kontenjanım fazlalaıtırmakta ve iki 
memleket arumdaki iktıudt münuebet
leri bir ıene için lanzim etmektedir. 

Alllcadar bazr mahafil, Romanya'nm da
hili vaziyeti hakkmda endiıeler uyandıra
cak haberler yaymak teşebbüsünde bulun
muştur. Hatta. macar menabiinden, Tran
ıilvanya ve cenubi D<>brica'da ahalinin tah
liyesi için tedbirler alındığı da ileri sürül
mektedir. 

Salihiyettar romen mahafili tamamen a
ıııl111 olan bu haberleri ıureti katiyede tek
zip etmektedir. Bütün memlekette intizam 
ve tam bir sükUnet hükümfermadır. 

Muhacirler hakkında bir anlaıma 
Berlin, 11 a.a. - D. N. B. ajanıı bil

diriyor: 
Almanya ve Romanya hükümetleri, Ro

manya'ya -iltica etmiş olan polonyalı asker
lerin memleketlerine dönmelerini mümkün 
kılan bir anlaşmaya varmıılardır. Bir çok 
muhacir kafilesi, ıimdiden Romanya'dan 
hareket etmiştir. Soft kafileler, bu ay için
de Romanya'dan çıkacaktır. 

Romanya milletler cemiyetinden 
çıktı 

Bükreıs, 11 a.a. - Romanya milletler ce
miyetinden çekilmiıtir. 

Romanya hariciye nazırı B. Manoilescu, 
bu buııuıta aşaiıdaki beyanatta bulunmuı
tur: 

Romanya, Milletler cemiyetinden çık· 
makla, uzun zamanlnr kendisini avutan bir 
ııiy11i hayale nihayet vermiııtir. Hiç bir za
mnn, Romanya, milletler cemiyetinden, 
jest ve sözden başka hakiki hiç bir menfaat 
elde etmemiştir. Bilakis, Romanya, millet
ler cemiyeti vasıt11iyle, bazı komşu bü
yük millet hakkında, otomatik bir maka
nizma ile, Romanya'nın hakiki hissiyatına 
muhalif a!eyhdar siyasi harekata sürüklen
miıtir. Halen, hakiki menfaatine ve Avru
pa vaziyetinin realitetıine tetabuk eden bir 
siyaset tatbikine başlamış bulunan Roman
ya, milletler cc-niveti izası kalmasının 
faydasız olduğu ': indedir. 

Romanya kabine.inde nazırlann 
izahatı 

Bükrq, 11 a.a. - Rador ajanıı bildi
riyor: 

Nazırlar heyetinin 9 temmuzda yaptığı 
ikinci toplant11mda, dahiliye nazırı aeneral 
David Popeacu, dahili vaziyet hakkında i· 
zahat vermiı ve bütün memlekette nizam 
ve sükiınun hilküm ıürdüğünü tebarüz et
tirmi,tir. 

Bilihare hariciye nazın B. Manoilescu, 
Romanya'nm yabancı memleketlerle olan 
münasebetlerindeki eaaılı safhaları ve yeni 
kabipenin teşekkülünden bu ana kadar el
de edilen ıayaru memnuniyet neticeleri an. 
latmııtır. 

Nihayet. baıvekil B. Glıurtu, hükümetin 
dahili ve harici ıiyaseti bahıinde hükümet 
lzau araımda tam bir fikir beraberliii 
mevcudiyetini tebarüz ettiren izahatta bu
lunmuştur. 

Souyet ve İngiliz aelirinin 

Bfilrreı, 11 a.L - Sov7etler blrlltlnin 
yeni Bükret elçisi LawentleY, dün Bfik • 
rq'teki in&iliz elçisini ziyaret etmiıtir. 

Petrol hiHe senetleri Ü%erinde 
SpekülO.yon yCJMJk 

Bükroo, 11 a.a. - Romanya hükümeti, 
Romen petrol sanayii hine senedatt üze. 
rinde spekülbyon yapılmasına mani ol
mak için llzun olan tedbirleri ittihaz et
miıtir. 

Bu(iln intip.r etıniı olan bir kararname, 
bu ıenedatm klffesinin nama muharrer o
lacağını ve bunlara ait mülkiyetin bu a11n 
dokuzundan itibaren bloke edileceiini na
tdt bıılunmaktadır. 

hepıi üslerine dönmüştür. 
Sahil müdafaa tayyareleriyle bombardı

man tayyareleri, dün ıeniı keşif hare~tle
rinde bulunmuşlardır. Üç tayyaremiz üs
tüne dönmemiştir. 

Gündiu:, yanlarında avcı tayyareleri bu
lunan düşman bambardıman tayyareleri, ti
caret gemilerimize ve sahillerimize hücum
lar yapmışlardır. Şimdiye kadar alman ma
lumata göre, dünkü çarpıımalarda. avcı 

tayyarelerimiz üçü bombardıman olmak ü
zere 11 düşman tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Dünkil harekSt esnas:nda avcı tayyarele
rimizden iki tayyare tahrip edilmiıtir. E
velki günkü harekat esnasında da üç avcı 
tayyaremiz tahrip edilmiştir. 

lngiliz mazisine Jüıen bombalar 
Londra, 11 a .a. - Umumi emniyet ne

zaretinin tebliği: 
Gece, tark ve cenubu ıarki kontlukla

riyle, merkez mıntakalarma daimık bom
balar atılmıııtır. Şark aahillerinde iki ıe
hirde birkaç yaralı ve birkaç ölü vardır. 
Aıkeri hiç ,,ir kıymeti olnuyan hafif hasar 
olmuştur. 

Londra, 11 a.a. - Emniyet nezareti 
tebliği: 

Bu sabah düşman tayyareleri şark sa. 
hlllerine bombalar atmışlardır. Bir ıimen
dlfer gRrajına isabet olmuı, blrc;ok kimse
ler ölmUştUr. İngilterenln merkez mınta
kasında küc;Uk bir şehirde de bazı huarat 
olmuştur. Birkaç kişi ölmüş. cam parçalan 
çocukları yaralamıştır. 

Bir alman tayyaresi düıürüldü 
Londra, 11 a.a. - Hava nezareti tebliği: 
Bu sabah Mant denizi üzerinde avcı tay

yarelerimiz bir düııman bombardıman tay

ltalyanların bombmdımanlan 
Nairobi, 11 a.a. - Resmen bildirildiğine 

göre, ingiliz Moyale'ıinin cenubunda klia 
Buna. İtalyan tayyarelerinin bomba ve mit
:-alyözle yaptıkları bir hücuma uğramıt
tır. Seksen bomba atılmıştır. Fakat hiç bir 
madcii hanr yoktur ve inuncı da hiç bir 
zayiat mevcut değildir. 

Bu aabah, düıman, inailiz Moyale'sini 
şiddetle bombardıman etmiı ve bilahare 
İngiliz kıtalarına hücum eylemiştir. Henüz 
mütemmim tafıilit almamamııtır. Düıman 
tayyareleri de bu mmtıkada faaliyette bu
lunmuslardır. 

Turkana mmtakaımda mühim miktarda 
İngiliz Mkeri e11ir slındrAı hakkındaki l
talyan iddiaaı. yalanlanmaktadır. · 

12 Alman tayymeai diifiirüldü 
Londra, 11 a.a. Hava nezaretinin 

tebliği: 
Bugün tayyarelerimiz, düşmanın 

avcıları himayesinde bombardıman 

tayyarelerinden mürekkep kuvetli fi. 
loları tarafından sahillerimiz boyun
ca gemilere ve diğer hedeflere taar
ruz için yaptığı gayretlere tiddetle 
mukabelede bulunmuılardır. Avcı 

tayyarelerimiz 12 düşman tayyaresi 
düıürmüş ve birçoklarını da hasara 
uğratmıştır. Avcılarımızdan bir tane
si tahrip edilmiftir. 

Gündüz, ingiliz tayyareleri Franaa
da ve Hollanda'da askert hedeflere 
taarruz ederek hava meydanlannı, Jdl
çük gemilerden müteıekkil gruplar çe 
diğer hedefl1:ri bombardıman etmit
lerdir. Bir tayyaremiz dönmemiftlr. 

DUn, bombardıman tayyarelerimu 
Saint - Omer'de bir tayyare meydanı· yaresi düşürmüılerdir. 

Alrika'daki haua hmekatı nı ve Amiens'i bombardıman etmişler-
Kahire, 11 a.a. - İnıiliz hava kuvetlerl dir. Beı tayyaremiz dönmemiştir. 

kumandanlığının tebliği: Bundan başka bir sahil müdafaa tay• 
Dün tayyarelerimiz Eritre ve Macaaca ı yaresi devriye vazifesi görürken dü· 

tayyare meydanında 2 İtalyan bombardı- türülmüştür. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 11 a.a. - (Gecilnnlıtir) 10.7.940128 i hava muharebeleri etrıaamda ve blct 

tarihli askeri teblli: de h&va müdafaa toplarmm ateşiyle diitl-
Bir denizaltı ıemiıi ceınan 35.187 ton re- rülmUttür. Uç alman tayyaresi avdet etmeıo 

len düıman tüccar ıemisi ba.tırmııtır. İn- mittir . 
ıiltereye kartı yapılan hava hücumlan ~ 8-9 gecesi, alman avcılan, bir atman ~ 
nasında ceman 26.000 ton tutan bir kara- ymıda, bir inıiliz tayyaresi dilıiirmöıtür. 
kol iemiıi ile üç tüccar ıemiıi batmlmıt
tu. !ncilterenla cenap .... l&ril Nbllleri ön 
!erinde diier on tüccar semisi elddt bir eu
rette hasara uiratılmrı ve buılannda 7&ft· 
cmlar ~ıkanlmııtır. Pembroke ve lpswtch'
de benzin depolanna, Norwich, Leedı ve 
Tilbury'de de esliha fabrikaların& iubet
Jer vaki olmuştur. Yansmlar ve infili.klar 
huaule ıelmiştir. 

Mant denizi üzerinde alman ve inıiliz 
avctlan arumda müteaddit hna düellola
n olrnuıtur. Düıman ciddi hasarlara ~ 
mııtır. 

Evelce de söylenilmiı olduğu veçhile, 
Briıtol - Blenheim tipinde on inciliz bom
bardıman tayyareei Stava.ııaer - Sola tay
yare meydanı üzerine &km yapmak teteb
büıünde bulunmuılardır. Vazifelerini yap

Berltıı, 11 LL - Alm&ll Ordulan ~. 
lrıımandanhtı bildiriyor: 

Hava mlAlıunısın lııgtlls nakliye katı -
lelerine kartı muvatfaldyetlert IU ııuretıe 
tesblt edilmlıtlr: 7000 tonluk bir ımıv. 
zörle yek~u 21.000 tona baliğ olan dört 
ticaret gemisinin batırılması. .A,Yrıca blr 
kruvazörle 7 tüccar gemisi o kadar hua
ra uğratılmıştır kl imha edilmtı gibi te
lt.kkl edilebilir. 

Bombardıman tayyarelerimiz 40ııJdl 
gUJı z'P"fında İngtlterenin cenubu pıidaln
de tayyare meydanlarına ve cenup ve ce
nubu ıarkl aahlllerinde Uman tataatına 
ve sll!h fabrikalanna klU'll muvatfaldye~ 
il hareklt yapmıılardır. 

X Stoldıolm, - 27 hazirandanberi Al
manya ile İıveç araıında devam etmekte 
olan müzakerat, bir iktı11dt itilifm akdiy
le neticelenmiıtir. Bu itillfa nazaran. iki 
memleket arasındaki ticari mübadeleler 
~ühim miktarda çoialacaktır. 

M acarlC1Ta göre T ratUiluanya' da madan evet blltUn ingiliz tayyareleri düıU-

" 

• t rülmüıtür. Tarafımızda hiç bir zayiat yok-

Bllhaııll& Penbrook civarında ve Pi,.. 
mouth ve Bvaıısed llmanlanndald mUhlm-,,
mat depolıuinda tlddetu tnfillklar ve bf\. 
yük Y1Uı«tnla.r müşahede edilmtıtir. Pen. 
brook ve Portland'da benzin depolarında 
da yangınlar çılı:arılmııtır. Amim tayyare 
meydanına kB.r§ı yedi düıman bombardı -
man tayyareat tarafından yapılan hUcum. 
yedi tayyarenin de imha.siyle netlceletı -
mlştlr. MllDI denizinde bir deniz ~llye 
koluna karıı yapılan bir hücum netlceıılnde 
vuku bulan hava muharebeııt emıuında 10 
düıman avcı tayyareııt dütUrillmllftUr. 
10 - 11 geceııt, dütman Almanya üzerinde
ki altınlarını yapm&m11tır. DUnkü hava 
muharebeal esnasında ceman 3:5 dlltman 
tayyareııi ve bir baraj balonu dllJUrUlm~ 
tUr. 7 alman t.&yyareat kayıptır. 

azıye 

Budapeıte: 11. a.a. - Yarı reamt bir tur. 
Dün rece zarfında düıınan tanareleri 

ıurette tebliğ ediliyor : Hollanda'da ve Almanya'nm ıimal " prp 
.. Kolozavar'dan gelen haberlere gö- bölrelerinde, pyri askeri hedefler üzerine 

re. Romen kabine.inin serf inhilili bu ciddi huarat yapılanuyan hücumlar icra 
fehirdeki Romen mahfillerinde pek c&- etmiılerdir. 

Burdur valisinin 
köylerde tetkikleri 

Mtct kırıcı bir intiba hasıl etmittir. Dün düşman, aralannda Sunderland ti
Romcn hükümeti birçok askeri ve mül- pin.de büyük bir deniz tayyaresi bulunmak 
ki müesseselerin merkezini Transit - üzere 29 tayyare kaybetmiıtir. Bunlardan 

Burdur; 11. a.a. - Dün vali Sadri 
Aka refakatinde Parti reisi ve garni
zon kumandanı ve Parti idare heyeti 
baları ve daire müdiranı olduğu hal
de merkez kazaya bağlı Kıravgu böl
gesine giderek orada hazır bulunan 
pek çok köylü ve ocak ıdare heyetleri 
ve köylülerle yaptıkları bir toplantıda 
zirai vaziyet ve hayvan iilihatı, köy 
muhtarlarının vazifelerine dair konut· 
rnalar ve telkinler ve asker ailelerine 
yapılacak yardımın gekli ve icrası hak
kında talimatlar vermiı ve köy yolla
riylc köylerin imar bakımından kal -
kınma us\11 ve esasları teıbit edilmit
tir. ,. 

vanya'dan naklettiği için Kolozsvar -
da büyük bir izdiham mevcuttur. Ta
mışvar' daki müesseseler Guayala Fe
berver ile Nagyszeben'e nakledilmit
tir, Tamııvar'da büyük bir infial hü -
küın sürmektedir. Zira fabrikaların 
makineleri Kraiva'ya nakledilmiştir. 
Bütün Transilvanya'da bir idari karı· 
tıktık caridir. Geçen hafta Romen hil
kiimeti ıilihh Romen köylülerinden 
mürekkep g\lya muhafız müfrezeleri 
teşkil etmiıti. Romenler bunun ekal • 
liyetleri silahla korkutmak gayesini 
ictihdaf eylecjifini gizlemiyorlar. 

