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aa.t ngiltereye taarruz yaklaşıyor mu ? 
Milli Şefimiz dün 
akşam İstanbul'a 

hareket buyurdular 
~illi ~efimiz ismet fnönü dün akşam saFt 23 _de h~susi_ t~enlc 
. bula müteveccihen tchrimizden hareket etmı§lerdır. Mıllı Şe

llli~ istasyonda Meclis reisimiz Abdülhalik Renda, Başvekilimi:r 
1ij Refik Saydam, Mareşal Fevzi Çakmak, şehrimizde bulunan Ve
~~ C. H. P. Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer, meb~sl~r, ~ir~ok a.s 
~ e ınülki erkan ve halk tarafından hararetle teşyı edılmıştır. Mıl-

firnizin Yalova' da kalmaları muhtemeldir. 
) 

endi 
ftCJ.rımızda 
IQ/ım 

Amerika isıiklalinin vıldönümü ı 

Milli Şelimizle ı 

Falih Rıfkı AT AY 
\~· 
1?-dı~a., el tezgahlarını ortadan 
t .:.ı:ı zaman, mllletlerin tari
t (Çağ deci§imi daha olmuş
~ at bu inkıliı.pla yalnız mo
~~ lla.yj alemi değil, daha genit 
otUJta..Yeni hakimiyetler, ve mis· 
~~~llt'Yen yeni mahkumiyetler 
l' il! etti. Bu çavın bir adı da 
tıı'ttın Yeniden taksimi=' dir. 
~,~bu çağda sanayi buhranları 

r kavgaları, hakimler ara· 
llıt~llhur etti. inkılapçı nazariye
ltrl'da.na geldi. Ancak bu naza· 

h da.hi, cihanın nimetlerini 
tt ~teriyete maletmek gibi in
• Lç~ bir davaya hizmet etme· 
'cıa1t· ,_. •tnlcr arasındaki rekabet-
._. eh hakim milletler için deki 
•• ~ llıerıfaat kavgalarının halle
'"6lfl 
t,ı e Ça.lııtılar. Bu rekabet ve 
~lktda.n istifade ederek uyanan 

d llıa.n milletler vardır. Çünkü 
i,:llıokrasilerinin hüriyetçiliği 

li iaı~tl'ı~~, mahkiiml~r. arasında 
•th klal hareketlerının doğma-
11' 'k?~ olmu,tur. Bilmek de la
'r 1 rarp sanayi buhranlarına 
~e 1~•!\lar, bu hareketleri ten
lat~~t~ikçe artan siyasi ve iktı· 
~ 1 lallerin, hakim kıtayı fa .. 
~ ~ie, tenhalaımağa sürükle • 

tlc 1ddia etmiılerdir. Sanayi 
._. eUerinin sırf kendi buhran· 

ilk eya menfaat rekabetlerine 
~ e.den ihtilaflarla, ve münha

)'~. •htili.f ve buhranlardan do
>ttfe 1 tı.i~anı tecrübeleri ile, umu
d,lc~llayi aleminin, bu a lem 

, ~a.r' ~illi kurtuluı hareketle-• ı.'~ fıkir ve menfaat iıtirak· 
Qltıb' . tlir ırıne karı§tırmamak la -

'>i ._.· lierhangi bir memleketin 
ı''llır fi lrıaliyesi bir adamın, veya 
I~ 0111:' Yahut bütün cemiyetin 
1l'e11• olmaması, bu sanayi ve 
de l!l İstihlak pazarlarına ham 
"' "e .... · · 'h l h l .._,_.a.} coıraı ıstı aa sa a arına 

ttı l\rını değiıtirmiyor. Yeni 
''da. :\'affak olduğu zaman, Av
>t,)'._ 0~up taıan bacalar Afrik a 

._.e b~·.~letlerine hediye edile-

Ruzvell arasında 
teati edilen telg raflar 

Ankara 13 a.a. - Amerika istikla
linin yıldönümü münasebetiyle Reisi
cümhur İsmet İnönü ile Amerika Bir
leşi · ·vletleri reisi B. Franklin D. 
Roosevelt arasında aşağıdaki telgraf
lar teati olunmuştur. 

Ekselans Frank/in D. Roosevelt 
Amerika Birleşik Devletleri reisi 

Washington 
Amerika Birleşik Devletleri istikla

linin yıldönümü münasebetiyle, hara
retli tebriklerimi ve şahsi saadetiniz 
ile dost amerikan milletinin refahı 
hakkındaki çok samimi temennileri -
mi size bildirmekle bilhassa memnu
nlyct duymaktayım, bay reis. 

ismet lnönü 

Ekselans ismet lnönü 
Türkiye Reisicümhuru 

Ankara 

Amerikan istiklali günü münasebe
tiyle ekselanslarının gönderdiği dos
tane mesajdan derin surette mütehas
sis bulunuyorum. Ekselansınızın bana 
yüksek selefinizden mazhar olduğum 
aynı samimi dostluğu göstermesinden 
dolayı bahtiyarım ve size amerikan 
milleti adına Türk milletinin refahı 
hakkındaki en samimi temennilerimi 
bildiririm . 

Frank/in D. Roosevelt 

Son lranıız cümhurrei•i 
8. Lebrun 

1 

.,. .. ,. 
~. Bir İsviçre gazetesi taarruzun dört 

beş gün zarfmda yapılacağını yazıyor 

Biıyük 6ritanya'yı oe lrlanda'yı 
gösterir harita 

karşı tedbirlerini almaktadır · 
Z~rih; 13. a.a. - Basler Nachrichten'in Roma muhabiri yazıyor ı 
Mıhver mem~~ketlerin!.n lngiltere'ye ve Britanya imparatorluğuna 

1 taarruzlarının dort beş gun zarfında başlryacağı zannedilmektedir. 
1 Almanya'nın yeni fransız kanunu l 
esaı;isi hakkındaki hattı hareketine ge-1 • • , • 
lince, muhabir Almanya'nın Fransa'da Maarıf Vekıh isi anbul' da 
yapılan değişikliğin samimiliğinden 
şi.ıphesi olduğunu bildiriyor. 

Relazioni İnternazionali gazetesin
de çıkan uzun bir makalede birkaç 
hafta içinde İngiltere ıle hesapların 
görüleceği bildirilmektedir. 

1 Amirallığın tedbirleri 
~ ~ Londra; 13. a.a. - Amiral lığın neş-
~ retmiş olduğu bir emirname, ingiliz 

A lmanlarla, ingili:der arasl(ldalıi bir hava muharebesini gö.terir resim 

sahillerinde içinde geminin nezaretini 
temin edebilecek kadar mürettebatı oi
mıyan vapurların oldukları yerde ha-

. reket edemez bir hale getirilmeleri ve
ya istimale gayri salih kılınmalarını 
talep etmektedir. 

Berwick'in şark ve cenubu sahille -
rinde, Dorst ve Devon kontlarının hu
dutlarına kadar, küçük yoku vapur -
Jarı, ve bütün hususi ve tenezzüh tek
neleri imkan olduğu takdirde batırıJa-

H h f l 00 
cak ve yahut sahilden uzak muayyen 

e r a ta ta Yya re bir mesafeye nakledilcccklerdir. Ayni 
• mm takada, diğer bütün gemiler ya par 
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çalanacak ve yahut icabında istimale· 
• dilemez bir hale getirilmek üzere, bir 

Al ı • t . . t . . t cihazla teçhiz edileceklerdir. Bu tedman arın zayıa 1 US US e birler, İngiltere'nin diğer sahillerinde 
bulunan ve boş kalmış olan sair bütün 

bu. kadar hesap edı·ıı·yor '· gemilere de teşmil edilecektir. lngiltere'ye hücum planı 
Londra, 13 a.a. - Reuter ajansının 

(Sonu 4. ıincii sayfada) 

İstanbul; 13. ( Telefonla ) - Maa
rif Vekili dişlerini tedavi ettirmek Ü· 
zere !stanbul'a gelmiştir. Yarın döne
cek, hafta sonuna tekrar gelecektir. 
Vekil gazetecilere yaptığı beyanatta 
imtihan neticelerine ait raporların tet
kikinin bir baltaya kadar intaç edile
ceğini söyledi. 

Ticaret Vekili İstanbul'da 
İstanbul; 13. ( Telefonla ) - Tica

re:: Vekili İzmir'den dönmüş öğleden 
sonra Petrol Limitet Şirketi müdürü 
ile İstanbul'daki Romen ticaret hey
etini kabul etmiştir. Sonra Akdeniz'e 
gidecek gemilerin sigorta meselesi 
hakkında DenizyoJları umum müdürü 
ite Reasürans müdüründen izahat al
mııtır. Nazmi Topçuoğlu yarın akşam 
Ankara'ya dönecektir . 