Almanya ve Souyetler Birliği 
hakkında Toymltin bir malıaleıi 

Londra; 11. a.a. - Royter ajansı bil-

s• I diriyor : lnOpta Si ôh altındaki Taymis gazetesinin diplomatik mu-
harriri, M.acaristan'ın Tranailvanya 

asker ailelerine yardım hakkındaki mutalebatı münasebetiyle 
şunları yazmaktadır : 

Sinop: 11. a.a. - Halen silah altın- .. Ölçülemiyecek olan gey, Sovyet 
da bulunan askerlerimizin ailelerine Rı:sya'nın Balkanların ıarkında, adım 
geniı ölçüde yardım makaadiyle vili- adım nüfuzunu arttırmakta olmasıdır. 
yette, kazalarda ve nahiyelerde büyük Şimdiye kadar Almanya, muvafakati
nıülkiye amirlerinin riyasetinde teıek- nı venniı ve ihtimal kl vermekte de • 
kül eden komisyonlar köy kanununun vam edecektir. Hatta Rusya'ya yardım 
hükümleri dairesinde faaliyete batlı· bile edecektir. Zira Almanya"nın Rua
yarak birkaç gün içinde asker .ailele- ya'ya karşı ve sair istikamette olan ıi
rin miktarı ve .ziraat itleri tesbit edi- yaseti tamamen hayadan muarradır. 
terek her tarafta imece suretiyle ekin- Bitler, kızıl orduyu mağl\lp edip, iıte
ler biçilmekte, harmanları yapılmakta diği zaman Ukranya'yı alabileceğın • 
ve buğdayları anbarlanmairtadır. Hü • den emin bulunmaktadır. Bitler, tim
kümetimizin ukerde bulunanların köy diye kadar Rusya'nın rahat durmasını 
de kalan itleri üzerindeki yüksek all- temin etmiı ve battl muvafakatlan ve 
kuı bütün muhitte tevinç uyandırmıt- yardımlarına karJı da minnettar bırak-
tır. map çalıpıı~r. 

İtalyan resmi tebliği 
ltalyada bir mahal, 11 a.ı. - İtalyan or-ı Diitmanm üç avcı tayyaresi, bombardı-

duıu umumi kararılhı teblit ediyor: man tayyareleri tarafmdan dütürülmüıtür. 
Birbirini miıteakip yapılan araştırmalar İki tayyaremiz hareket üslerine avdet 

bu ayın dokuzuncu ıünü Baleareı mıntaka- etmemi,tir. · 
ımda yapılan hareklt esnasında ltaı,an 
tayyarelerinin 41.000 ton hacmindeki ve 
Hood adındaki büyük inıiliz battıharp ıe
miıini hasara uğratmıı ve içinde yangın 
çıkarmış olduklarını meydana çrkarmııur. 

Ark-Ro:yal admdaki tayyare gemııının 

giivertetıinin tam ortasına da iki büyuk 
bomba isabet etmiıtir. Fotograf vesikaları 
bunu teyit etmektedir. 

Bundan baıka İonien denizinde vukua 
"Selmiı olan deniz muharebesi esnasında 
İngilizlerin diler bir hattıharp ıemisinin 
de tam oruıına iki büyük bomba isabet 
etmlıtir. 
Düımanın ıerek bu bombardımanlar es

nasında, ır;erek evelce Girid'in cenubunda 
yapılan bombardımanlarda düımanın uğ
ramıı olduğu hasarları teıbit ve taarih et
mek için araıtırmalar yapılmaktadır. 

Malta deni• ü11il dün sabahleyin ve öi
leden sonra yeniden ıiddetle bombardıman 
edilmiıtir. Tarsanede ve limanda demirli 
bulunan remilerde yangınlar çrinruı oldu
iu görUlmilııtür. 

l tal yan hava lruuetleri za)'Üıh 
İtalyada bir mahal, 11 a .a. - İtalyan o~ 

duları umumi Jrararcihı, İtalyan hava ku
vetlerinin 30 hazirana kadar olan zayiatına 
müteallik ilk liıteyi neıretmiıtir. Buna na
zaran: 

Dördil ıivil erki.ndan olmak üzere 76 
maktul, 103 mecruh. 75 kayıp. 

/ngiliz zırhlılarına isabet oltlufu 
yalan 

Londra, 11 a.a. - Royter : 
İtalyan tayvarelerinin Hood zırhlıııında 

yangın çrkardıklanna dair bugiın İtalyan 

resmi tebliginde çıkın beyanat hakkıoıda 
inıiliz bahriye nezareti ataiıdaki teb'ıii 
neıretmiıtir: 

Alakadar inıiliz deniz kuvetleri lruma~ 
danınm raporu alınmıştır. Bu raporda, her 
ne kadar gemiler yakınına birkaç bomba 
düımilıse de hiç bir tam iaabet, hiç bir 
hasar ve hiç bir zayiat olmadı'tı bıldıril
mektedir. 

Frans11 arazisi düşman 
arazisi lelekki ediliyor 

Londra, 11 a.a. - İngiliz ticaret neza
reti, Koralka da dahil olmak Uzere Avnı
padald btltiln franaız araziltnin ve aynı 
zamanda. Cezalrin, Franaız Fwmn ve Tu
~ 4ÜIDl&ll aru1a1 ta1ikkl edildltiDl 

1 

Y e-rli mallar ıergisi lstanbul' da 
Eylül ayında açılacak 

İstanbul; 11. ( Telefonla ) - 12 ncl 
yerli mallar sergisi Eylülde Galatas:ı
ray'da açılacaktır. 

ve ekonomik harp kanunu hükümleri çer
çevelline glrmiı bulUDdutunu dün akfam 
UlD etmiftir. 
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Türk Dil. Kurumu bugün 
dokuz yaşına giriyor 

Kurumun Türk Diline yaptığı 
umumi· bir bal<ış hizmetlere 

B<'sslz sııdıuıız çalı§malıırtyle dilimiz ll·ı nnn lhttyaçlarınll cevap vermek 1lzere, yar 
zerinde gcni;ı mtkdarda nraşt:ırmalar yapıın fıyan dilln btt sözlUğl.inil de vücuda getır
ve brrçok fa.ydah eserler rneydıına gctlr.-n mck için çalııımıı.ktadır. Bu (sözlUk), bu· 
Dil Ku."'Umunun. duvarları tavaııcı ltadnr g9n kunuııına vo yazı dillerinde kullııw•an 
kitaplarla knplı bir salondeyız. U- bütün kelimeleri ve aynca ilk ve N'ta öğ
zun bir mnsıının etrafında, 1)1'. M. All A· ret1m denı kltnplıırındak terimleri de koy
ğakay, i.ıınak Refet ve Nareddln Artanı nuna alacaktır. Fransızca kUçUk Larou111Je 
gibı dil meseleleriyle uzun uzadıya me;ıı;ul mctodun(la hıu:ırlannn bu eözlUkte k;ıllme
olmaı. değerJI ilim ve sanııt adamlarımız- lcrln ttirtil mflnıılnrınw tasrl!lerlnl ve kul
la gört1;1Uyoruz. Dr. M. Ali Ağakay Dil lıuıııı örneklerini de bulmak kabil olacak
Kurumunun mesaisi hakkında bana., ou 1 - tır. 
zahatı veriyor= MeselfL, flıılenml§ kellmelertl'l.ll blrka· 

- Turk Dfl Kurumunun çalııımıılıırı, çını bana gösterdiler. Bilmem, siz, {can) 
başlıca fkl yol lh!:ertnde toplanır. kelimesinin kaç yer<.le ve kaç mAnnda 

1) Doğrudan doğruya, günlUk ynşn.mııt kullanıldığını hiç d~Undlln07. mil: {t;ao 
tlzerfne de teBfrt olan allln ÖZlCJjtlrllmesl, adıun), (Clln pazarı), (CllD)ll b~lB). (cana 
yen! sözlerin yayılnıası yolundaki lnkıl!\pçı yakın), (canını dişine takmış), (cansız du· 
çalııım!Jalar; ahi t:tekl t al ruyor), (canı yandı), (canı sıkılıyor). 

21 mı m ye arao ırm ar. 
Bu iki çalışma tarzını birlblrlndc.n ta - I Fl!llerdcn öğrcndlğlmlzc ı;ıazaran, faz-

marnlyle avırmak ınllmkUn olmamakla bll-l la müstehcen olmanıak enrtıyle argo tıı.
raber btrt.n"ct kategori için §Ulllan 83ymaıq birleri dahi, toplaruuı kcllmelerin nro.':iınd 
kabildir· alınnuı.ktııdır. Bu arada hazırlanan terim· 

Tilrk. dilinin gert!k halk ağzında, go- ler hakkında da fU ınalOmatı alıyonıın: 
rek başka lehçelerde bulunan varlıklarını Mntcmatlk, fizik, kimya, nstronoml, blyo
toplıynrak dil haznemizin genltllAini orta· lojl, zooloji, botanllt .ve jeoloji t~rlnılcrl, 
ya çıkarmak, dilimiz.la .söz yaratma yolla- muallJnılcrden tr-1ekktil ~tnıl§ kon'!ıeyonlnr 
rını tetkik ederek bu yollardan herhangi t~afından ı:;-ö7.den geçırllcrek ıııubetsl.t 
biri vasıtaslyle muhtaç olduğUmuz yen! görülen lueımlar işaret edllnıl;:ı ve bunlar 
86 ve terimleri yaymak dlllmlzdc.ld ya- lçlıı yeni teklifler yapılmıştır. Kurum ııı -
b~cı kaynaklardan gcl;ru!i ve artık hll- zumlu görülen tndllAtı ynptığın<.lıın bu ki
kUmsUz bir mahiyet kesbetmltı olan ltell- taplar, kntt ı:ıeklllerlni almı11lardır. r.ramt•r 
melcri ntnnik yerlerine yeni keltmcler bul· ve coğra.fyn terimleri de bnzırlanarnk ı~U
malc, ve elden geldiği kadar konu§nl3 dl _ tehns31elnrın nillUıleruıına konmu11tu~: Ge
lindeki kelimelere yakın bir yazı dlllnln ri kalan tllmlcrln terimleri de kıl!Jll- .1 hn· 
k 1 1 esine ve yayılmıunna zırlanmıştır. 
h~z~eı::1S:~cr eşm 1932 8<'nesl temmuzunun 12 inci gUnU 

ırnı mahiyetteki araotrrınalar için de ıu bir cemiyet halinde kunılnn ve hugUn do
nl!l yapablllrlz: TUı:'.k dilinin hnklk1 kuzuncu yaşımı basa.n Kunım, türk lehçe· 

1 
lhlyeti, ba§ka diller ve dil !amllyalnrly- ler lOgnti için de yapılan genl11 bir prog-

1 ı aUUcaaı tUrk letıf;olerlnio fonetik, ram dairesinde malzeme toplama tıııerlyle ._ ~ 8f ji seo~s ve cttmolojl bakımla_ uğraşmaktadır. ProgTamda gBrlllen kny
~~cıa':ı 0teUdkt, tllrk filolu,11sinin kurulma- naklnrdan Radloff'un dört ciltlik t,Urk 

tU k varlıklarının aranmıı.sı bulun- lehçeli lQgatl denemesi ve Pckarekl nln 
:a:.~ ;yılması yolundnkl çalııım~ar. yakut dili sö~Oği.i, diğer birçok escrlerl

1
c 

D M Ali Ağlllıny'a ımfı\mızın oeaslan birlikte tercüme edllnıiştır. Bu kıymet ı 
Uz~e • ymlden bir değlşlkllk yapılma- eserlerden bıışkn, Kurum, birinci cildlnı 
sının znnırt olduğtl oekllndt'kt ne§riyatı eon zıımnnlarda neıırcttlğl, blltlln kaynak 
hatırlatıyor, bu hueueta Kunınuun ne dU- ve yardımcılo.;lyle birlikte tercllme işini 
u düğilnil eoruy nım· Besim Atalaya havale ettiği Divanlı JQ. 

1 n ° · •--~'t d ~ndt gat - it tUrk adlı eseriyle ne kadnr l!tlhar 
- Kurum, lıu fılıre uuıu. l\l'. c,, r, etse azdır. 

diyor. Bugünkü lmlA, tUrkçe a?derln ya- KQ;:ıgnrlı Mahmut tarafından bundan 
zılma.Bl huausunclıı hlı; bir gtlçhlk :göster - dokuz yilz sene evci arnplarn tUrkçc liğ
rnlyor. GUçlUk, sadece yabancı' sözlerden retmek knedlyle yazılmış bulunan bu kt
doğtıyor. Bu yabancı sözler uğnı\'18. dlllmt- tap, ordusu ile dllnyıı. tarihine en oerem 
zln güzel, açık ve kolay lm!Asında zo~luk· uyfalan knznndırmıı:; buluna.o tUrk
lar yaratmak hlç de doğnl dcğlldlr • .Nlte • !erin, ldııro, devlet ve ılyasct adamı ye
k1m. hazırlanmakta olan yeni lmlA lQgnti tlşllrmck bahsinde de pek ileri gltnılı:; ol
de cskl imli\ lOgntlndckl esnslnn ,muha.fıı.- duklannı, Besim Atalay'ın da yazdı~ gt
za etmektedir. Yalnız, on iki yılltlt deDe- bl medeniyet dilnyasınıı kR.r§ı her zaman 
rnclerln neticeleri de KÖZ önünde tululıırıık gBğGllmllztl kabartacak birçok' kaynaklara 
eski IOgatın vermlf olduğU tml_cAnlartcdn~~- bu kitapta tcsa.rlil! ettiğimizi ş:örUyoruz. 
betinde bazı kolaylıklar dllşUoUlmek . · Bundan 900 sene evci, atalarımızın ipek 
Bazı ufak tefek dUzeltmelcr yapılaca}\. es- mendil vo elbiseyi dllzcltmek lı;ln Utıı bile 
ki lmlA JQgaUnde eksik knlmı.ıı veya dile kullandıklarını bu kitaptan öğrenlyoruıo: 
sonradan ,;lrmiıı kelimeler Ul'lve edilecek· Buraya minnetle kaydetmeliyim ki, bu 
tir. mllhlm cemiyetin temcllrrl, her faydalı 

- Yalnız, diyorum, bana kalırsa, elmt.U- teı:;cbbUstln başında kar gibi ııaçlnrtyle bl· 
ye kadar yapılan ırşrlyntın bazı haldı t1.·· :ı:e rehberlik etmlıı bulunan İnönU'nU.ıı 
rafları da vardı. Meseli!.. eakl lOgattc himmetiyle atılmıııtır. 
(kalb) ve (kalp) gibi aralarındn büyük 18. 11. 929 tarihinde o zaman Baevekll 
mlna farkları olduğu halde yazılmasında• bulunan bUyUk ıtclsicOmhurumuz İnönll'· 
hiç bir fark gözetilmemlıı kelimeler var - t nUn başkanlığında blr toplantı yapılmış 
dı. Bunlar olduğtı gibi kalıyor mu T ve bu toplantı onun öz tUrkı;e bir nutku 

- Dtmln de aöylcrnlı;tlm. diyor. Bazı ne açılarak dil encUmcnlnln kuruımıunnll 
ufak düzeltmeler yn.Pılacaktır. Bundan kıaar verilmlotı. 
sonra (kalb) de (p) yerine Cb) kuJlanıla· (!imdiye kııdıır birçok mUhlm f§ler ba
cakt1r. Fakat ibu her (p) ll kelimeye tıAnıll 1armı~ olan ve bundan ıonra da daha çok 
olmıyacaktır. mUhlm foler ba§arabllt>cek bir vaziyete 

Kurumun diğer mesaisi hakkındıt gllril· gelmiş bulunan Dil Kurumu, bugünkU bu 
ıUyonız. En enteresanı hazırlanmakta o· mükemmel vaziyetini 929 ıeneslndekl o 
lan (BUyUk Türk SözlllğU) dUr. Kurum, toplantıya borçludur. 
bu hususta, uzun yıllar ve emekler lııtlyen E ğ l Ş k t 
çalııımalarına devam etmekle beraber, gü- rtu ru eti e 

Beden Terbiyesi Genel 
Direktörü Çankın'da 
Çankırı, 11 (Husust) - Beden Ter

biyesi Genel Direktöril General Ce
mil Taner buraya geldi ve alikadar -
Jarla spor işleri tıakkınJa temaslarda 
bulunduktan sonra iııtişare heyetini 
topladı. Ça:ık.ırı'da 18-20 ya§ arasın -
daki yurtta§lara beden terbiyesi mil -
kellefiyetinin tatbikiyle kaza, nahiye 
ve köylerde kurulacak gençlik kulüp 
ve grupları hakkındaki esaslar tesbit 
olundu. General bundan sonra ıehir
de Lir gezinti yJptı. Kendisi yarın 
Kastamonu'ya hareket edecektir. 