Çörçil bu akşam 

nutuk söylüyor 
Londra, 13 a.a. - İngiliz radyo i

daresi Başvekil Çörçil'in yarın saat 
21 de radyoda bir nutuk söyliyeceği
ni bildirmektedir. Londra, 13 a.a: - Almanya'nın İngiliz sahillerini muntazaman bombardı

man etmeğe başladığı ve İtalya'nın harbe girdiği tarihtenberi, İngiliz hava 
kuvetlerinin düşman hava kuvetlerinde yaptığı tahribatın gidişi, dikkat 
eden kimselere Büyük Britanya pilot ve tayyarelerinin faikiyeti hakkında 
kati bir fikir verebilmektedir. 

Uzakşarkta vaziyet 
- --, Hücümlara iştirak eden tayyarele • 

rin adedi arttıkça, dü ürüten diişman 

Yeni lran•ız. diktatörü 
Marqal. Petain 

b: • ., t t ' ' tt''tyttt ' 'ttt .. t •• •••••• ••• t 
.. ., 

i ngiltere -Japonya 
ihtilôfı hallediliyor 
Tokyo, 13 a.a. -

Birmanya tarikiy
le Çinlilere yapı

lan silah teslimatı 

hakkındaki japon 
talebinin, ingiliz
ler tarafından ka
bul edileceği zan
nolunmaktadır. 

>,t iaı_ lltı.ın heıeriyeti, makul bir 
''it ,rıdardı tesviyeainde bulut· 
~ d i~~i bir adalet sistemi ara· 

I İat~~ı~dir. Yeni nizamda, iktı· 
~ ~ 1 ~aller fikrini reddeden, 

'tdtp el'irıe iktısadi tabiiyet ve 
Mareşal Petain'in tayin ettiği 

tayyarelerinin adedi de o nispette 
tedricen artmaktadır. Halbuki İngiliz 
tayyarelerinin zayiat nispeti daima 
dü!)man zayiatının takriben üçte biri 
olarak kalmaktadır. Her gün clüşürü
len alman tayyarelerinin adedi 20 ile 
30 arasında dolaştığı cihetle, son haf
ta 7.arf ınrla rl üren 2lman tayyareleri 
nin adedi takriben yüzü bulmaktadır. 
İtalyan tayyareciliğinin zayiatı da bu 
miktara baliğ olmaktadır. Bu nispet 
ve muvaffakiyetler umumun dikkat 
nazarını celbetmekten hali kalmazlar. 
Düşmanın tayyarece adeden faikiye
ti, İngilizlerin muazzam malzeme fa
ikiyeti ve cüretkar pilotlariyle karşı
laşmaktadır. İngiliz tayyarelerinin 
mihaniki mükemmeliyeti. birçok ha
va galibiyetlerimize sebep olmuş ve 
Almanya'ya mühim zayiat verdirmiş· 
tir. Tabiidir ki, düşınan, İngiltereyi 
bombardıman etmek için ne kadar 
fazla tayyare gönderirse, düşmanın 

hava kuveti o kadar fazla zayiata du
çar olur. Pek tabii olarak da tahmin 

"Asahi Shimbun'' 
gazetesine nazaran 
ingiliz sefiri Sir 
Robert Craigie 
hariciye nazırı B. 
Arita'ya, müzake
rata esas olmak ü
zere ingiliz hükü 
metinin, silah tes
limatından sarfı • 
nazar edilmesi hak 
kındaki japon ta
lebini kabul etme
ğe karar verdiğini 
bildirmiştir. 

~ -_.fi e~dance lüzumunu ikame 

1 tt \'. 
11Yasi istikli.lleri de bu ti.

.... "l'a. • 
~it~ ınterdependance menfa• 

d, ha.ra.r vermiyecek bir tahdit 
ltıaıG lılı.ırıdurmak istiyen temi.· 

11~tçi/~dur, Bir cenubi Amerika 
lltd,•rııll 1 numaralı hayat is

lıt, a~1 ta.haıın Mösyö Ford ve 
·'ı.ı~leıik devletler milletleri
Qıjll rı 'il hesabına muhafaza et· 

'İfJi~ e eheıniyeti var? O beı ku
' iıte ecek, ve ister Mösyö F or

lı ~'?ı r de\'letle§tirilmit olan A· 
i '~a.:~nayj iıçisinin, 10 numa • 
\~~~a.hk•.tandardını devam ettir· 

,li.l'tıi uın kalacaktır. Onu bu 
..:_ İıti{~.tten ancak siyasi ve ik

'~ı 'ha. h a.l _kurtarabilir. 

1't' le Ugtlnkü anarıi ve buh
çe İ•t~rtı, bütün milletlerin ser
•t • ır• k "'qetıkı a ve kllnaat edecekleri 

hir eıtirıne, bir tesanüt, i.di· 
•aadet tevzii imkanları 

(S 
oııu 4. üncü uy/adı) 

yeni kabine A A 

azasının listesi 

Petain yeni hükumetin vaziyetini an la tıyor (Sonu 4. üncü say/ada) 

Bem, 13 a.a. - Vichy'den bildiriliyor: 
Mareşal Petain'in tayin etmiş oldu~u ye. 

ni kabine, aşağıdaki zevattan miırekkeptir: 
Başvekil muavini: iyin basından Pierrc 

Lava!, 
Adliye: devlet şurası hasından Albert, 
Dahiliye: mebus Marquet, 
Hariciye Baudouin, 
Maliye: Bouthillier, 
Milli müdafaa: baskumandan Weygand. 
Maarif: Mireaux, 
Gençlik ve aile : mebus Ybarnegaray, 
Ziraat ve iaşe : ziraat akademisi hasın-

dan Caziot, 
Posta, telgraf, telefon: mebus Pietri, 
Müstemleke: iyin hasından Lemery. 
Kabine basına, bundan böyle "nazır" 

unvanına mukabil "devlet sekreteri" d~n~
r cktir. 

Ayrıca üç mü~teşar tayin olunmuıtur : 
Kara : general Colson, 
Deniz : amiral Darlan, 

• (Sonu 4. üncü sıylıdı) 

--------------

Yeni Romanya büyük elçisi dün Ebedi Şef A tatürk'ün muvakkat 
kabrine bir ~elenk ko)'.muıtur. · 

B. Craigie'nin, 
mümkün olan sür
atle bir itilafa var
mak için Londra
dan yeni t~limat 
istediği de yazıl· 

maktadır. 

Jngili:z Büyük Elçisi Craigie Japon Hariciye 
Nazırı Arita ile beraber 

ltücifın eıası ı İngiltere'nin Birmanya yolu ile 
Tokyo, 13 a.a. - Stefani · "Asahi., Çang - Kay - Şek'e silah gönderilme

gazetesi, aşağıdaki noktalar hakkında sini menedecek ve hinihacette Ran
pazartesi günü İngiltere ile Japonya goon'daki japon konsolosluğunun 
arasında bir itilU aktedileceğini ha- kontrolörlük vazifesi görmesine mü-
ber vermektedir: saade edecektir. 
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Köylünün beden terbiyesi 

nasıl olmalı ? 
· ftiraf etmek lizımdır ki hayatı top
rağa bağlı olan köylülerimizin beden 
terbiyesi bugüne kadar hemen hiç dü
tünülmemiştir. Çünkü esasen her gün 
toprağı belliyr-n, sapan süren, odun 
yaran, sırtında yük taşıyan köylü a
çık havada bir nevi spor yapıyor de
mektir ( !) Bunlara artık bir de ayrı
ca cimnastik yaptırmak manasız
dır ( !) İşte çoğumuzun yanıldığı nok
ta budur. 
Eğer filhakika tarlada açık havada 

her gün çalışan, bel belliyen, toprak 
kazan, çift süren köylüye bu beden 
faaliyeti kafi gelseydi bütün köylü -
lerin mütenasip, çevik, atik, canlı ve 
işlek vücutlu olması Hizımgelirdi. 
Halbuki silah altına çağrılan köylüler 

. içinde tırmanmasını, atlamasını, koş
masını hatta düzgün yürümesini bi -
lenlere az tesadüf edildiği gibi, adale
leri güzel teşekkül etmiş, başları dik, 
göğüsleri açık, sırtları düz, vücutla • 
rı tam manasiyle mütenasip olanlar da 
maalesef ekseriyeti teşkil etmez. 