Zonguldak Beden T erbiyeıi 
bölge iıtiıare heyetinde 

Zonguldak; 11. a.a. - Zonguldak be
den terbiyesi bölge istişare heyeti dün 
va1i ve bölge başkanı Halil Akaoy'un 
reisliğinde toplanmıştır. Toplantıya 

şehrimizde bulunan beden terbiyesi 
genel direktörü general Cemil Taner 
de iştirak etmiş ve beden terbiyesi mil
kellefiyetinin tatbiki ile gençlik grup 
ve kulilplerinin teşkili ışlerl üzerinde 
izahat vermişlerdir. 

Zonguldak bölgesi kazalarında ve 
Ereğli kömür işletmesi Tı.irkiş, KômUr 
iş, Türk kömürü ve diğer resmi ve hu
susi kömür ocaklarında müteaddit 1 
gençlik kulilp ve grupları açılacaktır. 
General Cemil Taner buradaki mcsai
sinı bitirerek dün Çankırı'ya hareket 
etmiştir. 

Mersin' deki maçlar 

Ankara Birinci icra Memurluiun
dan: 
Borçlunun Senet No. Adedi tarihi 

İsmi 
Hasköylil 118854 
Yumurtacı 44586 
Mehmet 102308 
Emin 127621 

146151 
111371 
157816 

394 

Gölpazannda 
Mustafa 297 

118858 s 
44595 10 

102312 5 
127625 5 
146155 s 
111375 s 
157820 5 

lOmak-
buz 

50 

10 .. 
21-4-934 

Yukarda isimleri yazuı zevatın borç 
tarından dolayı sahip oldukları türk 
ticaret bankası hisse senetleri daire
mizce satılacaktır. Ancak hisse senet 
ve makbuzları zayi oldu~unrlan bahis
le mezkur borçlular hisse senetlerini 
havi muvakkat makbuzları te11im et
meıpişlerdir. Banka:hn ikinci nüsha
ları alınacağından zayi .-,~an makbuz 
ve hisse ll!:'lctlerrinin htilrmil clmadı

ğı ılftn olun.ır. 2783 
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rik ve süper fosfat fabrikası inşaatı 

vahidi fiat esasiyle ve kapalı zarf usu

MAHKEMELER 

Ankara 3. üncü sulh hukuk ha
kimliğinden : 
Ankaranın Nazımbey mıı.hallesrinde Altı 

aylılı:: oğlu Şevkete ait Solfasol Mecidiye 
mevlı::iinde 69 vergi numaralı 3 cilt 36 say
fa.da k:ıyıtlı ve muhammen kıymeti 130 li
ra takdir dilmiş olan söğütlük bir ay mUd
detle ve bilmUznyede 13. 8. 940 sah cünü 
saat 14 de saulacnfındıı.n talip olanların 

yüzde yedi buçuk pey akçesiyle birlikte 
Ankara 3 üncü ıulh hukuk mahkemesine 
müracaatları lüzumu illn olunur. 2Z74 

Ankara asliye 2. ci hukuk ha
kimliğinden : 

Devlet Hava yolları uçuş kitibi Ali Yıl
maz'a: 

Davacı karınız Hacer vekili a.vukat Saf
fet Nezihi tarafından aleyhinize aı;ılan bo
şanma davasında: .usulü dairesinde yapılan 
ihtar ilamının tebliği tarihinılen itibaren 
bir ayı mütecaviz zaman geçtiği halde da
va edilen mÜ$terek bayata avdet etmemiş 
ve ihtar bu suretle semeresiz kalmış bu
lunıluı!unılan bo~anmalarına masarifi mu
hakeme ve avukatlık ücretinin dava edile
ne tahmiline ve davl olunanın ikametdhı 
meçhul olması hasebiyle il&.nen tebligat ic 
rasına karar verilmesini istemesi Uzerine 
dava arzuhalının ilanen ve mahkeme ulo
nuna talik suretiyle tebli~ine ve tluru$ma 
olarak 10.9.940 sah ıünü saat 9 blttayJn 
mezkOr gUnde mahkemeye gelmeniz aksi 
takdirde bir vekil ıöndermedii:iniz halde 
mahkemenin ııyabımzda cereyan edeceii 
lüzumu tebliğ olunur. 2776 

Ankara birinci sulh hukuk ha
kimliğinden : 
Hacı Doğan mahallesi 4 numarada 

devlet demir yolları marangozhane -
sinde katip Mehmet Ali'ye: 

Ankara defterdarlığı vekili avukat 
Liltfi Sav tarafından aleyhinize açılan 
231 lira 9 kuruş alacak davasının ya
pılmakta olan duruşmasında adresini
zin meçhul olduğundn usuliln 141 inci 

maddesi mucibince ilanen tebliğat ic
rasına mahkemece karar verilmiı ve 
duruşma bir kaç celseyi müteakip da
va devam talebe bırakılmı§ olduğun
dan davacı vekili yeniden gün tayini 
istemesi üzerine yeni usulün 141 inci 

maddesi gereğinde ilanen ve yirmi 
gün mfü.ldetle davetiyle çıkarılmasına 
karar verilmit olduğundan durugması 
bırakılan 18/ 9/ 940 çarşamba günü aa
at 10/5 a bırakılmıt olduğundan mez
kur gilnde mahkemede bizzat hazır 

bulunmadığınız veya bir vekil gön • 
dermediğiniz takdirde mahkemenize 
gıyaben bakılacağı ilan olunur. 

(3681) 13667 

-' ' BİLHASSA INGILIZCE ' !:. - -E Tamamen bir fonetik dilidir ve tellf-: 
: !uzunu yazı ile veya tarifle öğretmek : 
E mümkün delildir. LINGUAPHONE = 
: metodunda haliı i~ilis olan hoca- : 
E lanmz kendi samimi muhltinizde, ya- E 
: nıba~ınu:da dersi, dilediiiniz zaman : 
: diledifiniz kadar tekrara amadedir- : -: ler. Ta ki kelime ve cümleler iyice : 
: kulağınızda iz bıraktın ve dolayı- E 
: siyle diliniz açrlıun. LINGUAPHO- : 
- NE metodumuzu ıerbestçe tetkik ve : 
: 8 ıü.n evinizde paraaız tecrübe ede- : 
E bilininb. lıtiyenlere mufassal bro- E 
E ıür cönderillr. 2785 ----..,. --HAŞET KIT APEV1 ,,. 

TEK TAS 
Bir çift pırlanta küpe 

Acele aatrlıktır. 15-7-940 tarihine 
kadar aşatıdakl adreste her rün saat 
17-19 a kadar ıörülebilir. 

Z. ve H. Özyapr kardeıler 2 inci 
Anafartalar No. 89. Telefon: 3285. 

liyle eksiltmeye konulmuıtur. 
İşbu inşaatın muhammen keşif be -

deli 494508.07 liradan ibarettir. 
2.) Eksiltme evrakı 25 lira mukabi

linde Sümerbank muamelat şubesin -
den alınabilir. 

3.) Eksiltme 29 temmuz 1940 tarihi
ne müsadif pazartesi günü saat 16 da 
Ankaraıp sümer bank umumi müdür
lüğünde yapılaclktır. 

4.) Muvakkat teminat miktarı 23530. 
32 liradır. 

5.) İstekliler teklif evrakı meyanı
na, şimdiye kadar yapmıt oldukları bu 
kabul işlere, bunların bedellerine, fir
manın teknik teıkilatının kimlerden 
tetekkül ettiğine ve hangi bankalarla 
muamelede bulunduklarına dair vesi
kalar koyacaklardu. 

6.) Teklif mektuplarını havi zarflar 
kapalı olarak ihale günü saat 15 şe ka
dar makbuz mukabilinde Ankarada 
Sümer Bank muhaberat müdürlüğüne 
teslim edilecektir. 

7.) Posta ile gönderilecek teklifler 
nihayet ihale saatından bir saat eveli
:ıe kadar gelmiş ve zarfın kanuni şe
kilde kapatılmış olması lazımdır. Pos
tada vaki olabilecek gecikmeler naza
rı itibare alınmıyacaktır. 

8.) Banka ihaleyi icrada serbesttir. 
(3677) 13663 

JANDARMA 

Kıtlık elbiselik kumaş alınacak 
Ankara Jandarma Genel Komut.anlığı Sa

trn Alma Komisyonundan: 
Miktarı 

metre 
(60.000) 
Tahmin bedeli 

Cinıi 

Kı,lık elbiselik kuma, 
İlk teminatı 

Lira Lira 
(186.000) (10.550) 

1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk 
teminatı yukarda yazılı altmıı bin metre 
kııhk elbiselik kumaı 17-Tenunuz-940 çar
pmba rünü saat 15 Ankara J. Genel K. bi
nasındaki J. ıatm alma komisyonunca ka
palı zarf eksiltmesiyle alınacaktır. 

Z - Şartname (930) kuruş bedel muka -
bili İstanbul'da Jandarma muayene komia -
yonunda ve Ankara'da j. Genel K. satın al
ma komisyonundan alınabilir. Nümune her 
ıün adı ~eçen komlıyonlarda ıörülebilir. 

3 - Kanunl ıartlan haiz isteklilerin 
(2490) sayılı kanunda :vazıh tarifata ıöre 
tanzim edecekleri teklif mektuplarını ihale 
günu saat on dörde kadar makbuz karııh
lmda komiııyonumuza vermeleri. 

(3269) 13320 

POLiS 

Elbiselik kwnaı almacak 
Emniyet Umum Müdürlülünden : 
1 - Zabita memurlan için aıı 13800 ço

lu 14500 metre kışlık kıri kwnaş 31-7-940 
çarDamba eünü saat 15 de kapalı zarf uau
liyle satın alınacaktır. 

. 2 - Beher metresine 550 kuruş fiyat bi
çılen trumaıın nilmuneaini a-örmek ve ıart
nameaini almak iıtiyenlerin umum miidilr
lüğümüz ıatm alma komisyonuna müraca
attan. 

3 - Milnakasaya ılrmek ietiyenlerin 
5982 liralık teminat nfakbuz veya banka 
mektubiyle beraber 2490 anyıh kanunun 4 
cü maddeainde yazılı belgelerle birlikte 
mUnakasa ıünll saat 14 de kadar mektupla· 
rım lı:omiıyona vermeleri. (3637) 13655 

ANKARA BELEDiYESi 

Köpek besliyenlerin nazan 
drkkatine 

Anbra B~lediyesind~n : 

1 - Köpek besllyenler köpeklerini bele
diyeye kaydettirerek numara almıya mec
burdurlar. 

2 - Baıı boı olarak köpeklerini soka • 
ia bıraaknlardan ceza ah.nacası gibi (lcu -
duz baıtalıfı oldufundan) köpekleri de it-
llf edilecektir. (3639) 13605 

MAARiF VEKALETi 

Mücellit aranıyor 
An.tara Umumi Kütüpanel11r Müdürlü· 

lünd11n: 
Ankara umumi kUtUpanealnln 60 Ura 

ücretli mOcellltugi mUnhaldlr. 27. 7. 19'0 
cumartesi ırUnU yapılacak yoklamada bll
huııa eski cilt lılerlnde ehliyeti görUlen 
ıeı;llerek taYln oluı:ıacaktır. Taliplerin isti
da ile Ankara vll!yetlne mUraeaatıarı ildn 
olunur. (3617) 1360• 

Yulaf. ot, saman alrnacak 
Atlıspor Kulübünden : 

Çama§ır alınacak 
Orman Koruma Gea11l K. Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Orman koruma ıenel K. erlerinin 

ihtfyacı için 8000 takım •ekiz bin takım ça
maşır kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - İhalesi 19.7.940 cuma ıünil saat 11 
de Yenişehir'de Yüksel caddesinde orman 
koruma ıenel K. binasındaki satm alma ko
misyonunda yapılacaktır._Muhanunen bede
li on bin lira olup ilk teminatı 750 lira -
dır. 

3 - Şartnamesi her rün komisyonda gö
rülebilir. Taliplerin kanunun 2, 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalariyle birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat e
veline Leadar komisyona vermeleri ilin o -
lunur. (3365) 13389 

Kışlık elbise alınacak 
Orman Koruma Genel Komutanlılı Sa. 

Al. Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel K. erlerinin 

ihtiyacı için ( 4.000) dört bin takım kıelık 
elbise kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko· 
nulmu5tut. 

2 - İhalesi 1917/ 940 cuma günil saat 15 
ıle Yeni şehirde Yüksel caddesinde orman 
konıma genel K . binasındaki matın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli (49600) kırk dokuz 
bin altı yıiz lira olup ilk teminatı 3720 
lirn!'hr. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda 248 
k•ını'j mukabilinde verilebilir. Tnlipler 
2490 sıyılı kanunun 2. 3 ncü ma.ddelerinde 
yazrlı vesiknlariyle birlikte teklif mektup
larını i!ıale saatındnn bir saat evetine ka
dar komisyona vermeleri illn olunur. 

(3366) 13390 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Telefon tesisatı yaptırılacak 
M . M. Velrıillltı Hava Satın Alma Ko -

nıısyonundan: 

1 - Dosyasında mevcut ke~fine ıöre ha
vai telefon hattı tesisatı pazarlıkla yaptı
rılacaktır. Ke5if bedeli (657) lira (23) ku
ruştur. Teminat miktarı (100) liradır. Pa
zarlığı 15171940 günU ıaat 10 da hava satın 
alma komisyonunda )'apılacaktır. Keşif ev
rakı (5) kuruş mukabilinde mezkOr komis
yondan alınabilir. İsteklilerin muayyen gün 
ve saatte teminatlariyle komisyonda bulun-
maları. (3528) 13533 

Münakasa tehiri 
M. M. Ve.lı:Bleti Hava Satrn Alma Ko.: 
1 - Görülen lüzum üzerine 2'2. 7. 940 ta

rihinde alınacak olan 23 kalem ıeffaf mal
zemenin alınmasından timdilik sarfınazar 
edilmi15tir. (3709) 13682 

TÜRK HAVA KURUMU 

Elektrik hattı yaptınlacak 
Türk Hava Kurumu Havacılık Da

iresi Genel Direktörlüğünden 
1 - Keşif bedeli 1425 lira 40 ku· 

Muhtelif yol in~aJl 

Hatay ı ,,..;etinden 
l - İskenderun - Payas 

(7x296) dan (21x713) Kın. ıc 
da (14x417) Km. tulunda > 
tesviyei turabiye, menfez ve 
ıaatı kapalı zarf usuliyle iki a 
olarak münakasaya konultı1ı; 

2 - Eksiltme 26 temmuı 
günü saat ıs de Antakynda ~ 
dürlüğü odasınra müteşekk1• 
yonca yapılacaktır. l 

3 - lstiyenler fenni vt 
şartnamelerle evrakı keşfire 
kuruş bedel mukabilinde ?Jı; 
dürlüğünden alabilirler. , 

4 - Bu işin keşif bedeh ı 
beş bin üç yüz yetmiş bir) Jir' la 
dokuz) kuruştur. 