Umumiyetle çiftçi, zürra, rençper 
o lan köylülerin - ki bizde ekseriyeti 
teşkil eder - tarlayı bellemek, topra· 
ğı kirizme etmek, odun yarmak, sırtta 
yük taşımak gibi çalışma tarzı yü -
zünden vücutlarının ön kısmındaki 
a daleleri daima takallüs ve sırt kıs
mında bulunanları ise inbisat halinde 
faaliyette bulunduğundan hemen hep 
ainin omuzları öne çevrilnıiş, sırtları 
müdevverleşmiştir. Daha genç yaşta 
içeri çöken hu gö~n .. ı .. r açık havada 
ya§Clnmasına rağmeıı. temiz hava ile 
Jayıkiyle beslenemezler. 

Daima işitirim Köylüy.ü tabiat bes
l er! O tabiatin evladıdır. Şehirli gibi 
onun hayatı suni değildir 1 İyi ama 
tabiat dediğimiz kudret ne iyidir, ne 
de fena! Ahvale, muhite, iklime, mi
zaca, göre tesiri iyi veya fena olabi
lir. Tabiat daima zayıfı kuvetliye fe
da etmiştir. Hayat mücadelesinde veyi 
mağhlplara 1 Tabiat müsriftir. Bir 
tohumun yeşermesi için birçoğunu f e
d a eder, halbuki insan muktesittir, her 
tohumdan mahsul almayı düşünür. 

Tabiat terbiyeci değildir, insan ise 
terbiyecidir. Tabiat deve dikeni yeti~ 
tirir, insan eli ise bin bir çeşit gül aşı
aı yapar. Tabiat aynı hareketleri şu
ursuz bir şekilde tekrar ettire,rek mu
vazene tesisi için de gövdede inhiraf
lara sebep olur ki insan suni ekzersiz 
)erle onları dUzeltmeğe uğraşır. Ta -
biate çok yakın olan köylünün de ta
bii şekilde mesaisi onun vücudunun 
§eklini bozmuştur. 

Toprakta çalışan köylü yorgundur 
ve çabuk ihtiyarlamaktadır. Onun şe
hirlerdeki sanat erbabı gibi muayyen 
bir mesai zamanı yoktur. Güneş do
ğarken eline aldığı kazmasını veya 
belini, güneş batınca bırakır. Bu faz
la mesai telafi edilmeyince takatten 
düşmesi ve genç ihtiyarlaması pek ta
biidir. 

Öyle ise köylülere futbol oynata
lım 1 Boks öğretelim ! Onlarda yağlı 

Yazan : Selim Sırrı T ARC AN 

güreş zevkini tenmiye edelim! Atlı 
ciridi ihya edelim 1 Atletik sporları 
köylere yayalım? Bu

0

nu mu demek is
tiyorsunuz? 
Hayır, hayır böyle bir düşünce ak

lımdan bile geçmemiştir. Ben spor 
dfmedim, cimnastik dedim. Malüm ya 
cimnastik vücudun güzel teşekkiil et
mesine, adalelerin, ciğerlerin terbiye 
olmasına yarar. Spor, yoliyle teşek
kül etmiş vücutların tekemmülüne 
hizmet eder. Cimnastikte bir itidal ve 
muvazene vardır. Spor rekabetten doğ 
duğu için cehti azami hadde çıkarır. 

Zaten az gıda alan çok sarfedcn köy
lü yorgundur. Onu spora sevketmek 
bir yorgunluğuna bir yorgurıluk daha 
ilave etmı·ktir Hem bu :irtılı;arda say
dığım sporların bazı fizyolojik ve psi
kolojik faydaları olmakla beraber, 
fenni bir şekilde yapılmazsa zararları 
da vardır Bununla beraber bir köyde 
yaradılışı sağlam üç beş geıwr. fut
bol oynaması, güreşmesi, cirit oyna -
ması, hatta hazan bayramlarda atlı ve
ya yaya yarışması elbet pek iyi bir 
şeydir ve bunu teşvik etmek de la
zımdır. 

Yalnız kö} lülerimiz için bizim dü
şündüğümüz onların çok yaşaması, 
afiyetli yaşaması, biçimli, mütenasip, 
anlayışlı, becerikli, çevik ve sağlam 
olmasıdır. 

Köylü tütüne müpteladır. Hatta si
gara kağıdı bulamazsa tütünü gazete 
kağıdına sarıp içenler bile vardır. Bir 
akşam üzeri bir köy kahvesine girer
seniz dumandan boğulursunuz. Bir
çok köylülerimiz rakıya da alışmıştır. 
Köylüleri bu iki afetin tahripkar sav
letinden kurtarmak, onlara sıhi yaşa. 
ma yollarını öğretmek, sonra da her 
gün sabahları köylü çocuklarını, hat
ta delikanlılarını muntazam bir pro
gram dahilinde aletsiz olarak on da
kika vücutlarını işİetmiye alıştırmak 
köy öğretmenlerinin en önemli vazi
fesidir. 

Geçenlerde bir arkarlaş türk köylü
sünün ahlaki vasıflarından bahseder
ken: "Türk köylüsü kanaatkardır, ce
surdur, fedakardır, kahramandır va -
tan uğruna seve seve ölmesini bilir. ,. 
demişti. 

Onu hepimiz biliyoruz. TUrk köy -
lüsü memleketi müdafaa etmek için 
ölmesini elbet bilir, fakat biz ölmeden 
ziyade öldürmesini, ölmekten çok ya
şamasını bildiğini işitiyoruz. Onun 
için ilk yapılacak şey ona yaşama yol
l~~ını ?ğretmektir. Ben İskendinavya 
koylerınde seyyar beden terbiyesi mu 
allimlerinin kumandası altında ve ih
tiyarların, gençlerin, hatta çocukların 
küme küme meydanlıklarda beden ha
reketleri yaptıklarım gördüm. Bunla
rın hepsi de atik, çevik, biçimli ve ka
vi insa"? 1ardı. Bir gün bir c;mnastik 
üstadına bu gençlerin aletleri yok 
mudur? diye sordum ve ıu cevabı al
dım: 

- Be~erin vücudu aletlerin en mü
kemme1idır, hüner onu işletıneyi bil
mektir. Dedi. 

Afyon Ha lkevinin 

köy gezileri 

1 ·Köy malları haczolunmıyacak 

Afyon (Hususi) - Hnlkevlileri en son 
ıezilerini Şuhut ve· Çoban!~ nahiyelerine 
yapmıılardır. 

Köy hukukunun mahfuziyet ve ma
suniyetini temin maksad1yle köy mal
larının ve salma paralarının haczedil
memesi kararlaşmıştır. 

lstanbul'un numerotaj itleri 
İcra Vekilleri HeyeU önUmUzdekl bl. 

rlncl teşrin ayında yapılacak olan numero
taj itlerinin bir an eve! bltlrllmeııl lçlı:ı İs
tanbul vllAyctınde dört fen memurunun 
mesai saati dıııında çalıımalarını kabul et
miııttr. 

ULUS 

Seller Denizlide 
tahribat yaph 

Bir köyde 14 vatandaıımız 
kayboldu 6 kiıi yaralandı 

Denizli 13 a.a. - 11/ 12 temmuz ge
cesi saat yirmide başlayıp yirmi dör
de kadar devam eden dolu ile karışık 
şiddetli bir yağmurun husule getirdi-

.-······································-. 
Kızılaya aza olun 

Kızılay Cemiyeti Ankara Mer
kezi Riyasetinden: 

Kızılay haftası münasebetiy
le sayın Ankaralıların cemiye
timize aza olmalarını temin için 
evlere tevzi edilen beyanname
ler, heyetlerimiz tarafından ev-

ği seylaptan Denizli, Acıpayan şosası • 
üzerindeki Çukur köyünde dere kena
rına tesadüf eden elli evden onu tama
men yıkılmış ve kırkı da az miktarda 
hasar görmüştür. 

. lere müracaat edilerek toplan· 
maktadır. Bu müracaat esna
sında evinde hulunmıyan va
tanda§larımızdan dolduracak
ları beyannameleri imza ede
rek aşağıdaki adreslere gön
dermelerini saygı ile rica ede-
riz. 

1 - · Yeni Postane caddesin
de Yağcrzade apartmanında 
Kızılay merkezine, 

Yapılan araştırmalar neticesinde bu 
afetten maalesef kadın, erkek 14 nü
fusun kaybolduğu ve üç kadın ve üç 
erkeğin hafif surette yaralandıkları 

tesbit olunmuştur. 

2 - Anftfartalar caddesinde 
Sebat Eczanesine, 

3 - Y eniıehirde Kızılay U
mumi Merkezi Muhasebe Mü
dürlüğüne. 