5 - Muvakkat teminat ( ' 
on sekiz) lira (elli altı) kUt d 

6 - Taliplerin ihaleden c t 
kiz giln evel bu işe benzer i 
şardıklarına dair evrakı rnil5 , 

le birlikte Viliiyete müracaJ· 
alacaktan ehliyet vesikasını ( 
yılı kanuna uygun olarak .a 
cakları teklif mektuplarını .,e 
la birlikte teminat mektup ~e 
buzlarını ve ticaret odası vesı 
hale günü saat 14 de kadar~ • 
riyasetine makbuz mukabill11 

cektir. 
Postada olan gecikmeler 

dilmez. (3306) 13 

Parke yol inıası 

Samsun Belediye Riyaseti 
Samsunda Gazi caddesi11İll 

niye caddesi ile Lise arasıııd 
mının parke olarak yapılınll51 

lı zarf usuliyle münakasaY'
6 mış ise de talip zuhur ettJ1e 

pazarlıkla ihalesine karar oJC 

tir. 
1 - Muhammen bedel: Jl 

92 kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat: s3 

kuruştur • • 
3 - İhale 2940 sayılı ka" 

kümlerine göre ve 24. 6. 940 
den 25. 7. 940 tarihine kadar 
menin toplanpığı pazartesi pf 
gün1eri pazarlıkla talibine İ 
lecektir. 

Daha fazla malümat alrnll~ 
rekli evrakı görmek istiyenlt 
diye encümen kalemine ve~ 
hendisliğe müracaat etmelid 

(5555-3378) 

Kanal in§aatı 
ru§ olan (İnönü kampı su tulumba Antalya Su lılıri 16 ıncı şube 
dairesi için) santral binasından tu • dislifinden : 
lumba dairesine kadar yapılacak elek- ı - Alanya kasabasına Ditıı 
trik havai hattı açık eksiltmeye ko- getirilecek sulama kıı.nabnııı 
nulmu1ıtur. 27+S42 kilometreleri arasındaki 

:r relik kanal kısmının hafri ve bıı 
2 - İhalesi 18 temmuz 940 per - imalatı ıınaiye işi talip ~ıknuıdf 

şembe günü saat 14 de Türk Hava nlden kapnlı zarf usuliyle eksi!tı!I 
Kurumu Genel Merkez binasında ha- rılmıştır. 

2 - tıııu keııl! b dell 16391 ıır' 
vacılık dairesi levazım ıubesinde ya- ru$tur. 
pılacaktır. 3 - Ekıiltme 29 temmuz ıı-40 1 

3 ş · h ·• k • gilnU saat 11 de Antalya'da t11 
- artnamesı er gun omııyon ıncı ıube mühendiı;liği binasını!# 

dan verilir. çaktır, ;. 
4 - İsteklilerin, kanunun 2 inci 4 - Bu i&e ait sartname, pr<>Je 
3 .. !ar Ant:ılya'da şube mUhcndisli' 

ve uncü maddelerinde yazılı belge- A.nkaradn su İ$leri reislltlndc #' 
leriyle V.! yüzde 7,5 teminatları ile 5 - Bu işe ait teminat mikUrı 
birlikte komisyona gelmeleri. 2637 ra 39 kuruştur. 

5 - hteklilerln eksiltme güıı 
kiz gün evel şube m!ihend:rtiğfne 

HARlClYE VEKALETi 
ve evelce yapm15 olduklnrı l9lefl 
vesikalan ibraz ederek bu işe gtrt 
!erine dair ehliyetname almalofl 

Kok kömürü alınacak 1 - lstekllierin yukarı.da yazılı 
da teminat mektubu veya makb 

Hariciye Vekaletinden : caret odasına kaydolundukların3 ~ 
1 - Satın alınacak 250 ton kok kö- ıika ve ehliyetnameyi teklif JXI 

mürü kapalı zarfla münakasaya konul- birlikte ihale aaatından bir sBS~ 
kadar Antalyn'da su işleri 16 ncı 

muıtur. hendisllfinde mliteşekkil ekstıtıtl~ 
2 - Tahmin edilen .bedel (6510) 11- yonu rcitıliğineiltcvdi etmeleri "e p 

ra ve muvakkat teminat 488 lira 25 ku- ile göndermeleri llzımdır. Potta 
olacak teahhür kabul edilmez. 

1 ruştur. (5520/3426) 
3 - Münakasa 29 temmuz 1940 pa- J'j 

zartesi günü saat 16 da Ankara veka- Kiralık gazino ve P ' 
let satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

4 - Taliplerin teminatlariyle tek -
lif mektuplarını mezkur tarihde ko • 
misyona tevdi etmeleri ve şartnameyi 
almak istiyenlerin vekalet levazım 
mildürlüğüne müracaatları. (3680) 

13666 

ZlRAA T VEKALETi 

Zayi mühür 
Ziraat Vek§letinden : 
Vekalet müfettişlerinden Selim 

Herkmen'in istimal etmekte olduğu 3 
numaralı "ziraat vekaleti müfettişli
ği" ibareli resmi mühür zayi olmuş
tur. Yenisi Mk ettirileceğinden eski
sinin hükmli olmadığı ilan olunur. 

lstanbul Belediyesi Riyaseti
1 

Florya plajları ve gazinosıl •J' 
fesh edilmiş olduğundan pa•ıt 
ş:rai:i veç~ile ikı sene mü~cleS 
bıne ıhalesı takarrür etmiştır· iıf ~ lı 
muhammen kira bedeli 23000 J l ~ 1 

ilk teminatı 3450 liradır. thaıe --,t 
940 pazartesi günü saat ıs cJe f ~lııı 
encümen odasında yapılacak~~~ıı
name, zabıt ve muamel!t 'ıtıiJ ·~ 
kaleminde görülebilir. Talipl~,ı 
minat makbuz veya mektupla 
ya kanunun tayin ettiği diğer \t' 
tı hamilen muayyen giln ve sıs 
i ~ mı encümende bulunmaları. 

1 
(5606/3678) 

Mersin; 11. a.a. - Sekiz bölgenin 
işt:rak ettiği İçel futbol grupu final 
müsabakası Mersin ile Maltaya takım· 
ları arasında çok kalabalık bir seyirci 
huzurunda yapmış ve Mersin takımı 
grup şampiyonluğunu kazanmıştır. 

Hesaplarında en aıağı 50 lira olanlara 
senede 28.800 lira. 

1 - Klüp hayvanlar ıiçin 108000 ki
lo yulaf, 108,000 kilo yemlik ot, 86,000 
kilo yataklık aapsamanı açık eksiltme-

(3686) 13669 

Göçmen evi yaptırılaC,lt 
Diyarbakır !skin l't!üdurJı.ığÜDdtfl 

1 

5/ 7/940 tarihimle kapalı znrfl•bj' 
sası yapılan 10879 91ira 95 kuruş lı' 
$İfli Dlyıırbııkır Bismil nıcrkeı rıll 
baifü 9 t ipten 15 göçmen evine ~~11IJI' 
delin komisyonca b.ıddi ili.yık ' ıJıııı' 
cihetle ihalenin 25 temmuz 940 tad r ı 
aadif perşembe ~nü aaat 11 Jta ~ 
edilmiştir. Tl\l!plerin yüzde 7,5 ~I f 
le ? !tünU~ ıaat 10 nuna kadnr .. ~jjrif'1 
lerının Dıyarbakır iskan ınu, liJS" 
müteıekkil komisyona verınelerı 1 

Türkiye binicilik müsabakalarına iş
tirf\k edecek olan Aydın, Kocaeli, Kay
seri grupları şampiyonları şehrimize 
gelmiştir. Miisabakalar cumartesi gU -
niı başlıyacaktır. 

Kayseri; 11. a.a. - Dün burada yapı
lan final maslarında Kayseri Sümer ta
!rımı, Orduspor Yıldız takımını yene
rek grup şampiyonu olmuştur. 

Ma; ~üyük bir kalabalık huzurunda 
yapılmış ve her iki takım kardesce sa
hadan avnlmışttr. 

[ T. C. ZiRAAT BAN KASI ] 

ikramiye planı 
4 ta.ne 

4 tane 500 lira 
( tane 250 lira 

(0 ta.ne 100 lira 

Kuralar: 1 mart, 1 haziran, 

Dikkat: hesapları aenede l50 
tlaamfyelert 

1.000 lira 
100 tane l50 lira 
120 tane 40 lira 
160 tano 20 lira 

1 eylül, 1 birincik!nuıı 

liradan aia#1 dUşmlyenleria 
% 20 !azlal&1ır 

------------..... ---..................... ____ ...., ____ ... ... 

ye konmuttur. HARTA G. D1REKTORLOCO 
Açık eksiltme 20/7/940 cumarteıi 

günü aaat 17 de atlı ıpor klübü bina- Bez alınacak 
ıında komiıyon tarafından yapılacak- Harita Umum Müdürlüğünden : 
ti~ 1 H - arta ıenel direktörlüğü ihtiyacatı 

2 - Şartnameyi görmek üzere Klüp çin 20.000 (yirmi bin) metre ince bez pa
muhaıebesine her gün öğleden sonra :ı:arlık suretiyle satın alınacaktır. 
milracaat etmeleri. (3679) 13665 2 - Muhammen bedeli 8.000 lira olup 

muvakkat teminatı 500 lira.dır. 
3 - Nümuneleri Ankarada harta satın 

Zayi - K. Kale ukert ıanat lile.i orta alma komisyonunda htanbulda Ahırkapıda Krrşehir Nalra Müdürliiğıinde!1 : 
kıımı 7 el ımıfından 937 - 938 aeneeinde harta bağlantı subaylığında görülebilir. cf' 
ld 4 - Pazarlığı 17 /tem./940 çarşamba ırü- İdaremiz silindir makinaların~• t>Jf 

• ıiım tudilı::nameyi kaybettim. Yenisini nü 1aat 15 de Cebecide harta satın alma mak üzere 100 lira aylık ucretle ~ı~etl' 
&l&caiımdan .. kitinin hükmü yoktur. komisyonunda yapılacaktır. kiniıt ve altmı~r lira aylık 11~111e1 

Ankaralı Hamit oğlu M. Kemal 5 - Vermiye talip olanlar muayyen ıün makinist alınacaktır. Talipler~? e 1,ıl~AJ 
DİNAR 2777 :e saatte teminat makbuzlariyle komia - ıilı::alan ile birlikte hemen murac 1,,.

"'"8 müracaat etmelidirler. (3643) 13656 lln olunur. "S879/3667" 

lln olunur, "5923/ 3689" 

3 Makinist aranr3'01 



ULUS 

l 2490 ıayıh kanunun 2 ve 3. nen maddesin-
~ \'. Amirliği Sa. Al. de ve ıartnamesinde yazılı veıikalariyle t0 nderilen hariç askeri teminat ve teklif mektuplarını ihale saatın-

TiCARET VEKALETi 

Benzin alınacak ıtaat ilanları dan en u bir uat evel komisyona venniı 
"nden bulunacaktır. (3694) 13675 Tic.arttt V d:iletınden : 

n - Payas Sabun alınacak 1 - Vekilet makam otomobili ile mo -

13) K 
ıe ICo, s Sığır eti alınacak lk m . 

011
,_, ıt~n Alma Komisyonundan: tos !et için 940 mali ydı iı;inde 5250 litre 

tulunda 
1 

dakı kıtaat ve müesıesatm 1stıanbul Komutınlıt Sıtm Alma Ko.: benzin açık eksiltme ıuretiyle ı;atın alına. 
menfez ve ~c; olan 40.000 kilo sabun kapa- Karadeniz boğıız kıtaatı senelik ihtiyacı caktır. 
suliyle i ' 1~ c eksiltmeye konmu~tur. için kapalı zarf usulü eksiltnıe ile 300 ton 2 - Beher litre benzin için 25 kuruı fi-

a konul.ın irJiıc~e~I Ankara, İstanbul, Kon- sığıreti 11tm alınacaktır. Ekıiltme 29.7.940 yat tahmin edilmi• olup muvakkat teminatı 
lıt it ~rı satın alma komisyonla • gtinü ıaat 16,30 dadır. MuhBmmen bedeli 98 lira 44 kuruştur. 
h~· ~ıler lieraitini bu komisyon • yüz on bir bin lira ilk teminatı 6800 lira- 3 - Açık eksiltme 24. 7. 940 çarşamba 

•lırler dır. Şartname1i her ııün İstanbulda satın günü saat 14 de yapılacaktır. 