Felaketin vukuu haber alınır alın -
maz valimiz Osman Nuri Tekeli, vila
yet jandarma alay komutanı, sıhat, na-
{ · d · 1 · · ._,,,,,,,,,,,, , ,,,.,,,,,,,,,,,,, •••••••• r 
ıa, zıraat mü iır erı ve kızılay cemı-

yeti reisi ve bir sıhi ekiple beraber 
derhal felaket mahalline gitmiş ve 
merkezden gönderilen erzak felaket -
zedelere dağıtılmış ve kayıpların a -
ranır.ası ve köy yollarının ve umumi 
şosenin temizlenme işine ait tedbirler 
alınmıJ ve açıkta bulunanlar da yer
leştirilmiştir. 

• 

lı mükellefiyeti 
karar1n ın talbikına 

ge~ildi 
Koordiaasyon heyeti, milli korun -

ma kan\Jnuna istinaden iş mükellefi· 
yeti hakkında bir karar kabul etmişti. 
İktısat Vekaleti, bu karara istinaden 
Zonguldak kömür havzasındaki iş mü 
kellefiyeti usulünün tatbikı için işle
rinde mesai ve bilgilerinden istifade 
edilebilecek ihtisas erbabı, sanatkar 
ve işçileri tesbit etmek üzere Zongul
dak mıntakası İktısat müdürlüğü mü
hendislerinden Faik Birkan'ın riyase
ti altında Trabzon ve Halkevine bir 
heyet gönderilmiş ve bu heyet lüzum
lu mükellefleri temin eylemi§tir. Ve
kalet, Trabzon ve havalisi hakkında 
kazmacı, tamirci, taramacı, lağımcı, 

taşçı ve yol marangozuna olan ihtiya· 
cı göz önüne alarak bu defa da bu ha
vaJiye başmemurlardan B. Yekta Du
rak'ı göndermiştir. Vekalet bu mak -
utla vilayetlere yaptığı bir tamimin
de ezcümle şöyle demektedir: 

"Zonguldak kömür havzasının şu 

sıralardaki hayati ehemiyeti bakımın
dan, Trabzon ve havalisine izam kılın
mış olan mükellefiyet tatbik ve takip 
memurlarının vazifelerini ifa sırasın
da mahallince her türlü yardımın ya
pılması ve kolaylıkların gösterilmesi 
ve mükelleflerin sevkiyle alakadar 
devlet memurlarının bu işe azami şe -
kilde hassasiyet göstermesi ve mükel
lefiyet tatbik ve takip işlerine matlUp 
veçhile ehemiyet verilmesi hususunun 
alakadarlara tebliğ buyurulmasını ri-
ca ederim." ' 

Umumi mağazalar Manisa' da 
· bir depo aldı 

Umum! mağazalar umum mUdtlrlU~ 
Manlaa'da idare! hususlyeye alt buluruuı 
ve bir mUddettenberl Atıl bir vaziyette du
ran bir depoyu satın almağn karar vermlıı
tlr. Umumt mağazalar idaresi bu depoyu 
tamir ettirerek tızllm, incir ve tUtün depo
su olarak kullanacaktır. 

. 
Emniyet mensupları arasında 

değitiklik yapılıyor 

Emniyet l§leri umum mUdUrlUğU, mer
kez ve tllfra teıkllAtı mensuplan arasında 
yeniden bazı de~elklikler yapmağa karar 
nrmııur. Bu husustaki listeler hazırlan
maktadır., 

Başvekilimizin 
• 

nutku ve lzmir 
gazetelerinin yazıları 

lzmir, 13 a.a. - Başvekilin nutku
nu dün radyoıar başında bilvük bir 
hassasiyetle dinliyen İzmir ·halkının 
duygularını aksettiren bu sabahki ga
zeteler, Türkiye'de ancak Türk mil
letinin iradesi ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kararı hakim oldu
ğunu tebarüz ettirmekte ve Türk mil
letinin büyük Şefinin etrafında sım
sıkı tnp1a•ımış olarak dürüst ve açık 
siyasetini takibe devam etmekte ol -
duğunu kaydeylemektedir. 

Siyasal bilgiler 
okulunun' 

bu yılki mezunları 
Slyual Bilgiler Okulu birkaç glln eve! 

hulran devreal mezunlarını vermlDtlr. 
Bu de\•rede diploma alan gençler, 

1985 • 1036 ders yılından itibaren. tedris 
hıtiddetl dört seneye çıkarılan devrenin ilk 
mezunlarıdır. 

Siyası oubedcn çıkanlar un.lardır: O· 
ğuz Gökmen, Necdet Özmcn, Osman De
rlnsu, Bedri Gönen, Orhan Kavur, Nejat 
Ertüziln, Şahin Uzgören. 

İdo.rt ııubcden çıkanlar ııunlardır: Hil
mi İnanç, Halit Saltık, Fere.muz Berkol, 
Ad!I Aktan, Vefik Altuğ, Emin YUzbaşı
oğlu, Ahmet Topaloğlu, Necip Seyhan, Ke
nan Şahlnoğlu, Kemal Özkan, 

Mail şubeden mezun olnnlo.r da ııunlar
dır: Rlfat Urut, Hurıııt Çalıka, Ali Rıza 
Oı·mancı, Avnl Zarakol, Enver Emon, Mu
rat ~ıanavoğlu, Nu!!l"et Cevahirci, Faruk 
B6rekçl, İhsan Kuntb~. Fazıl Alay, Or
han İnan, Selçuk Egemen, Sala.hattın Sil· 
rel, Fikret Akıı, Recep Turgay, Turg-ut 
Baykal, Orhan Saltcan, Hllseyln Tilrktan, 
Behçet Nerat, Osman Tarakçı, Rasih Ben
san, Ahmet Bilgiç. 

İdari ve mali şubelerden mezun olanla
rın tayinleri yapılmıştır. Siyası §Ubcyl bl· 
tiren gcnc;ler a~ıstos ayı içinde yapılacak 
olan Hariciye Veklıletı meslek imtihanla
rı için hazırlanmaktadırlar. 

1877 denberl memleketimize birçok de
ğerli idare adamı yetııtıNn bu gU:zide ir
fan mlieecsemlzln yeni mezunlarına ytık
sck ba§arılar dileriz. 

Malmüdürleri arasında yapılan 
değiıikl ikler 

Tercan kazası veznedarı BB. Mehmet 
Yukln terfian Erbaa malmUdUr!UğUnc, A· 
dalar kazası varidat memuru Re;,at Aykaç, 
Kıhn kazB.111 malmUdUrlllğtlne, maliye zat 
lıılerl mUdUrlUğU muhasebe memurlu
ğundan mUstall Vehbi Y&1ar Karapınar ka
zası malmUdürlllltllne, İetanbul Tarlabaşı 
maliye ııubesl tahsil memuru M. Ali Dilek 
Tefenni malm\ldUrlllğUııe, Kula kazası 
malmlidUrU Necati Ünsal Salihli kazası 
malmildUr!Ufilne tayin edllmlılerdlr. 

' Kızday haftası biterken 

Kızı loym çok hoy1r ı 
çohşmolorıno bir ba ış 

Sabah kapım çalınıyor. Tertemiz fiyin- ı - Allah, devlete, millete zc.;al " 
mi:ı, baıında bir yliksck mektep kasketi bu- sin, diye dua ediyordu. 
lunan bir genç bana bir makbuz uzatıyor 1 Malatya mebusu Bay Emrullah'ııt 
ve: ii altında çalışan Ankara Kızılay 

- Kızılay'a i.za olunuz diyor. zlnin bu yıl neler y.:ıptıiını sordu 
Hayretle yüzüne bakıyor. zat, 
- Siz, orada memur musunuz, diyorum. - Ankara mekteplerinde oku~ 
- Hayır, diyor. Ben, Yüksek Ziraat ailelerin çocuklarına 74.000 kap y~ 

'Enstitlisli talebelerindenim, Ankara Kızı - dik, dedi ve ilave etti. Muhtelif f 
lay haftası dolayııiyle oraya müracaat et- 15.32'2 kilo ekmek tevzi ettik. 456 
tim ve ha kaydetmek için vazife aldım. kitap, elbiıe ve ayakkabı tevzi 1 

Sonraı:Jan öğreniyorum ki, Ankara Kızıl- Herhangi bir §ekilde yardıma mubı" 
ay haftası miınnebetiyle hukuk fakülteai, rak cemiyetimize müracaat eden 219 

Yüksek Ziraat enstitüsü ve Sıyasal Bilgi - ta§a muhtelif nakdi yardımlar yapıl,. 
ler okulu talebeleri Kızılay merkezine mü- rıca Ankararla iki kılinigimiz bul 
racaat ederek li.zo. kaydetmek için teklifte dır. 