00 
40.000 kilo sabunun muhammen alma komisyonunda görülebilir. Münaka- İıteklilerin bu gündeı. en aıağı bir gtin 
liradır saya i~tirik için belli (Ün ve ıaatten bir evet muvakkat teminatlarını merkez muha-

fenni "' t ~ltncsi~deki yüzde yirmi beş saat önce teklif mektuplannın Fındıklıda sebeciliği veznesine yatırmaları ve muay
'kı keşfiyt \ ·~ da dahil olduğu halde ilk te- komutanlık satın alma komisyonuna mak- yen olan gÜn ve snatte ünvan ruhsat tez • 
ilinde l'ıl ~İJ1t1" 50 kr. buz karııtıiı teslim edilmesi. kereleriyle birlikte Vekalet zat işleri ve 

tt nıe 22-7-940 tarihine teudüf (3696) 13677 levazım mW:lürlügünde toplanan satın al -
icr:i riinü saat ıı de Konyada d I ak ma komisyonunda hazır bulun:naları ilan 
.. ~~ildeki Lv. &.mirliği satın alma Sa e yağı a mac olunur. 
. ..,.. Yap ı kt 1 · s Al K 4 - Bu işe ait liartnameler her .,.;;n Ve-

ıte1tı· ı aca ır. zrnİT Aıkerı atın ma o. : •-
ıler 22 7 n•o kilet zat ieleri ve levazım müdürlüğünde 

l L • .,... pazartesi günü Tu'"m birlikleri ihtiyacı irin 77550 kilo g 

ASKERi FABRiKALAR 

2 Adet Santraf üj su tulumbası 
alrnacak 

Askeri Fabrikalar Umum l'ıfüdürlüğü 
Merkez: Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 12:>00) lira olan 2 
adet santratUj ıu tulumbası Mkerl fahri -
kalar umum mUdUrlllğU merltez satın ıııına 
komlByonunca 22. 7. 940 pazartesi günıl 
saat 14 te açık eksiltme ile lhalo edlle.!ek
tlr. ŞIU'tnanıe parasız olarak komlsyond.ın 
verııır. Taliplerin muvakkat teminat ollln 
(187) lira t60l kuruş ve 2490 numıırh ka· 
nunun 2 ve 3. maddelerlndeld ve8alkle ku
mfııyoncu olmadıklarına vebu f§le alll.kad 
tUc<":ardan oldııklnrıne dair ticaret odas 
veslkMlyle mezkQr glln :ve saatte komi 
Yona mUracaatıarı. <3488) 13481 

ar 
1 

8· 

Bir hayvan alınacak 
in Askeri fabrikalar tekaüt sandığı iç 

bir hayvan ahnacaktır. Hayvanın Azami 
:ra.şında ya kısrak veya lğdlıı olml\8ı §art 
tır. Taliplerin her gilıı öğleden sonra aaa 
14 ten sonra askert fabrikalara hayvan 
birlikte mUracatları . (8531) 1353 

5 
-
t 

la 
6 

teminat ( 
altı) kur 
ihaleden 
benzeri 

qdar t kl'f k ~ örülebilir. (3575) 13565 
•lıı:ı e ı me tuplarını me2! • sadeyağının 29. 7. 940 pazartesi gtinü saat dı· r a komisyonu ba<kanlıcma ve- - Naklı"yat yaptırılacak 

" " 11,30 da kapalı zarfla eksiltmesi yaprlacak-iltın . tır. Umum tahmin tutarı 90733 lira olup SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. • !stanbul Askeri Fabrikalar Satın Alm 
a 

llııtın eye iııtırilc edecekler 2490 ilk teminatıe 5787 liradır. Şartnamesi her Komisyonundıın : • 
tı . 2• 3 Üncü maddelerinde yazı- gti:ı komisyondB görülebilir. İsteklilerin • Ereğli ve Zonguldtk'tan Bakırköyüne 

ıbraz etmelen· ""rttır. (3359) 25 adet beygır alınacak 9300 ı · k" ·· - •· ı ,,.. 2490 aayılı kanunun 2 ve 3. üncü madde- ton ııvamarın omurunun taşıttırı 
13348 !erinde yaz.ılı veaika ile ırene bu kanunun Sıhhat ve lçtim:ıi Muavenet Veka- ması 24/temmuzı940 çarşamba ırünü, so.a 

-
t 

tır>1h Poıteki alınacak tarif atı da.iresinde teklif ve teminllt mek- !eti Merkez /{ ıfzıssılıha Müessesesi on beşte salı pazarında askeri fabrika! 
t tuplarını ihale saatinden bir saat eveline 

5 
yollamasrndaki satın alma komisyonund 

oıı,,IJd ~azım Amirliği Satın Alma kadar makbuz kBrşılığında İzmir Borno- atın alma komisyonundan kapalı zarfla ihale edilecektir. Beher to 

ar 
a 

-
acı tan: 1 - Merkez Hıfzıssıhha Müesse- nuna naklive bedeli 195 kuruş tahmin edi 

ta...:
8
e tıaptı pösteki alınacaktır. vada askeri satın alma komisyonuna ver- · " • '"'" ek 

11 
sesi serum şubesi için 25 adet beygir mictir. İsteklilerin ilk teminatı ola.o 1360, 

l· 
13 

"8.t l" ı tmcsl 18. 7. 940 pcrııem- meleri. (3697) 13678 " aaltıı v te Tophanede İstanbul Lv. açık eksiltme usuliyle 1. 7. 1940 ta- liralık banka teminat mektubu veya m 
lfen.1ııı alma komisyonunda yapıla Makarna alınacak rininden itibaren eksiltmeye konul • sandığı makbuzu ile 2490 sayılı kanunu 

al 
n 

lr~tı 
7
:
00

tahmln bedeli 123.000 lira fzmr"r Ask.eri Satın Alma Ko. : muştur. 2 ve 3 maddelerindeki vesaiki havi zarf! 
L"ıtı.I llradır. Şartnamesi 61~ ~ 8Yondan alınır. NUmunesl ko- Tüm birliklerinin 80400 kilo çubuk ma- 2 - Şartnameler Ankara'da Mer- rını aynı gün saat 14 de karlar komisyon 

a-
a 

>'le ~Ur. İsteklilerin ka.nunı ve- kamanın 29. 7. 940 pazartesi (iinü saat 15 kez Hıfzıssıhha müessesesi satın al- vermeleri, şartname her gün komisyon.el 
"-tıııd nber teklif mektuplarını ek- de kapalı zarflA ekıiltmeıi yapılacaktır. ma komisyonundan parasız alınır. görülebilir. <

5702
•
35

0
3

) 
13544 

a 

"t?tn en bir saat evellne kadar ko-
elert. (3397) 13373 Umum tahmin tutarı 16884 lira olup illri 3 - Eksiltme 15. 7. 940 tarihinde 

Sa.d teminat 1266 liradır. Şartnamesi her gün pazartesi günü saat 11 de Müessese-
•,. e Yağı alınacak komisyonda görülebilir. t.teklilerin 2490 d ıı .Q•trıı A e müteşekkil satın alma komisyo-
"lli .... , lma Komisyonundan : aayılı kanunun 2 ve 3. ncü maddelerinde ıı ı .. ... e dek" b ' nunda yapılacaktır. 

e arası '"il ~ ı ırliklerin senelik ihtl - yazılı vesika ile ırene bu kanun tarifatı 

1 
asi "11.0oo wı d ~ • 4 - Muhammen bedel 5000 lira ilk 

yapı rn 'hııa "'' o aa eya.ı kapalı zarf dairesinde teklif ve teminat mektuplarını 
nakasaY' ~~ calı:tır. İhalesi 19-temmuz-940 makbuz kartılıiında İzmir Bornovada as- teminat 375 liradır. 
ur etrııe ~ ~t 15 de yapılacaktır. keri satm alma komisyonuna vermeleri. 5 - Taliplerin muvakkat teminatı 
karar nfl 'tte~atuun muhammen bedeli (3698) 13679 yatırmak üzere bir gün evci ve kanu-

t ... , ılk teminatı da 6930 liradır. ni vesikalariyle birlikte belli gün ve 
bcr .. ve ıeraitini öğrenmek: isti - Sığır eti alınacak saatte komisyona gelmeleri. (3307) 
ilı.ı,liin iı saatlannda ve isteklile- lzmİT Ashrl Satın Alma Ko. : lJ329 

. yJ ııı~t laatıanndan bir saat evel te. Garnizon için 108 ton utıreti 29.7.940 

663 Ton kireç yerine 553 ton 
mübayaa edileceği hakkında 

Ask.eri Fabrikalar Umum Müdür/üğ 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Ü 

-2417/ 940 çarşamba gün.Ü saat 15 te kapll 
lı 7.Rrfla ihale edileceği 9/ temmuz/ 940 tar 
hinde ilan edilen 663 ton kireç 553 ton o 
!arak muhayaa edileceğinden mezkur gün 
de çıkan ilin hükümsüzdür. (3688) 13670 

i-
--

k Ankara' da çatı tamir ettirilece 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğ 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Ü 

Keşif bedeli (2040) lira olan yukarıd a 
-mat: ~d~l>lariyle resmi vesaiklerinde pazartesi (iinü ıaat 10 da kapalı zarfla ek

~~~ Sanayi kışlasındaki satm siltmesi yapılacaktır. Umum tahmin tuta-
yılı k• onuna ~etmeleri ilin olunur. rı 23760 lira olup ilk teminatı 1782 liradır. 

y• zılı in:ıaat Askeri fabrikalar umum miı 
GÜMRÜK VE iNHİSARLAR V. dürlüğü merkez satm alma komisyonunc a 

. 6. 940 13376 Şartnamesi her gün komisyonda görülebi-
ne kadaf 2 lir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. Muhtelif inıaat yaptırıl? 

tnbisarlar Umum Müdürlüşünden 

27. 7. 940 cumarteıi (Ünü saat 11,30 d 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şar 
name (6) kurus mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat ola 

a 
t-

~ Atçı alınacak neli maddelerinde yazılı vesika ile gene bu 
~ ~e bir qçı yamağı alınacaktır kanun tarifatı dairesinde teklif ve teminat 

n 

•I eraıt, Ucret ve ııalre hakkın "h ıtı~llk üzere yeni kışlada kı§l~ mektuplarını ı ale saatinden bir sat eveli-
ı - İdttremizin Sivas başmüdürlüğüne (153) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 v 

bağlı "HargUn" tuzlasında evelce yapıl9:l1 3. maddelerindeki vesaikle muayyen gü 
e 
n 

b ..... rnUracaatları. (3537) 135111 ne kadar makbuz kartılığı İzmir Bornova-
-:.r da askeri satın alma komisyonuna verme-

tesisata iliveten yaptırılmasına karar verı
len rezervar ve üzerine ahşap iskele in. ve saatte komiıyona müracaatları. 
şau 2 _ Beton kanallarının şaplanması, (3712) 13683 tı/: ta.knnı alınacak teri. (3699) 13680 

-.ı . 0ınut.anlılı: Satın Alma Komiıs-
3 _: Beton tuz çekme yerleri, 4 - Baı 
boşaltmıı beton kanalında kolon inşası "ka.. 
pah zarf .. usuliyle eksiltmeye konmuştur .. 'r~~ 

~llr~leti ı,in 15/7/940 günü saat 

1 
ılcta 300 adet eıer takımı satm 

~~tılttUhammen bedeli 22500 lira 
lçiıı 3375 liradır. Şartnamesiru 
de ~er gUn ve mlinakasaya i$ti • 

lılc tlll sün ve aaatte Fm~rkhda 
(!ez •atın alına komisyonuna ırel -

3> 13613 

• ı."uhtelif inıaat 
1 '"'•Zim Amirlili Satın Almıı 

l\:• 
>eıı~ •ekilet ambarlan ve dikime-

, ~en yapılacak parke yol ve 
'~ 1 IU tesisatı, erat binası, ız

ltıı kapalı zarf uıuliyle ekıiltme-
lıltıı~' kesif ve hususi şartlan An
~lııta 1, Konya Lv. amirliği satın 
tı 1~0ııuna müracaat etmeleri. İlk 

lııı. D4() 9 lira Z9 kuru~tur. Eksiltmesi 
ler 

29 
Pazartesi giinü saat 11 dedir. 

ltttıif 'I'ern. 940 gilnü saat (ona) 
le..... l?lektuplarını Konyada Kor 

""'it}f " ı aatın alma. komisyonu baı-
t~~liftrcce\tir. Bu saatten ıonra ve
. tt.·ı l?lt\tuplan kabul editmiye
~ııı11 1 Uneye iştirik edeceJder 2490 
ibr::ıı 2. ve 3. ncü maddelerindeki 

etnıeleri ııarttır. 

(3691) 13672 

dı,11 turu ot alınacak 
ı... e 4 •ke • 
h·q~ • rı Sa0tn Alma Ko. : 
"ltj tlı.ı b" l" >'le ır ıkler hayvanatınm seae--
dt t~ Olan iki milyon kilo kuru ot 

btıı· Uıuliyle eksiltmeye konulmuş 
~t~n ve saatte hiç bir istekli 
~. 1 •Yni ıeralt dahilinde ikinci 

ı....:~ · 940 pazartesi giinU saat 17 de 
.~~· Tahmin fiyatı 110 bin lira 
ta'lııe1t ~5~ liradır. Evsaf ve ıerait
I lıte1ı.ıı ıstıyenter her ıün iı saatle-
~~ilclerln de belli gün ve saatte 

--~et td·"e teminatlarını ihaleden bir 
llt:ıaırne sanayi kı1lasındaki aske

lcomiıyonuna vermeleri. 

·- (3693) 13674 
aiipJetlJ' S 

II - Bu ililerin muhammen bedelı 
8 55,21 liradır. 

III - Eksiltme evrakı Sivasta inhisar-
lar başmüdürlüğünde ve 1stanbulda Gala-

IKTJSA T VEKALETi 

Çermik Kaplıcası 

MALiYE VEKALETi 

Satılık eşya 
K1Z1lbey Maliye Şubesindttn : 

fktısat V ttkiletindttn : ta yolcu salonu karııııında inhisarlar umum 
D&,arbMar .. aı&,...uu.. C•....W. U- - -iidiirlüiii merkezinde tuz fen ıubesinde .~ Adet 

Z7 lllrilıtelll •-rl•• da hududu muayyen 26 hektar arazi dahl- görlilebltlr. 
!inde Çermik namiyle maruf kaplıca; IV - Eksiltme 15/tcmmaz/940 pazarte-

1 _ Kaplıcanın işletilmeıi irin aıı"'ari s rünü öileden sonra saat on beşte Si-
" • vasta inhisarlar başmüdürlüğü binasında 

(10.000) liralık aermaye vazı ile bir ıirket müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
teskil edilmek ve bu para ile sıhi ıeraiti V - İsteklilerin teklif evrakı, meyanın
kaiz otel ve banyo daireleri tesis etmek ve da, eimdiye kadar yapmış oldukl11rı bu ka· 
kaplıcanın teslimi tarihinden itibaren bir bil işlere ve ticaret odasına kayıtlı bulun-

duklarına dair olan vesikalarını da koya.. 
sene zarfında yapılacak tesisat projelerini caklardır. 
Vekalete ita etmek ve projelerin tasdikin- Vl _ Mııvakkat teminat miktarı, % 7,5 
den itibaren de azami Uç aene zarfında bil- hesabiyle 612 liradır. 
cilmle te1iaatı ikmal etmek; VII - Teminat ic;in milli bankalardan 

2 - Kaplıcanın imtiyaz aahibine teali • alınacak mektup ile borsa rayiç fiyatından 
mlnden itibaren Ur ıene zarfında kaplıca yü~de on bet noksaniyle milli esham kabul 

Y edilir. 
için tayin olunan hududu çevreliyen aaha • VIII - Teklif mektuplarmı ve diğer 
nın 115000 mikyasında topografik harita - evrakı havi zarflar, usulüne göre mühür
ımı tanzim ile iki nüsha olarak İktıaat Ve- lendikten ıonra ihale sa.atından bir saat e-
kaletine tevdi etmek; veline kadar Sivasta inhisarlar başmüdür-

3 - HiHesi temettu olarak hükümeti u- liiğüne makbuz mukabilinde verilmelidir. 
Posta ile gönderilecek tekliflerin gene iha-

nevt "100 .. lira ita etm!k; leden bir saat evetine kl\da.r komisyona 
4 - Yukarda yazılı teahhUtlerln ifasını gelmiş olmaı;ı lazımdır. Postnda vaki ola

teminen Milli Bankalardan alınmıt "1500" bilecek teahhlirler nazarı dikkate alın • 
liralık teminat mektubu verilmek ve teah- maz. ("5374"/3267) 13273 

hütler yerine ıetirilmediği takdirde temi • Hargün tuzlaırnda inşaat 
nat mektubu irat kaydedilmek ,arttan ile 
talibine ihale edileceğinden istlyenlerin yaptITılacak 
A.nkara'd.a İktısat Veklletlne bir iıtida ile inhisarlar Umum Müdürlüğünd~n 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 1 - İdaremizin Sivas Başmüdilr-

C3058) 
13606 lüğüne bağlı "Hargün" tuzlasında e

NAFIA VEKALETi 
velce yapılan tesisata ilaveten yaptı
rılmasına karar verilen "Taşpereli ku
şak kanal" nın inşaıı "açık eksiltme" 
ye konmuştur. 

80 Muhtelif mumluk elttktrit ımpul 
ı Elelr.trilı: ocağı. 

14 ince ve lr.alm elektrilı tablosu 
50 Elektrik anahtaTI, 
25 Kablo .borusu 

426 Muhtelif lıırtasiye eşyası. 

u 

.. 

-
-

Yulr.arda cins ve mikdarr yazılı eşyaların 
18-7-940 t.arihine müsadil perşembe gÜnu 
saat 12.JO dı hülr.ümet caddesindelr.i Anka 
rıı belediye müzayede salonunda açık art 
trrma suretiyle satılacağı ilan olunur. 
(3577) 13567 

Satılrk makina 
Kızılbey Maliye Şubesinden : 

e 
-
e 

-
-
-
-

(60) santimlik tomrukları biçmeğ 
mahsus yerli mamulatından elektrik 
le müteharrik ve 20 beygir kuvetind 
A.Rd. dinamo motörlü mübayaa be 
deli 1200 lira olan bir adet mahcuz ka 
tarak makinesi 19. 7. 940 tarihine mü 
sadif cuma günü aaat 16 da açık artır: 
maile yerinde aatılacağmdan daha faz 
la izahat ve bulunduğu yer hakkında 
maIOmat almak istiyenlerin §imdiden 
§tıbeye müracaatları ilan olunur. 

(3578) 13568 

D. HAVA YOLLARI 
Çimento alınacak 

Nafıa VeUletinden : 2 - İnşaatn muhammen bedeli Bir kamyon -sesi alınacak 
4029.0S liradır. :r-

22.7.940 pazartesi giln~ ıaat 1.6 da An
knrada naha vekıteti bınası içınde mal
zeme müdürlüğü odasmdB toplanan malze
me ekıiltme komisyonunda 8500 lira mu
hammen bedelli 500 ton portlant çimento
sunun kapalı zarf usulü ile eksiltmesi ya-
pılacaktır. 

Eksiltme ,artnamesi ve teferruatı be-

3 Ek ·1 Devlet Hava YollaTI Umum Müdürlü-
- • sı tme evrakı Sivasta tnhi- ğündttn : 

sarlar BaşmüdürlUğünde ve İstan -b ld 1 - İdare için ~ık eksiltme ıuretile bir 
u a Galatada yolcu aalonu karşı • adet kamyon şasesi alınacaktır. 

sında İnhisarlar Umum Müdürlüğü 2 - Muhammen bedeli 3,650 lira olup 
merkezinde tuz fen şubesinde göril • muvakkat teminatı 276 lira 25 kuruı~ur. 
lebilir. 3 - Ekliltme 22/7/940 tarihine müsadif 

pazartesi gilnü saat lf de devlet hava yol-
4 - Eksiltme 19. 7. 940 cuma günü ları tayyare meydanında klin umum mii

ku- öğle.den sonra. saat on be•te Sivasta dürlük binaaında toplanacak komııyon ta-

delıiz olarak mo.lzeme müdürlüğünden a-
lınRbilir. 

Muvakkat teminat (637) lira (50) 
t h 1 Y rafından icra edilecektir. "u ısar a~ başmüdürlüğü binasında 4 - Bu işe ait fenni ve hususi ıartna-
m teşekkıl komisyonda yapılacaktır. mele-.· ile mukavele projeleri parasız ah-

~upıarif ·~, l. &.de yağı alınacak 
..ı .... r t : '"• ruştur. µıge t<' ı ıun Amirliği Satın Alma lsteklilerin teklif mektuplarını muvak· 
ve 5" ~llıit kat teminat ve ıartnameslnde yazılı vesaik 

l?ıiista ile birlikte aynı gün saat 15 e kadar mez-
~ biıı 

1 
hlcem Mv. birliklerinin otuz kQr komisyona makbuz mukabilinde ver-

t ta.r,' tı Yiiz kilo sadeyağı ihtiyacı meleri lbımdır. (3447) 13471 

~iltııı '1•.uliyle eksiltmeye konmus- Münakasa tehiri 
ı. 011 taı 29 Tem. 940 pazartesi gü- t t l · R · 
"lllrıii ·'ltıda 1zmirde kışlada İzmir Nalıı V•Hleti Yapı ve mar ş ttrı eıs-
b (~. ~•atın alma komisyonunda ya- lif,ınden : 
tı >'Qz abınin edilen tutarı kırk beli 24. 7. 94-0 çaf1&mba giinü 11at 15 de iha-
'lıçtıi 11lcıtic liradır. Teminatı muvak- lesi itan edilmis olan Maliye vekileti mah 

ı.. ç bl d zeni evrak yanında yapılacak muvakkat 
l "'tıi h n ort yüz on altı liradır. 

5 - İsteklilerin bu kabil iclerle nabilit. 
k l ld ki :ı 5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin mu-

meş u 0 u arına ve ticaret odası- ayyen gün ve ıaatta tayyare meydanında 
na kayıtlı bulunduklarına dair vesika kain umum müdürlük binasında hazır bu-
ibraz etmeleri lazmdır. lunmabrı ilin olunur. (3517) 13508 

6 M~vakkat teminat %7,S hesabiy
le 3o3 lıradır. Teminat için millf ban
kalardan alınacak mektup ile borsa 
rayiç fiyatlarından . % 15 noksanıile 
m ili esham kabul edilir. 

ADLiYE VEKALETi 

Benzin aıınacak 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Cağ torbası alınacak 
MM. Vekilctı sat.ın alma KO: 

_,_ 
LiSELER 

6 talebe almacak 
Ashrf Listtlttr Mülettış/iğindttn : 

Beherine tahmin edilen fiyatı : 1,5 lira 
olan 15000 :20.000 adet cağ torbası kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuıtur. Eksiltmesi: 
16/ 71940 salı günü saat 11 dedir. İllı: te
minatı : 2250 lira olup şartnamesi 2,5 lira
ya komisyondan alınır. Taliplerin zarfla
rının ihale saatmdan bir saat eveline ka
dar M. M. V. Sa. Al; KO; na vermeleri; 

1 - Askeri liselere askeri öğretmen ye
tiştirilmek üzere harp okulu kadrosuna aı. 
tı talebe alınacaktır. 

(3239) 13250 

2 - Bu talebeler: harp okulu talebesi o
larak Ankara'da: Dil - Tarih • Coğrafya 
fakülteainde yabancı dit tahsili görecek ve 
askeri öğretmen yetiştirilecektir. 

3 - Kabul şartları: 
Bina tamir ettirilecek 

M. M. Vekileti Satın Alma Komisyo -
A) Harp okuluna ıiri& ıartlarıru tama • 

men haiz olmak. 
nundan: 

an Keşif bt-dell 11.778 lira 98 kuruş ol 
bina tamiri kapalı zarfla eksiltmeye ko 
mu§tur. Eksiltmesi: 2G. 7. 940 cuma gtln 
saat 11 dedir. İlk teminatı: 883 lira olu 
şartnamesi : 60 kunı a komisyondan alın 
Taliplerin muayyen vakitten bir saat e' 
llnc kadar zarflarını ıı. :M. V. Sa. Al. K 
na vermeleri. (3516) 13532 

n-
u 
p 

ır. 

•e-
o . 

Gcmic; feneri alınacak 
M. M. Vekaleti satın alma KO: 

o 
le 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 13 
kuruş olan 500 tane birer yedek şişesiy 
birlikte gemici feneri 16/ temmuz/ 940 sa 
ııünü S '\n 10 da Ankarnifa M. M . V. s 
tm alma Ko. da pazarlıkla satın ahnac 

lı 
a-
a-

ğmdan isteklil~rin 97 lira elli kuru~luk t 
minatları ile birlikte pazarlık gün ve sa 
atında Ankarada M. M. V. aatın alma KO 
da bulunmaları . <3554) 13620 

e-
-

Çam tahtası alınacak 
M. lıf. Vekilctı Satm alma KO: 
Beher metre miklihına tahmin olunan f 

yatı 50 lira olan 63 metre mik1bı çıralı çam 
tahtasının pazarlık gunu istekli çıkmad 
ğından yeniden pazarlığa konulmu& ve pa 
zarlık günü olarak 15/ temmuz/ 940 pazar 
tesi günü saat 11 tesblt edilmiş olduğun 
dan isteklilerin 472 lira 50 kuruşluk ka 
teminatları ile birlikte pazarlık gün ve sa 
atında KO. da bulunmaları. (3555) 1362 

i-

ı-

-
-
-

ti 
-
1 

Kınnap ve ambl\laj kağıdı 
alınôcak 

M. M. Vekileti Sııtrn alma KO: 
-
o 

250 kilo kınnapla 1000 kilo ambalij ka 
ıı, ıdı 15/ temmuz/ 940 pazartesi güniı saat 1 
do Ankarada M. M. V. satın alma KO, d 
pazarlıkla satın ahnııcasmdan isteklileri 
mezkur tarihte numuneleriyle birlikte mez 
kfıı KO. na müracaattan. (3556) 13622 

a 
n 
-

Eter anestezik alınacak 
M. M. Vekiilctı Satın alma KO: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 75 

kurus olan 800 kilo eter amestezik 16/ tem 
muz/940 salı günü saat 11 de Ankarad 
M. M. V. satın alma KO. da pa.zarlıkl 
satın alınacağından isteklilerin 900 liralı 
kat? tem: "<!tları ile birlikte pazarlık gün 
ve saatında Ankarada mezkur KO. da bu 
unmaları, (3558) 13624 

o 
-
a 
a 
k 

-
1 

Flaster alınacak 
M. M. Vekileti Satın alma KO: 

a Hepsine tahmin edilen fiyatı 13950 lir 
olan yirmi bin makara Flaster 17/temmuz 
940 çar5amba günıi saat 1 ı de Ankara.d 
M. M. V. satın alma KO. da pazarlıkla sa 

I 
a 
-

t o ın alınacağından isteklilerin 2902 lira 5 
kuruşluk kati teminatları ile birlikte pa 
zarlık giin ve saatında KO. da bulunmala 

--
r 