bulunmuşlar ve Ankarayı ıiçe bölerek ça- Buralara gelen fakir hastalar& 
lışmıya başlamışlar. net edilmektedir. Geçen sene zarfı 

Gözlen ince, yumuşak bir mina ile par • vatandaşın sıhl muayenelen yaptı 
bunlardan HAç yaptırncak vaziyetti 

lıyan delikanlı ili ve ediyor. yan 3051 hBStaya meccanen ilAç veri 
- Hem, diyor. Yalnız biz çalıımıyoruı. Cebecide bir oefkat yurdumuz v~ 

Mediste ne kadar mebus bayan varsa, on. radl\kl kirnBesiz 40 talebenin biltll' 
!ar da kapı kapı dolaşarak, Kızılay'a ha yaçları temin edilerek onların okU 

na gayret edilmektedir. Ankarndo. 
kaydı için uğra!imaktadırlar. Muhtelif C"rup mlz altında 49 fakir aile bulu 
!ara mensup resumlarımız, Kızılay'a mü- Bunlara muntazaman nakdi yardıdl 
racnat ederek Belediyeler Bankasmın al • dığı ~bl fl§hanemfz tarnfmdan Y 
tında bir sergi açtılar, hasılatını Kızılay'& de temin edilir. Cemiyetimizin bU 

aldığımız tahsisatla !kisi sanat 
verecekler. Ben bile oradan bir tablo al • on yedisi prevantoryomda olme.k 
dım. çocuğu tedavi ettirmekteyiz. Ayrı~ 

Radyomun düğmesini çeviriyorum. Duy- telif sebeplerle eli ve ayağı kesil!P": 
du&um ilk ses şudur: altı vatandaşa takma ayak ve kol 

dı. Kliniklerimizde başta Anl<arfl 
- Kızılay'a lza olunuz. mUdUrü Dr. B. Şuayip olmak Uzere 
Sokağa çıkıyorum, dıvarda dalgalanan -a yan Fatma Memlk ve Dr. B. Alı 

fişte oiU yazılı: "Kızı laya in olunuz". Bü- ,ııyurt fahrt olarak çalışmakta \·e 
yük mağazaların vitrinlerine bakıyorum. lU maddi ve mAnevl yardımlarını b 

ıılrgememektedlrler. A:,Tica vali 
Aynı vecibeyi hatırlatan kelimeler. Harp Nevzat Tandoğıın'ın yüksek hlmo.)" 
zamJnları ordunun yanında, zelzele za- kın altıkalanndan da bol bol fayd 
manian harabelerin arasında, ıeyllp felS.- tayız. ~ 
ketlerin<le suların içinde vazife almaktı 0 • Bu altıka ve yardım1ardan ces ,_ 

cemiyetimiz, gelecek sene için )' 
lan Kızılaya, şıiphesız ki her vatandasın a- kararlar aımııı bulunmaktadır. Mesf 
za olması bir borçtur. Ama zannedilmesin kezi genlııletecek ve ziyaretçi hC 
ki, Kızılay, yalnız, harp koptuiu zaman • yetiştirmek için bir kurs at;ncağız. 
!ar, veya 5 eylap ve zelzele gibi felaketler çl hemşire olarak yeUetirllecek 1 bulunıfoı<u zaman İ" baema ko&maktıdır. bııyanlarımızı yardıma muhtnç aııc.,, 

6 "' 9 • mağa sevkedcrek, onlann sefalet 
O. daima, aramızda, cemiyetin içindedir. sulluk tc;lnde sönUp gltmelenne 
Bizim göllerimizden kaçabilecek içtimai venn; .. ,.ceğlz. Gıdasız kalan ver~ 
felaketleri onlemek için tedbirler almakta- do.şiarı bulup onlan mutlak olıır""'.: 

yPmlze alacağız. Şefkat yurdumllı 
dır. Netekim. Kızılay Ankara merkezinin kir ve kimsesiz tall'bcnin naedlnl 
kapısındFtn girerken, elinde kasketi, aya • çıkartacak ve ;,elırln fakir semti 
iında çarıkları, gözlerinden himaye edil - ailelere bir yardım yapabilmek ıt 
mi1 insanların minnet yaşları akan bir köy- seyyar &§hane tesis edeceğiz. Fıal' 

terin doğum anlarına yetııebtırnelt 
lü, bu görmediğimiz, bilmediğimiz, aklı - diyle cemiyetimizde daimi bir ebe 
mıza ~elmiyen küçük ve ferdi fe11ketler • duracağır:. 
den birini bana anlattı: Bir senelik mesaisi hakkında kt5 

Ta Konya'nın bilmem hanci köyünden tnmat verdiğim Ankara Kn~ılay 
iı bulmak ümidiyle Ankara'ya &"elmiı. İt nln mUbendls mektebinde, huJ...-ult 

sinde de talebeleri bulunduıtuxııı 
bulamamı15. Hamallık etmiı. Kazandıfı Pi· kaydetmellyllı .• 
rayla yalnız karnını doyurabilmiı. Köyiin- Tlirk yurdunun her hangi bir 
doki i•lerinin düzeldiii hllkmda bir haber bir sefalet ve feliket ma.nzarasiyle 
almış, fakat dönmek için tren parası yok. laımak iatemiyen her vatandaşa el 
Kızılaya müracaat etmiı. olan vazife, gayet kliçük, gayet b' 

Bir taraftan Kızılay'm aldıiı bileti &"Öl· &"ayet ehemlyetsizdir: Kızılay'a 
teriyor, diler taraftan: mak. - Ertulrul ŞEVKET 

İmralıdan kaçan uç 
mahpus yakalandı 

Balıkesir, (hususi) - 23 haziran &'ece
si tmralı eezaevlnden. ellerine geçirdikle
ri bir ltayık vıııııtıuılyle Anadolu ıahil!ne 
firar eden katil ve hırııızlıktan mahkflm 
İbrahim, Ha.ııan ve Ce!Al adındaki Uç mah
pus yakalanmıolardır. Bunlardan Celll e
velce teslim olmuş ve diğer lkl arkad&11-
nı ihbar etmlıtlr. 

Hususi mekteplerden verile'll 
tasdiknameler 

Maarif Vekaleti, maarif müdürlük
leri ile hususi mektep müdürlükleri
ne bir tamim yaparak hususi tilrk, 
azınlık ve yabancı mekteplerde tale
belere verilen tasdiknamelerin dikkat
li doldurulmasını bildirmi§tir. 

Zirai kalkınma i~leri 
Dahiliye VekAleU vilAyetlere yeniden 

bir tAm!m yaparak r:ıra! kalkınma lılerl -
nln ehemlyetınt blldlrmektc ve köylUmU • 
zUn daha genııı mikyasta lrstih8aldc bulu
nabilmesi için IUzumlu teavlkln yapılmak
la beraber ıstıyenlere tohumluk tevzi edil
mesini bildirmiştir. 

Bari batkonsoloıluğu 
Bari başkonsolosu B. İsmail Hakkı 

Okday merkeze naklolunarak yerine 
nıerkezden B. Fuat Nebil Ertok tayin 
edilmiştir. ' 

Bölge yüzme 
birincilikleri 

Su aporları programına göre ıı.-1 
intaç edilmek Uzcre tertip otuıı~ 
ytizme blrlnc111klerlnln ilk ıu11ını 
radenlz havuzunda yapılmırJtır. 
kala.r çok gllzel ve muntazam bit 
cereyan etmlııtır. 

MUaabakalara yarın saat 15 de ~ 
dllecektır. BugilnkU mUss.bakalll.lr 
celeri vudur: 

100 metre serbest: 
Bu mUsab:ıkaya 17 yUzUcU 

Neticede Gazi lisesinden Nejst ııı 
J.17.6 dakikada birinci, Harp okll, 
yurdundan Kemal Dcmlrıısal tkt0 l!ııeslndcn Ayhan Scyfloğlu UçUııC 
lardır. 

200 metre lcurbalalama: 
Bu mUsabakaya 12 yilzilcU gırnıl' 

ticede Gençler Blrıt~nden Sem~0 3.48 dakikada birinci, Gazi Useıo> 
ruk Öden ikinci, Gazi Useslndel' 
Balkır UçUncU olmuştur. 

4QO metre serbest: 
Bu mllsabakaya 12 yUzUcU ı11ti~ 

tir. Neticede, Gazi lisesinden ~~ 
lan 7.10.7 do.klkada birinci, .Is ııJı~ 
cUnden Nevzat Yangın ikinci. J.