a 

ı. (3559) 133625 

Timar fırçası alınacak 
M. M. Velclleti S•t1n alma KO; 
Beherine tahstin edilen fiyatı (gS) dok -

k 

san beş kuruş olan (25.000) yirmi be• bin 
det tımar fırçası pazarlıkla münakasaya 
onmuştur. İhalesi 15/7/940 pazartesi günü 
aat on birdedir. Kati temınau (3.562,5 
ç bin beş yüz altmış iki lira elli kuruş 
ur. Evınf ve prtnamesi her gün öğleden 
onra M. M . V. sııtın alma komiıyonunda 
örülebilir. İsteklilerin kanunun emrettiğ 
elgelcrle ihale saatında komisyona gelme 

s 
Ü 
t 
s 
g 

b 
1 eri. (3563) 13629 

Tımar fırçası almacak 
M. M. Yek.ileti Satın alma KO: 

) 

-

j 

-

-
s 

Beherine tahmin edilen fiyatı (95) dok 
an beş kuruş olan (25.000) yirmi beı bin 
det tımar fırçası pazarlıkla münakasaya 
onmuştur. İhalesi 15/71940 pazartesi güniı 
aat on beıitcdir. Kati teminatı (3.562.S) 
ç bin beş yüz altmı• iki lira elli kuruş 
ur. Evsaf ve şartnamesi her gün öğleden 
onra M. M. V. satın alma komisyonunda 
örülebilir. İsteklilerin kıı.ııunıın emrettiğ 
elgelerle ihale saatında komisyona. gelme. 

a 
k 
s 
Ü -
t 
s 
g i 
b 
eri. (3593) 13630 1 

Ali.t dolap ve masası alınacak 
M. M. Velr.Bleti satın alma KO: 

o 
Hepsine tahmin olunan fiyatı 8200 lira 

lan yüz tane sactan mam!H ilet dolabı ile 
ki yliz tane ilet masası 22/temmuz/940 
azartesi günü saat 11 de Ankarada M. M 

i 
p 

le 
V. satın alma KO. da p111.11rlıkla ihale edi
ceğinden isteklilerin 1230 liralık kati te
inatları ite birlikte pazarlık gün ve sa

tmda mezk<lr KO. da bulunmaları. 
m 
a 

(3635) 13654 

Kayıı yular başlığı alınacak 
M. M. VekBlcti satın alma KO: 

ol 
Beherine tahmin edilen fiyatı 360 kuruş 
an 1000 tane kayış yular başlığı 17/tem
uz/ 940 çarşamba günil saat 15 de Ankara

• M. M. V. satın alma KO. da pazarlıkla 
atın alınacğından isteklilerin 540 liralık 
ati teminatları ile birlikte mezkur KO. 

m 
d 
s 
k 
d a bulunmaları. (3658) 13658 

Muytabiye malzemesi alınacak 
M. M. Vek81eti satın alma KO: 

bi 
Hepsine tahmin edilen fiyatı on sekiz 
n yüz lira olan muhtelif cins ve miktarda 
kiz kalem muytablye malzemesi 20/ tem
uz/940 cumartesi günü saat 11 de An

arada M. M. V. satın alma KO. da pa
arlıkla satın alınacağından isteklilerin 

ıe 

m 
k 
z 
27 15 liralık. kati teminatları ile birlikte 

ezk<lr KO. da bulunmaları. (3659) 13659 m 

ra 
lı 

Benzin alınacak 
M. M. VeUleti satrn alma KO: 

8) Lise olgunluk imtihanını vermiş ol • 
mak. 

C) Yabancı dil bil&iıi yukan derece&ı 
bulunmak. 

4 - !&teklilerden seçilmek ıuretiyle a. 
lınacak talebeler ineilizce, fransızca, al • 
manca branşlarına taksim ve fakültenin 
940 : 941 tedrisatına iştirak ettirilecekler • 
dlr. 

5 - İsteklilerin evrak ve vesikalariyle 
harp okulu komutanlığnuı ve fazlı tafsill1 
almak istiyenlerin de askeri liseler müfct. 
ti~liğine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(3327) 13310 

OKULLAR 

Bir hademe alrnacak 
Harp Okulu Komutanlıtrndan: 
Aşağıds yazılı şerait dahilinde harp o • 

kuluna 35 lira ücretle hademe alınacaktır. 
İsteklilerin mezkfir okul K. na müracaat • 
ı arı. 

ŞERAİT 
1 - Sıhat raporu, 
2 - Hüsnühal eshabından oldu~ da-

i r polisçe müsaddak vesika. e 
3 - A\erlikle ilgili olmaması. (3435) 

13413 

Tal ebe alınacak 
Harp Okulu Komutanlltrndan 

Sivil liselerde ikmale kalmıı talebelerin 
harp okuluna girebilmelerini temin maksa.
diyle kayıt ve kabul muamelesi eyHll ni -
hayetine kadar uzatılmııtır. İkmali olup 
harp okuluna girmiye istekli olan talebe -
erin ııimdiden mensup oldukları askerlik 1 

15 ubelerine müracaat ederek muamelelerini 
kmal ettirmeleri ve ikmalde muvaffak oJ. 
uklan takdirde evelce tekemmül ttiı:ecelr
eri evrakı ile okula alınacakları ilan olu-

i 
d 
1 
nur. (3627) J3617 

ANKARA V ALILICI 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara valiliğinden : 

1 
1- Aşağıda isimleri yazılı okul • 

arın tamirleri ayrı ayrı açık eksiltme 
uretiyle yapılacaktır. s 

a 
1 

r 

2- İsteklilerin ıartname ve keşif • 
namelerini görmek üzere her gün ma
rif müdürlü:iine ve ihale günü olan 
S. VII. 1940 pazartesi gilnü saat 15.3<1 

da ve % 7,5 teminat akçtaini husuı1 
muhasebe mildürliiğü veznesine yatı• 
arak vilayet daimi encümenine müra· 

c aatları ilan olunur. (3276) 13237 

Okulun adı 
Merkez Yenihayat 
Merkez Ulus 
Nallıhan merkez 
Ayaş merkez, Güdül 
Çubuk merkez 
Kalecik merkez okulları 
Kızılcahamam Pazar nahi

Keşif 

Lira Kt-
741 04 
413 20 
892 08 
555 50 

1117 50 
1632 87 

y esi okul. 499 60 
Beypazarı merkez Karaıar 

kulu. 500 o 
Beypazarı Geleğra okulu. 200 

m 

T amiral yaptırılacak 
Antıra Vıliliğindea : 
Ankara merkez 1ıtiklal, Albayrak, Mi • 
arkemal okullarının tamirleri 1436 lira 

2 
m 

O kuruı keıif bedeli Uterinden açık eksilt
eye konulmuştur. İsteklilerin ke~if ve 

15 artna.mcleri görmek üzere her ııün Maa -
f müdürlüğüne ve ihale &ünü olan 

8-VU-1940 perşembe günü saat 15.30 da 
e % 7,5 teminat akçesini hususi muhase • 
e müdürlüiü veznesine yatırarak vilayet 

ri 
1 
v 
b 
daimi encümenine mUracaatları ilin olu • 
n ur. (3409) 13380 

r 
t 
p 
y 

Mazot alınac.ak 
Ankara Valiliğinden : 
Maa nakliye keşif bedeli (1574). li

a (20) kuruıtan ibaret bulunan (500) 
eneke mazotun mubayaası 15/7 / 940 
azartesi günü saat 15 buçukta vila
et nafıa komisyonunda ihalesi yapıl
ak üzere pazarlığa çıkarılmıştır. 
Muvakkat teminatı (117) lira (07) 

m 

k 
n 
o 

uruştur. İsteklilerin muvakkat temi
at mektup veya makbuzu ile ticaret 
dası vesikasiyle birlikte sözü geçen 
ün ve saatte komisyona gelmeleri. g 
Buna ait keşif ve şartnameyi her 

ün nafıa müdürlüğünde g5rebilecek-g · 

le ri. (3684) 13668 

P. T. T. ve TELEFON Md 
\'te1t1İl er elin komisyonda ırörülebi- depo binası isi ckıiltmeden kaldmlmı~tır. 
~ııı_ ;:. ticaret odasın.da kayıtlı ol- Keyfiyet ilin olunur. 

13684 
tdirt ır Veaika ıröıtennek mecburi-! (37l5) 

er, Ekıiltmeye iştirak edecekler --- ---------

,ı.., 
~°'b··"•ı. 

Et ve ah nacak ...,, 
yag 

7 - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin yukarda kadedilen gün ve 
saatte mahallinde hazır bulunmaları 
lazımdır. (3375-5265) 13384 

Satılık eşya 

Ankara Gümrük Müdiirlüfünden : 

Adliye Velı:Bletınden: 
Vekalet makam otomoblll ile motosik

leti ve temyiz mahkemesi ba§rtyaset ve bl!i 
müddeiumumilik makam otomobilleri ih
tiyaçları lc_:ln açık eksiltme ile 760 teneke 
benzin alınacaktır. Muhammen bedeli be
her ttnek~l ~2,5 kuruştan cr.man 3768 li
ra 75 kuruş ve muvakkat trmlnat mlkdarı 

ha 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 93.750 li
olan 250 ton benzin pazarlıkla satın a

nacaktır. (125 şer tonluk iki ayrı parti 
!inde). Pazarlığı 16171940 salı cünü sa-
15 dedir. Kati teminatı: her parti için 

31 lira 25 kunıe olup her partiye ait şart
me 235 kurusa komisyondan alınır. Ta

plerin muayyan vakitte M. M. V. Sa. Al. 

at 
70 
na 
ti 
K o. da bulunmaları. (3662) 13660 

Kamyon yedek parçaları 

Stajyer alınacak 
P. T. T. Umumi Mıidürlügünden : 

ol 
na 

İdaremize en aıdı orta mektep mezunu 
mak şartiyle müsabaka ile sitajiyer alı
caktır. Bunlara verilecek ücretle müsa • 
kaya ilitİrik için aranacak vesikaların 
vi ve mahiyeti villyct P. T . T. müdiırluk
rinden bğrenilir. İmtihanlara viliyet mer
zlerinde 1-ağustos- pcr&embe güniı saat 
da başlanacaktır. Taliplerin evrakı ınus
telerini tamamlayıp viliyet P. T. T . mü
rluklerine müracaatla isim ve a.dresleri
kaydıttirmeleri lüzumu ilin olunur. 

lfj;'I~ _Satın Almı Komısyonundan: 

1t11ıatc~!tıı ve miktarları yazılı iki kalem yiyecek satm a.lınıcalı:tır. Kapalı 
ti he 1 lapaıada aakeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve fart· 

'-ttıtıd gün komisyonda ırörülebilir. İsteklilerin teklif mektuplarını en geç i-
C an bir saat evel komisyona vermis olmaları llzımdır. 

' lıı.ı İlk T. İhale 
~t 'ti Miktarı kilo Tutarı lira Lira Kr. Saat Gün 
(~ltr 293000 103550 6427 50 1517/940 15 pazartesi 
-c14) 70000 94500 5975 00 15/7~40 16,SO pazartesi 

13220 

Müfredatı belediye mezat salonu ile rüm
rük m~dürlüğü binasında asılı listede ıös
terilmı~ ~lan n_ı,uht~lif cins e!IYa 2/ağustos/ 
940 tarıhıne musadıf cuma günü saat 10 da 
açık arttırma ile satılacaktır 

Müzayede iştirak arzusuncLt bulunanla
rın muayyen saatte Akköprüde gümrük bi
nasmda mütesekkil satı.p.~omi9cmuna mü-
racaaltan. (S649) 13057 

282 llra 66 kunıııtur. 
AlınacBk benzinin evsafı ekıılltme vart

namesinde yazıtıdır. Eksiltme temmuzun 
Yirmi ikinci pazartesi Kiln'I saat ı~ te Ve
klllct binasında toplanacak satın alma ko
mlı:ıvonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin eklıtıtmeye girebilmeleri 
iç.o 2490 sayılı kanunda >·azılı ıeralti haiz 
veslkalan hA.mll bulunmalan 1Azımdır. İs
tekliler şartnameleri parasız olarak her 
gün VekAlet levazım mUdUr(lltfuıden ala-
bilirler. (3030} 13535 

alınacak 
M. M. Vekalctı satrn alma KO: 

ra 
Hepsi~ tahmin edilen fiyatı: 17.460 li
olan altı kalem ZİS kamyon yedek par

lan pa.zarlıkla satın alınacaktır. Pazar
ğı: 18/ 7/ 940 perşembe ıünü nat 14 de-

ça 
lı 
di r. Kati teminatı: 2619 lira olup şartname 

liltesi komisyonda görülür. Taliplerin 
uayyeı:ı vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da 

ve 
m 
bulunmalara. (S66S) 13661 

ba 
ne 
le 
ke 
9 
bi 
dü 
ni 

(3573) 13563 
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YENİSEHİR PALAS OTELİ 
.J 

A nkara Atatürk 
hulvan Ti : 3949 . İstanbul Şubesi Açılmıştır T epebaşı Şehir f ı 

karşısında Tl : 41 

Umumi heyet loplanhSI 

Maarif Evleri Yapı Koope
ratifinden : 

Maarif Evleri Yapı Kooperatifi 
umumi heyeti yıllık toplantısı' -
nın 3 Ağustos 1940 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 15 de 
Ankara Halkevi salonunda yapı
lacağı ilan olunur. 

Ruzname : 
1- İdare Meclisi ve Murakip 

raporlarının okunması ve planço
nun tetkiki. 

2- Kooperatif ortakları için 
bir teavün sandığı kurulması. 

3- İnşaat vaziyeti hakkında 
görüşme. 

4- Yeni İdare meclisi azaları 
ve murakiplerin seçilmesi. 2786 

DEVLET DEMlR YOLLARI 

Kalorifer tesisatı yaptırılacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komısyonun· 

d an: 
Eski§ehlrde devlet dcmlryollan c:ırnk 

mektebi kalorifer tesisatı projesiyle bu te· 
B!eata ait boru şebekesi ve mütemmim ıı · 
mcllyatının yaptınlması kapalı zarf usu· 
Jlyle ve vnhid fiyat üzerinden eksiltmeye 
1inmuııtur. 

1 - Bu lflPrın muhammen keşif bedeli 
(24000 ı liradır. 

2 - lstr.ldllcr bu işe aıt şartname, pro
je ve sair evrakı devlet d"mlryollarının 
Ankara ve Sirkeci veznelerinden n201 ku· 
nış bedel muknblllnd" alabllirlcr. 

3 - Eksiltme 22. 7 940 tarihine raııtlı· 
yan pazartesi 5;11nU snet 16 da Ankarada 
D O vol dairesinde toplnnccak merkez ı 
komlsyonımca ynpılncnktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıc:tn istekli· 
1 rin tekllf mcktuplarlyle birlikte aşağı -
da vazıh teminat ve vesaiki ayın gUn saat 
1:1 e k dır komisyon rclsll_ıtine vcrmel<'rl 
IA ımdır 

a ı 2490 No. kanunun ahkt\mına UYıtUn 
1 t'fl') llralık muvakkat teminat, 

b ı Bu kanunun tayin etti$!'! vesikalar, 
cı Bu iş lc:ln MUnakalt\t Vekfl.lctlnden 

alınmıe ehliyet vesikası. (Ehliyet vesikası 
tc:m ihale tnrlhlnden en az sekiz 5;11n evci 
bir istida ile MUnakalAt Vc.kAlctlne mUra
c:ıatln bu gibi işlerden en az lMOO liralık 
bir işi muvaffaklycUe başardıklarına dair 
ellennde mevcut resmi vesikalnn bu isti· 
daya rapteylemle olmalan. (3441\l 13422 

300 ton motorin alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun· 

t!an: 
Muhammen bedeli 3l'>640 llra olan 300 

t motorin 28. 7. 1940 salı günU l!laal 15 te 
kapalı zart usullyle Anlmreda idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu i§e girmek lstıycnlerln 2673 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin etli· 
ğl vesikaları ve tekliflerini aynı gtin saat 
.l4 e kadar komisyon reisliğine vermeleri 
ll'ızımdır. 

Şartnameler 175 kuruea Ankara ve Hay
darpa,n veznelerinde entılmaktadır. 

(3448) 18527 

Kı11lcahamam kapl ıcalan 

Birçok tadlldtln bu ııcne yeniden 
açılmış olan Kızılcahamam kaplıca
ları. Romatizma siyatik ve sair has· 
talıklara karşı gayet mUcaslr bir de· 
vadır. Her glln saat 12 de :Ml\dataal 
Hukuk caddesi Çankırı oteli yanın· 
dakl garajda otobüs mevcuttur. Cu· 
martesl günleri saat 14 te aynı ma· 
halden ve pazarteı;I günler! de Kızıl· 
cahamamdan saat sabah G da otobUs 
hareket ettirilerek hafta tatillnden 
istifade edilmesi temin edilmiştir. 
Her tUrlU istirahati eti.midir 2'1:.!3 

1 Ankara ikinci icra memurlu - Ankara ikrnci icra memuTlu -
ğundan = ğundan : 

Bir borçtan dolayı haciz altına almana Bir alacağın temini istifası için haciz 
150 yarım ve beher yarımı 100 kuruş kıy- altına alınan beheri 4 liradan muhtelif e
mette 940 yılı buğ'dayı ilk açık artırması batta 100 adet kontrapilakrn ilk açık artır-
25, 7. 940 günü saat 12 de Ankara borsa- ması 18. 7. 940 günü ı:ıat 12 de belediye 
aında yapılacak ve mal kıymetinin % 75 mezat salonunda icra edilecek ve mal kıy. 
ni bulmadığı takdirde ikinci açık artırma· metinin % 75 ni bulmadığı takdirde ikin
sı 26. 7. 940 günü ayni mahal ve saatte ya- ci açık artırması 19. 7. 940 günü ayni ma
pılacağmdan istekli olanların hazır bulu- , hal ve saatte yapılacağını.lan istekli olan. 
nacak memuruna müracaat etmeleri ilan larm mahallinde hazır buluna~k mcmu
olunur. 2778 runa müracaatları ilin olunur. 2775 

BALAST MÜNAKASASI 
Devlet Demiryolları Adana 6. ın,..ı işletme Komisyonundan: 
Aşağıda mahal, miktar ve muhammen bedelleri yazılı balast ih:zaratı mü

nakasa ve ihaleleri hizalarında gösterilen gi.inlerde ayrı ayrı yapılmak üze
re kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme tayin edilen günlerde 
saat 1 l de Adana'da İşletme müdürlüğii binasında yapılacaktır. İsteklilerin 
evelce bu gibi işleri yaptıklarını gösterir vesaik ve 940 senesi Ticaret oda
sı vesikasiyle 2490 No. lu kanun mucibince hazırlıyacakları teklif mektup
larını münakasa saatinden bir saat evveline kadar komisyonumuza vermiş 

bulunmaları lazımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankara, Hay
darpaşa, Adana. Malatya. Kayseri veznelerinden alınabilir. Taahhütlü mek
tuplarla yapılacak tekliflerin postadaki gecikmesi nazarı it ibare alınmaz. 

Fi. M/ 3 Yckıin bedeli İlk teminat İhale 
Teslim mahalli Miktar m / 3 kuruş Lira 

Alaca 
Hacı kırı 

Türk bahçe 
(F. paşa • Ista.biye 
arası) 

Karadere -

10000 
9000 
6000 

6000 Km. 536-522 
Toprakkale - İsken
derun arası 8000 

(3619) 

120 
150 
150 

180 

120 

12000 
13500 
9000 

10800 

9600 

Lira 

900 
1013 

675 

günü 

30-7-940 salı 
30-7-940 .. 
31-7-940 çar-

şamba 

810 31-7-940 .. 

720 31-7-940 .. 
13653 

Ba ~ast mü na kasası 
D. D. Y ollan 4. işletme Müdürlüğünden : ' 

940 mali senesi işletmemiz ihtiyacı olan, keşif bedeli ile miktar ve mev· 
kileri, t eminat miktarı, ihale tarihleri aşağıda yazılı 4 şubeye ait balast ay· 
rı ayrı günlerde ve saat 15 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfusuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. 
Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı teminatı vermeleri ve kanıı

nun tayin ettiği vesika ve eksiltmeye girmeğe manii kanuni" bir hali bulun
madığına dair beyannameleriyle teklif mektuplarını eksiltme günü muay· 
yen olan saatten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Bu işe ait mukavele ve şartname projeleri 4. işletme müdürlüğünden, 

An kara, Haydarpaşa, Sıvas, Amasya, Samsun istasyonlarından parasız ola
rak dağıtılmaktatlır. 

O cak Km. Miktarı Keşif B. Muhammen B . Teminat M. İhale 

A. LEY AZIM AMlRLIGl 

Taze fasulye alınacak 
Ankara l.evazmı Am1rliğı Satın Alma 

Komısyonundan: 
1 - 100.000 kilo taze !ruıulycnln kap:ılı 

zarflo eksiltmesi ıs. 7. 940 saat ırı te An· 
kara Lv. ümlrli~ satın alnın komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15.000 lira ilk te
minatı 1125 liradır. Şartne.mr.sl komisyon
da ı;:-örlilllr. İçinde kanuni vesikalar da bu
lunan teklif nıcktuplnrı sa.at He kadar ka· 
bul olunur. (33Gl ı 13363 

O dun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satrn Alma 

Ko. : 
1 - 1200 ton gürgen odununun kapalı 

zarfla eksiltmesi 23. 7. 940 saat 15 de An
kara Lv. amirlici satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 27.000 lira ilk 
teminatı 2025 liradır. Şartnamesi 135 ku
ruş mııkıı lıilınde komisyondan alınır. Ka
nuna uygun ve içinde kanuni ve ticaret o
dası vesikası da bulunan te.Jclif mektup. 
!arı ınat 14 de kadar kabul olunur. 

(3392) 13432 

Muhtelif sebze alınacak 
Ank;ır:ı Ltvaıım Amirliği Sat.ın Alma 

Ko. : 
1 - 28500 kilo, taze fnsulya 800 kilo ti!· 

ze bamya 200 kilo yeşil dolmalık tııbcr 

pazarlığı 12. 7. 940 saat 15,30 da Ankara 
Lv. amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Mııpıımmen bedeli fnsulya için 4275 
lira bamya için 120 lira biber için 2S lirn
dır. Kati teminııtlariyle birlikte muayyen 
vakitte komisyonda bulunulması, 

(3692) 13673 

Matbaacılara 
Ankara Levazım Amirliği Sat.ın 

Ko. : 
Alma 

1 - 70 kalem evrakı matbua pazarlığı 

12. 7. 940 saat 11 de Ankara Lv. fmirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1000 lira kati te
minat 150 liradır. Liste ve nümunesi ko· 
misyonda görülür. Kağıt ve malzeme amir-
likçe verilecektir. (3695) 13676 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Ko.: 
Alma 

1 - 15 ton sadeyağı pazarlığı 12. 7. 940 
saat 14 de Ankarada Lv. amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 18750 lira kati 
teminatı 2813 liradır. Şartnamesi 

yonda ıöruliır. (3700) 
komis-

13681 

Kuru ot alınacak 
M3 K. 

130 
L. 

5200 ) 
L. tarihi Çocuk Esirgeme Kurumu genel 

365+850 
483+ 000 
238 + 200 
260 + 265 
278+280 
311+000 
352+355 
361 +365 
204+000 
214+000 
215+000 

58 + ooo 
25-26+000 

5-8 sahil 
636+ 000 
680+000 

4000 
lSOOO 
2000 
3000 
2000 
2000 
4000 
3000 
1000 

500 
500 

1000 
1000 
3000 
7000 
5000 

(5554/ 3377) 

Cıvata ve 

120 
120 
120 
120 
110 
140 
120 
140 
140 
130 
140 
140 
160 
140 
120 

18000 ) 
2400 ) 
3600 ) 
2400 ) 
2200 ) 
5600 ) 
3600 ) 
1400 ) 
700 ) 
650 ) 

1400 ) 
1400 ) 
4800 ) 
9800 ) 
6000 ) 

1740 

1485 

776 25 

1185 
13367 

somun ·at.nacak 

17.7.940 m e rkezinde n : 

18.7.940 

Çocuk yuvası müessesemiz hayva -
natının ihtiyacı için 35 bin kilo kuru 
ot alınacaktır. İhalesi 22 temmuz 940 
pazartesi günü saat 10 da Kurum mer
kezinde yapılacaktır. Şartnamesini gör 
mek istiyenlerin Kurum hesap işleri 

direktörlüğüne müracaat etmeleri. 
2752 

..Jllllllllllllll l llllllllllllJllllllllll&.. -- -
19.7.940 - BESTEKAR -------22.7.940 = --------

-

Muhlis Sabahattin 
ve arkadaşları 

* 13 Temmuz Cumartesi 
akşamı saat 21.30 da 

H alkevi Salonlarında 

--------------
D. D. Yolları Satın Alma T<omısyonun dan: • : 
Muhammen bedel ve mııvnkkat teminat mll<dan aşıığtda yazılı 135 ton cıvata ve : İLK TEMSİLLER --

somun ilk yapılan ekslltmr.sln" talip çıkmaclı~ndan yeniden 20 8. 19IO salı ıtünll saat : 

1 
...................................... :1 =-= 

111111111111111111111111111111111111111! ı r; te kaplı zart usııliyle Ankıı.raıla idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe ırtrmek lsttyenlerln aşojtıcla yıı.z ılı muvakkat tPmlnat t1P kanunun tayin et- : Kızılay Ank ara Merkezi 

Boş şişe satışı : ~~i~ıt"~~aıan ve tekur1erını ayın sı:0n sa 1 ı• (1 kadar komisyon reıs11ıı:ıne verme1erı § ...... ....... ..:::~.r::::.:~~.~...... .. .... : 
lS, ~~P~Jl~~~~~:1~ı:~:1:~:':~~; ı~ E • ~ar nnmeler 231 kuruşa Ankara ve Ha rJ:~::!e~c:~:tnde :ı~~ı~~~a~~~lnat ~ -

~ ~ı;ci~!lr:e:~ b:ı~\nr~~'i!~ty~~~ E Yerli malı teklif edildiği takdlrd~ ~~;2 Is~3~6~r. 
~ lerln Dayıbey rakı febhka!llnıı ml\· : Cif olarak ecnebi malı tekllt edlldlı';l tak-

racıuıUıırı Ti. 2563 2f>~4 : dlrde 
11111111111111111111111111111111111111111 Müzikli revü 

-------
1 - Kerem ile Aslı 

" Halk maı:;alı .. 

(3378) --

----------
-

~2 -Muhasebeci Mutedil efendi E 
--Balast mü na kasası 
- -D. D. Yolları Satın Alma Ko. : : Operet Komik 

Muhammen bedelleriyle miktar ve yerleri ve muvakkat t•minatları aşağ ıda yazılı olup her biri ayrı ayn birer : 
eksiltme mevzuu teşkil eden 9 ocaktan çıkarılacak balastlar, hizalarında gösterilen gün ve saatlerde sıra ile ihale- : -teri yapılmak üzere knpah zarf uıouliylP eksiltmeye_ konulmuştur. Eksiltmeler Ankara istasyonuııda 2. ci işletme : 
müdürlüğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin hizalarınd:ı miktarları yazı- _ 
11 muvakkat teminat rnakbuz veya idarenin kabul ettiği f?:.müle mutabık banka mektuplariyle, <anun ve ~artna- : 
menin tayin ettiği ves.ııki de ihtiva edecek tekliflerini ek~ittme saatinden bir saat eveline kadar komisyona mak- : 

Yazan ve besteliyen 
Muhlis Sabahattin 

------
Numaralı yerlerin şimdiden = 

tedarik edilmesi rica olunur. : 

Fiyatlar : _ 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. - -

ŞartnafT't: .,e mukaveı .. projeleri An:'lkara'da 1. 
köy istasyanlarından .,arasız verilmek:ediı 

İstasyonu 

c:i işletme komisyonu ile Kayseri, Çankırı, Zllnguldak ve Yer-

Sıra No. Yeri ve Kim.si 

1 
2 
3 

Ankara - Kayseri Kr •. 

4 
5 

• .. 
" .. 

35· 37 Lalabel 
52 

102· 110 

204-20:.' 
365 

Kurbağalı 

Mahmutlar 
Balışeyh 

Yerköy 
B. Köprü 

6 Irman-Zonguldak Km. 31 Kalecik 
Alibey 
Tüney 
Germece 
Balı kısık 

Kayadibi 
Tefen 

1 

8 
9 

62· 

318 
347 

r3~-~) 13543 
Balast Beher M3 

miktarı 

M3 

3000 
3000 

4000 
3000 
3000 

2000 

3000 

3500 
4300 

muhammen 
bedeli 
kuruş 

150 
150 

110 
130 
150 

100 

150 

150 
130 

Muvakkat 
teminat 
Lira 

337.50 
337,50 

330,00 
292,50 
337,50 

150,00 

337,50 

393,75 
419,25 

İhale güntl ve saati 
:4.7.940 

Çarşamba S. 15,00 
.. ıs.ı s 

.. 15,30 

.. 15,45 

.. 16,00 
26.7.940 

Cuma Saat 15,00 

.. 

.. 
,. 

15,15 

15,30 
15,45 

- O rk estra k oltukla r : 150 ; birin - : 
_ ci m evki 100 ; b a lkon 50 kuruş : 
: Localar: 5 lira ve 4 lira : 

..,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııF" 

ULUS - 21. inci yıl - No. 6&03 
İmtiyaz· sahibi 
lsken der A r tun 

Umumi Neşriyat ı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FEN i K 

MUeıı11esı• .MiidUrii: Nu.şıt lll.IJU 

U LUS Basımevi ANKARA 

ÖRTİNG BLAVPUNKT AGABAL TIK Radyolarını 

KOK KÖMÜRÜ SATIŞI 
Eti Bank Umum Müdürlüğünden : j 
Buğday Silosu yanındaki Kok depomu zdan , müıte , 

aaitine teslim, tonu 24 lir a d an isten ilen m iktarda kok ~ 
satıldığını bildiririz. . Jı 

Müracaat yeri: Bankalar ca ddesi, Eti Bank Tıcaret 
Telefon No : 2012. 2 717 

Kiralık yerler 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

Senelik mu-
hammen kirası 

L. K. 
Teminatı 

L. K... 
7 20 

Cinsi 
Vakıf No. Semti maha11C 

Koyunbba 81 Koyunpazarı 111 
96 

96 

72 

mes c i d i ıısı dönemecinde 
vakfından 
ardiye ar
sası 

7 20 Muru r u 485 

5 40 
mescidi 
Hanefi Ba
yazit mes
cidi son 

cemaat ma-
halli 

hallesinde 
Ulucanlarda J-{ll 

zit mahalleside 

Yukarıda mevki, cins ve ıSenelik kira mikdarları yazılı vakıf 
kuller teslim gününden itibaren 31 mayıs 941 tirihine kadar kir' 
mek Ü7.ere on gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

Kati ihale 17. 7. 940 çarşamba günü saat 15 de ikinci vakıf a~ 
Vakıflar Umum Müdürlüğü Emlak ve Arazi Müdürlüğünde yaP' 

Talip olanların 3 7,5 teminat akçeleriyle birlikte müracaatla~ 
(3529) 1 

.~Jl lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l ll lllll l lllll ll l l llllll lll 
--§ Türkiye Demir ve Çelik 
------
-----------
------------
----

Müessesesi Müdürlüğ·ünden 

Fabrikalarımı7.da külliyetli mikdarda ortayağ, kalınyağ 
istihsal edilmektedir. Bunlardan : 

1- ORTA KREOZ OT YACI : 

Mahrukat olarak yalnız başına veya dizel yağı ile muay)-t 

betler dahilinde karıştırılarak kllllanıldığı gibi hayvan de~ 
yonu ve umumi dezinfeksiyonda ve yıkama yağı olarak gaı 
zol ayrılması, boya ve cila yapılması, toprak ve rütubctle 
bulunan ağaç aksamının muhafaıesı, gaz yağı ile mahHhta sıtİ 
cadelesinde ve % 11 - % 16 (Karbolik) ve (Krizelik) asit ilt 
tiğinden bu maddelerin istihsali için mevaddı iptidaiye oı.aJ 
!anılması kabildir. 

FlYAT l : 

Müessesemiz sahası vagonda teslim tonu TL. 97.00 (Dok~ 
liradır. 

'tı· 
' lft 

= 2- KALIN KREOZ OT y A ar: 

----------
---------
-----
------

Mahrukat olarak ve ayni zamanda ağaç travers, teıgrıf 
ve saire gibi toprak ve rütubetle temasta bulunan ağaç a1' 
muhafazası için ve dezinfeksiyon işlerinde veya dezinfekt6! 
sali için mevaddı iptidaiye olarak kullanılabilir. 

FlY AT : 
Müessesemiz sahasında vagonda teslim tonu TL. 60.00 (/. 

liradır. 

3- ZlFT : 

ıt· 
'-~~~ 
~~ qı 
t1t' Ct l 

~ll 
t~l it 
~~ " .~. 
~ 
~-Gemi, mavna ve sairenin ziftlenmesinde, katranla karı§tl ~ t 

asfalt yol inşaatında ve bina tavanlarının rütubetten tecri~~ Ilı:~ 
tecrit malzcme!li imalinde kullanılır. Yüksek tcvettürlü ~ab (/, ~ oı 
lasyonunda ve ayni zamanda siyah kundura boyası, rugan bO. ~tç 
siyah yağlı boya, çini mürekkebi, matbaa mürekkebi imalinde ~ ı!t 
nılan is kömürü istihsalinde ve Briket kömürü imalinde ıcıı11, li \ .. 
Yumuşak ve sert olmak üzere istenilen evsafta imali rnil1111' ~ ll.t = ~ § F l YA T : ~ttı

0 = Müessesemiz sahasında vagonda teslim tonu TL ıo (on) ~ 
=: Alakadarların doğrudan doğruya müessese müdürlUğüne ı\'I ~, ~ 
:= <'aatları i lan olunur. ı \111 l 

~111111111111111111111111111111111111111111 1 1111111 1 1111 1 1 1111111 1~ ~ 
tr==-=============== ==dl ~~t 

ıı . li 
·~ t. 
~n ql Ankara'da emlôk almak isteyenlere 

1 
Ankara'da Büy ük Millet Meclisi bahçesi yanında asfalt >~. 

rinde .stad~om karş~sında üstünde iratlı üç binası buluna~. ı~ 
şuyu ızalesı dolayısıyle Ankara icrasınca 15 temmuz ~nu 6 f 

~"Iİti 

~~ ' , ... 

1 
ye kaclar satılacaktır. Muhammt•n kıymetleri 19.700 liradır. ~ 
numara ile dosyasına bakılabilir. Müzayedeye iştirak için ortıı e 
nıyor. Anlaşmak istiyenlcr Ankara'da TL 2326 ya müracaııt ~ 
lidirler. ~ ~~~~ 

~ ~tıti . 
,;=============~ ~~ 
r lt~ ~t·t 

Y E N İ S İ N E M A H A L K S 1 N f MAS 1 S US S i f' f r• \ılı~ b 
~ d\'• rl 

Dııgtin bu gece Dııglln hu gece Bugün tıU ~ ı'ttın· 
Sruıt : 14.30 _ ıR.30 2 yeni filim Snat : 12 • JG ~r: ) • la 

sranslarında 1 - Kovı,oylar ve Cas\;S c;ü.NGAJ)d~ıı ~~tt' 
ngNiZ ve KADIN 2 - Mcçlıul Tnyy'lT'l'::l Mua?.:ı:Stn .. , ıu ,l)~t· 
Saat : 16.30 ve 21 Seanslar : H .30 • 16.SO • türkçll sv ı 

1 d 18.30 ve 21 de sıı• .t b .. scnns arın a Sa.at·. 14-18
1
se .ıı•l". ~. ' Saat 12 Hi de ucuz 5.. .~ 
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