1
:;tJ 

cilnden Halil toıek UçUncU oıınuş 
Türk bayrak yarışı: 
Bu yarıoa be§ takım glrmıtıti'·1 

de Gazı liııeslnln 11oktuğu ga>'X'i_e 
kım 7.80.5 dakikada birinci, Aw
takımı ikinci, Gazi lisesinin asıl d 
çilncil, llnrp okulunun taktrI11 

olmuşlardır. ıfirı' 

Her iki nahiye merkezine civar köyler • 
den gelen yüzlerce vatanda& halkevi men
&uplarını samimi gösterilerle kar§ılamı&
lar, bunu mliteakip halkevi reisi baı;ta ol
mak lizere bir çok hatipler bu&"ünkU dünya 
ahvali, hlikümetimizin takip etmekte oldu
ğu ılyaaet hakkında köylü yurttaılnnımza 
istifadeli konuımatar yapmıılar kendilerine 
dalma uyanık bulunmak !Azım geldiiini, 
aynı zamanda teUiı etmeksizin İ§leriy e 
mcşıul olmalarmı tavsiye etmiı;lerdir. 

111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111 1111111111 11111 1111111111111111111111111111111 
MUsahakalann bu~U tasıı gel 

Gazi lisesi 53 puvanla en blı4t~ ucl 
dlr. 4'7 puvanla Ankara GUC S 
puvanla Harp okulu ilçUncU. l 6 
Gençler birliği takımı dördııncilG~ 
la GUneo bet;lncl ve S pu\'anls 1 ı.ır. 
ye enstltusil 6 ıncı vaziyette bll ıııt JI 
dırlar. Yarınki mtlsabakalnrın sobe! 
pılacak tıuınifle katı netıceıer 
caktır. 

Bu izahatı paraıüt ve paraıütç!ilük hak
kında ma!Umat takip etmiı, bir memleket
te beı;inci kolun oynıyacağı rol ve ona kar
tı alınması lizım gelen tedbirlerden önem
le bahsedilmiştir. 

Halkevi sosyal yardını kolu basından bir 
doktor sıtma ve solucan hastalıkları hak • 
kında· ııhi öğütler vermiş, ziraat mlidürü de 
Ziraat Vekiletinln yeni getirdiii ziraat 
makinelerinin kullanılması ve faydaları hu
ıusunda istifadeli izahları ile koylü yurt • 
taşlan tenvir etmiı;tir. 

Kafiledeki doktor tarafından Şubut'ta 65, 
Çobanlar'da 30. hasta muayene edilmlı, icap 
edenlere enjeksiyon yapılmıı, sıtmalılara 

kinin dağıtılmııtır. 
Köylü vatandaslar üzerinde derin bir in· 

t iba bırakan kafile "gene bekletiz" ııt•leri 
arasında, ı;ükran ve minnet tezahürleri ile 
uğurlnnmııtır. 

Balıkesir'de merinos sun'i 
tohumlama istasyonları açıldı 
Balıkesir, (hususi) - İki senedenberl 

vllAyct\mlzde bllyflk hlr verim ve mUkem· 
mellyetıe faaliyette bulunan merinos yeti§· 
Urme lltkllAtı nıağıdakl merkez.lerde sunt 
tnhumlama lııtn.ııyonları ac;mıştır· 

Pamukc;u. Yakupköy, Dahkh, Yf'nlköy, 
Der...!rJ<apı, KarapUrc;ek, Göbel, tlmltell, 
Camn, Kepekler. 

14 Temmuz 
( 14 Juillet ) 

1789 da, bundan yüzelli bir yıl ön
ce, bugiin, hüriyetin ve demokrasi -
nin heyecanını damarlarında duyan 
bir mi11etin çocukları, zulüm ile is
tibdadın zincirlerini kırarak Bastil 
k:ıpılarını zorlamış, onu zaptetmiş
lerdi. Tam bir buçuk asırdır, Fransa 
ve onunla beraber hüriyetin ve de • 
mokrasinin candan dostları, her sene 
bu tarihin üzerinde dururlardı. Fran· 
.~a'ya karşı duyulan sempatide ve 
Fransız dilinin bütün dünyaya ya -
yılmasında bu tarihin tesiri olmadı
ğım iddia edebilir miswiz ? 

Kenılı vatanı üzerinde kendisi ha
kim olmak istiyen bir mi/Jetin iç ve 
dış dü.~manlarına karşı nasıl şahla -
rıabileccğini Avrupa tarihine öğre· 

ten bu sıcak yaz gününü, bu bir bu
çuk asırlık milli bayr11mı, ne yazık 
ki. bugün Peten Fransası R. F. lı ar· 
ması, göğüsten ve kalbden gelen 
Marseyyezi ile kutlıyamtyacaktır. 

1789 temmuzunun getirdiği de -
mokrasi ile 1875 de kabul edılen tımı 

·'#AN l~l ILAR 
yasayı ihtiyar mareşalın yine tem
muz ayında değiştirmesi Fransa ta
rihi için hazin bir tesadüf olmamış 
mıdır? 

Vaktiyle bir kaleyi kurtardığı için 
bugün büyük bir ülkeyi düşmanı • 
nın emrine veren şartları kabul et
mek selihiyetini kendinde gören ye· 
nı fransız Führer'i, 14 temmuzdan 
iki, yahut üç gün önce M. Löbrön· 
den reisicümhurluğu da çekip ko · 
parmak suretiyle acaba 1940 14 tem 
muzunu milli bir bayram olmaktan 
çıkarmak mı istedi ? 

Yeni Fransız Führer' { bugün de· 
ğıştirdiği anayasa ilk defa kabul e 
dildiği zaman yirmi yaşlarında ka· 
aardı. Kendisine ömrünün 65 yılın 
da 14 temmuzu Fransa'mn büyülı 
milli bayramı olarak kutlamak, o gi 
cümhuriyet, hüriyet ve demokras 
&.dına esas vaziyeti almak nasip ol 
mus. fakat o, bu bavramı hırkac 2ı11 

önce aldığı kararlarla dürülmüş bir 
vatan bayrağı gibi tarıhin raflarına 
koymuştur. 

Kim bilir, bu yüzelli birinci bay
ram gününde kaç gereçk fransız, 
gönlünde ]an Dark'ı yakan ateşin 
istırabını duyuyor / 

Kim bilir, Maryan'ın kaç hemşire
sinin göz yaşlariyle buğulanmış göz
lerine bugün fransız bayrağının kır
mızısı ile mavisi g&ünmiyecektir ! 

Büyük bayram günü yaklaşırken, 
işgal altında bulunan binalara, sa -
raylara taşınmak için istila kuvet
Jerine baş vuran faşist Fransa'nın 

bu resmi muhacereti, Bsstil'i zspte
denlerin tarihe geçen şereflerini 

gölgelendirecek midir ? 
1940 14 temmuzunda acaba, Ver • 

clun ufukları ne düşünüyor ? Vol -
ter'in dili ile bu yüzelli birinci bay
ram gününde neler yazılabilir, neler 
sövlenebilir ? Bilemiyorum. Fakat 

bayramın ve bayrağın nasıl yasak 
edildiğini zehir gibi tattıktan sonra 
kurtuluşun ve İstiklalin sevincine 
ulaşmış bir ülkede kendi halinde bir 
muharrir, hüriyet tarihı'nde önemli 
bir yer almış olan bir millete Namık 
Kemal'in dili ile bir 14 temmuz (14 
juillet) yazısı yazmak istırarını du
yuyor. 
Şeref bayraklarını sınırların dı -

şından esip gelen rüzgarlar değil, 
gerçek vatan çocuklarının goğüsle
rinden fışkıran nefesler dalgalandı
rır. Eğer böyle olmasaydı, 1852 yi 
1875: -size bizim tarihten de misal 
verelim- 1918 i 1923 takip etmezdi. 

Vatan sevgisini, milliyet duygu -
sunu gönüllerinde herşeyden üstün 
kutsal bir kaynak gibi taşıyanlar, 
bu duygu var oldukça yine bir gün 
sahici 14 temmuzun geleceğine, yi
ne bir gün : "Haydi vatan çocukları, 
şeref günü gelmiştir I .. neşides ni 
hüriyet ve demokrasi temposu ile o
kuyacaklarına inanmakta devam ede
bilirler. 

T. t. .. 

Edirne' de kozac•1* 
kursunu bitirerıtet 

);O 

Edirne, (Huıust) - Edirne ıd' 
kunu iki buçuk aylık bir çıılı&:;ı.11• 
ra M>na erdi. Geçen yıllardan 11e 
olarak yetiştirilen ıençlcrin bil ı;e ,ıı 
sa ıehrin hususi dutluklarında ç 
malan çok faydalı olmuştur. 

- Ç )<of 
Bulgar generali ~ 

Almanyaya ı;iltı tJ 
Sofya, 13 a.a. - D. N. :B·rtl 

harpte bulgar ordusu başkUŞ~ 
olan general Çekof, at~an baarP 
danlığının daveti üzerıne. g 

1111 
sahnesini ziyaret ıçin dün ~ çe 
ya hareket etmiştir. Gener~nıt' 
general Popof ve Almanya ~tr.ıl 
ataşemiliteri refakat eyleıtıC 



1 

·l ı 
k 1 Ş ~a rşısında i rl anda 

il lngilterc'ye kar§ı yapa .. 

1 -; • hazırlık olmak Üzere, 
tevıı Pa' h"ll . . ·ı· hın sa ı erını tama-

~1 alt · • • B ına geçırmıştır. u-
:ç~ .I>aninıarka, Hollanda, 
,1. ıhayet Fransa, Alman-

11 altındadır. Fakat İngil
okuyatl ~ ti~ edebilmek için lrlan
~ Yeı;1~ d IJıe Reçinnclidir. Alman-
aıf ' btnıu •emin etmeğe ça-
456 t • ~ 1 A d - bA A . et ~~ a um ur lu gar ı v-

trzı Uçi.iL l k I . . uhl b't ıı; ınem e et erı bırer 
[; zı9 t l ltaflık" adı verdikleri 
İ yapıl dUrba.n gitmiılerdir. Şim-
bulUll İı>' aynı bitaraflık politi-

l etrneğe karar vermiş-

d
.l'lgiltere bakımından İr-
ı" 

1 Rer garbi Avrupa mem-
·: ~ukayese edilemiyecek 
"~lı "ardır: bir defa coğ-
·~aı ·· İ · ~ eJı bakımından rlan-
~l'Upa memleketlerinden 

:trıı 1Yet1i bir mevkidedir. 
~·' memleketlerinin hin-
'd 1ltere'ye muhasım olan 
b~· lialbuki İrlanda, ln-
lll\in d- b ~1 · unyaya ag ıyan 

,:::e~ir. Diğer bir h"!susi
l ıle İngiltere arasın

dıırllliinasebetlerdedir. 
nı ki İrlanda uzun za-

ere• . .. ek . 
İd nın musteml esı va-
, llre edilmi§ti. On doku-

' ıçindeı ırk itibariyle ingi
i~ı~ olan İrlandalılar ara
Q11 Cereyanları belirmeğe 

1 
j'1r İçinde İngiltere'nin 
rlanda meselesi Üzerin

i ~ftı. Cladstone'lan, Dis 
"hiıı eıgul eden bu mesele 
~ e kadar halledilemedi. 
~ten sonra İngiltere İr-

teı 0 rne rule" yani idari 
i "errneğe razı oldu. Ve 

t l'lde lrlanda'yı temsil e
bi .,.~ İle İngiliz hükümeti 

t, l ıt~laf imza' andı. Bu iti
'~ l'lgıhere, nüfusu protes
~ a~deki altı kontluk müı

tt lrıere, lrlanda'ya idari 
~ .. "eriyordu. İngiltere kı-
ı,!ehrinde bir vali tara
'lld ıl edilecek, sair husua

h··'erbeil olacaktı. Yal-· 
'dil Ulcürneti toprakları İı· 
\,~rı ~ngiliz lordlanna taz· 
~,.._ l.lıere her ıene muay-
C0 tediye edecekti. 1921 
d, ~"lve partisinin muha
'~ 1 alera partiıi itiraz et-

e e.. h ··f 't ~il • ••azaran da a mu n e 'tıııı:1• bir defa lrlanda'nm 
\,h 0 1rnak üzere ikiye ay· 

'il~ u~ etmiyordu. Sonra 
tk ,tnurıasebetlerini büsbü-i ~ttj ••ti~lal ilanına taraftar

lida llıhayet birkaç ıene 
ltı/" i'eçti. Ve o zaman-
,, rıl da.'nın mukadderatını 

't ed· 
ij~· ı~. 
llo~l 1 Coagrave'den ayıran 
· \ da. bugün tamamiyle 
~~ll)ılarnaz. Çünkü timal

b· tlu1t cenuptaki lrlanda-
'dUi-t'" hükümet tarafından 

: ~~du. istiklal meseleıi
la b cüınhuriyet ilan edil

~~ eraber, İngiltere kıra
. lir"'lllrğı da büsbütün ilga 

d ' Sinacnaleyh İrlandA 
~:rın hükümranlığı altın

bl._"'4eltir. Bu, hukuku esasi
jltbiı~ •ığmıyan bir devlet 
lıkla ~r. "Fakat İngilizler im-

~tdtr~Yle münasebetlerini 
~ili en daima ıüpleı göı
~~·ıettirler, Ve lrlanda'nın 

\l l h' 
~l elıtı ır. cümhuriyetmiş gi-
,~- ~aıne engel olmadı
~ .\ı~ kı bugün kendileri ve 
~ı~d, lnya. ile harp halinde 

ııı,ll "e aynı kırat altıncı 
Ya İle sulh vaziyetinde-

·~·11· 
~ di, bırı iatilaaı tehlikesi be-
~llı e~ "~ziyet nihayete ka

' ~lit- ebılirdi. Fakat İngiliz 
~da·/a. nıiiruz iken, Jngilte

bir -~ hıildaf aa için müş • 
dltı!;!li ~'nnıasrnı istedi. İrlan
tiild· e bu tehlikeyi anla-

,-.~ 11,ı~. F'akat İngiltere'nin 
ı,1 .'lıe~:k Vaziyetini, şimali 
lıı-kk· eairıin halli için bir 
'~~. ~·ettiklerinden cenubi 
~tkı ıtll_ali lrlanda'nın ilha

•11 )'il ectırler. Müşterek mü
' d~4 Pr~.an le§ebbüı bu yüz
~>a• tnuttür. 
~ llırı J İ b\l • ngiltere ile rlanda 
~ l.tia 1htilafr, kendi gayesi 
'tı ı~, .llla.r etmek fırsatını 
\ bj~ •ıııha bile lüzum göı
> ~'t .. "1~ziyettir. Almanlar, 

tJ ~ "1 • 
~ ı. 11ır1c kadar Norveç 

JI "" '10)1 • ~ \'~ ili lnda hakkında kul-
~ 11111 iat~' ~~llanmaktadırlar. 
~~ttlt• klahne ve bitaraflı
t~~ bar olduklarını bu a

tdi;'~ak asla akıllann
\ı ~lt~111• fakat lneiltere'nin 
~\ditit\~nda çok kötü niyet-

ııı,t-d' aöylemektedirler. 
~~' lrı" lngiltere'nin kötü 

~·· llnda'nın maruz ka1-
deıı çok bahsedildi • 

vrus -1- ı 
.,........ ........ _____. .............................• __ 
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Amerika' da Cümhurreisi 
. . 

seçımı 

Ruz.velt'in tekrar namzet 
gösterilmesi muba~kak 

Vaşington, 13 a.a. - B: R.uzvelt, ~ 1 taraftarı . v.e~ahut .c~nup demokratla -
~ üzdeki reisicümhur ıntıhabatı ı- rından bırısı olabılır. Cenup demok -

num d. . 1 d b. . . . .. h · demokrasi partisi namze ını se- rat arın an ırının reıscum ur mua -
çın k demokrat kongresine iştirak i- vini namzctliğine seçilmesi, partinin 
çece · · · d .. k - h f k" h b · d k · · Chicago'ya gitmıyeceğını un atı r>1u a aza ar ız mı tatmın e ece tır. 
vn tte bildirmiştir. B. Ruzvelt gaze- Eğer bir New-Deal taraftarı seçilirse, 
~ur;erle yaptığı görüşmede, demokrat bu, dünya buhranı geçer geçmez B. 
kecı gresinde namzet seçildiği takdir- Ruzvelt'in belki de istifa edeceği ve 
don ·yetlerinin ne olduğu hakkındaki beyaz sarayı reisicümhur muavinine 
b~t~~ suallere cevap vermekten yeni- t~r~eyliyece.ği ha~kında~i haberi.eri 
d istinkaf etmiştir. teyıt eden hır mahtyet gostcrecektır. 
d:~ istnnkaf etmiştir. Ruzvelt. rei Cümhurreisliği muavinliği 
ıicümhurluğa demokrat partisinin Vaşington, 13 a.a. - B. Hull'un re-
namzedini seçmek üzere pazrate • isicümhur muavinliğine namzed ola -
si günü Chicago'da toplanacak o - rak gösterilmesinin cenup demokrat
lan demokrat kongresinde yeniden lan tarafından pek miisait bir surette 
namzetliğinin konulmasını reddeder- karşılanacağı bildirilmektedir. B. 
se kongre, büyük karğaşalıklara ve Roozvelt reisicümhurluğa namzetli
d:hili kavgalara sahne olacaktır. Bazı ğinin konulmasını kabul ettiği tak -
zevatın ufak şüpheleriıre rağmen B. dirde, parti toplantısında yegane ra -
Ruzvelt'in demokrat kongresince riya- kipleri halen rcisicümhur muayi · o
seticümhu:ra namzet gösterileceği ha- olan B. Garner, bir de muhteme 
len hemen tamamiyle kati telakki edil- larak posta nazırı B. Farley olacak 
mektedir. tır. Fakat öyle zannediliyor ki ne e-
Eğer B. Ruzvelt, hiç bir reisicüm- velkinin ne de ikincisinin Roozvelt, 

hurun iki seçim devresinden fazla in karşısmda en küçuk intihap ihti
devlet reisl·iğini deruhte etmemesi malleri de yoktµr. Bir "sulh partisi" 
hakkındaki ananeyi kırmaya muvafa- teşkili tehdidinde bulunan infiratçı 
kat ederse, demokrat kongresi müza- senator Wheeler bugiin bir beyanna
kerelerinin en mühim kısımlarını re- me neşrecaerek parti kongresinin se
isicümhur muavininin seçilmesi ve çeceği namzede kim olursa olsun mü
parti programının tesbit olunması teş- zaheret edeceğini ve üçüncü bir parti 
kil eylicektir. Reisicümhur muavini mevzuubahis o)mıyacağını bildirmiş
namzedi, B. New-Deal'ın hararetli bir tir. 

Macaristan 
ve Almanya 
Budapeşte, 13 a.a. - Reuter: Münib 

müzakerelerinden sonra Macar siyase
ti şimdi tamamen alman taraftarı ol
muş ve Teleki de memleketin şefi o
larak her zamankinden daha kuvetli 
bir vaziyette bulunmaktadır. 

Budape_şte'nin iyi malumat alan 
mahfillerinde zannedildiğine göre, Al 
manya'nın macar istekleri ha°kkında 
itidal tavsiye etmesinin sebebi macar 
mahsu1üne azami derecede ihtiyacı 
bulunması ve esasen zarar gören hasa
dın daha ~iyade zarar görmesini iste
memesidir. 

Romanya'da terhisler 
Bükreş, 13 a.a. - Romen genelkur

mayının bir tebliğine göre, pazartesi 
günü muhtelif ihtiyat sınıflarının 
terhisine başlanacaktır. 

İngiltere'nin Birleşik 

devletlerden satan 
aldığı tayyareler 

Londra, 13 a.a. - Reuter bildiriyor: 
Tayyare lmalAt nazırı Lord Beaver 

Brook, diln ıordlar kamaraııında aşağıdaki 
beyanatta bulunmu§tur: 

.. _ Amerikadan tnyyare lthall\tında sı-
asetımiz alablldiğlmlz kadıı.r tayyare ııa

Y al ak olmuatur Neznretlnıln ilıdaııın
tın m " . 1 1 f . lid beri tayyare rnUbayıı.sı ç n ınnsız m 
~aatı da dahil olarıı.k gtlnde 10 milyon 

~~iar earfettlk. ı milyar dolarlık progra
ahsuben frnmnzlarla ceman 600 mll

~:n ~olar sarfettlk. Bu meblll.ğ yerine 
earfedllmiııtir.,. .• .. 

bgal altın~a 
AVrupa 
açlığa 

mahkum! 
Londra, 13 a.a. - Royter ajanaı bildi -

rlyM: • . 
Nevyork Herald Trlbune gazete.l mu -

habirinin Hendaye'den gönderdiği bir tel
graf, Avrupada mevcut olan ve alman 
propagandaııının lnglliz abluk~ına atfet
meğe çalı§tığı yiyecek maddeleri buhranı
nı dikkate lt\yık bir 11ekllde aydınlatmak
tadır: • 

~luhablr diyor ki: 
Naziler Fransada işgal ettikleri bölge -

lerdeki Bığır hayvanları ile at, tavuk ve 
saireyl lng-iliz ablukasının Alma.oyada tev
lit ettiği açlığı karşılamak için alıyorlar. 
Fransız rekolteler:! normal değildi ve hat
tt\ bazı bölgelerde fenadır. 

VazJyetı tetkik ve nıüı.ıahede edenler ıu 
kanaattedlrler ki, yalnız J.<"ransa değil, İ
talya ve işgal altındaki Avnıpanın bflyUk 
bir kısmı da önllmllzdekl kış tarihin en 
büyUk açlığınıı. ınAnızdur. Haziranda ltal
yan bu.t';dayı henüz normalin üçte ikisi de
recesinde büyümemişti. İtalya için buğday 
ııarklılar için pirinç kadar hayalidir. Fran
sızlar ve itnlynnlar kıııı, harbin bitip blt
miyeceği meselesinin dahi haricinde ola -
rak bUyUk bir endişe ile beklemektedirler. 
Hiç ııliphesiz hariçten gelebilecek yardıma 
da inglllz ablukasına karuı koymak gaye
siyle Almanya tarafından el konulacaktır. 
Hayvanatın alman ordusu tarafından tedi
ye hakkında bir valtle dahi bulunmadan 
müsaderesi, bu suretle l§gal edilen arazide 
lc;-tinabı lmkl\nsız olarak açlığn mıı.hkOm 
kaine.ak olan milyonlarca insanın mukad • 
dere.tına tamamen lfıkayt kalan bir fatihin 
hareketidir. 

İçlerinde tahsil ve terbiye glSrmllş bir -
çok insanlar bulunan mliltecller arasında 
uzun müddet İtalyada yqaınış olanlann 
kanaatine göre, İtalya İngilizler tarafın
dan a~ır bir hezimete utratılacaktır. 
Bunlara göre, italyanlar harp anyan bir 
millet değildir ve B. :Musollnl'nln B. Hit -
ler'le giriştiği sergüzeı.ıle gönUlı!en taraf
tar del!ildlrler. Eğer açlık bir ihtllA.11 ta
zammun ediyorsa. ltaıynn buğdayı kalma
dığı. ve açlık birkaç ay zarfında bfitün 

Almanlar1n kendileri 
i~in basllklar1 

İspanyol paralar1 
Londra, 13 a.a. - Reuter bildiri • 

yor: 
"Times" ve " Daily Telegraph" ga

zetelerinin diplomatik muharrirleri, 
"Almanyanın gerek düşmanlarına ve 
gerek dostlarına karşı kullanmağa ha· 
zır olduğu usuller.in" en yeni bir te
zahürünü anlatmaktadır. 

" Daily Telegraph" diyor ki : 
Almanya, bir miktar İspanyol bank

notunun basılması hakkında İspanya 
ile son· zamanlarda bir anlaşma imza
lamıştır. Buna ait mukavele icra e -
dilmiş, fakat bir müddet ~onra İspan
yol makamları, Almanyanın bin pese
tas'lık banknotların tam seri halinde 
kopyelerini basmış ve bunları ispan
yadaki casusluk ve porpaganda ser -
vislerinde ve norf'\lal ticaretinde kul
lanmış olduğunu keşfetmişlerdir. 
Mezkur kopyeler, ayni bloklar üze -
rinde basıldığı için hakikilerdcn se • 
çile ~mektedir. Mümkün yegane hal 
çaresi, Almanyada bastırılan bütün 
banknotların tedavülden kaldırılması 
olarak gözükmek~edir. 

Almanlann bir tekzibi 
Berlin, 13 a.a. - D. N. B. bildiri

yor: 
Reuter ajansı, nasyonal - sosyalist 

almanyanın, basılması İspanya tara -
fından kendisine tevdi edilen bank
not serilerinin çiftlerini çıkal".makta 
olduğu hakkında bir iddiayı yaymak
tadır. Almanya, bu banknotların çift
lerini guya, İspanyada casusluk ve 
propa.:anda işlerinde kullanıyormuş. 

Resmi Alman menbaından bildiril
diğine göre, İspanya, banknot basıl
ması için almanyaya hiçbir "sipariş 
vermiş değildir. Binnetice Reuter a
jansının iddiası, baştan başa uydur -
madır. Reuter hüsnüniyet sahibi ol -
saydı, hakikate hürmet için, bu hu -
susta kendisine lüzumlu malumatı 

kolayca verecek olan İspanya banka
sına bir telefon edebilirdi. 

Balkanlarda 
Alman plônı 

Londra, 13 a.a. - Times gazetesinin dip
lomatik muharriri balkanlar hakkındaki 

alman planını gö.ı:den geçirerek owtları 

yazmaktadır: 

Görünüşe nazaran Almanya Macarista
nı büyütmek istiyor. Macariıtaıl'm da mın
netinden dolayı ona u.dık kalması lazım -
gelir. Alm.anya'nın niyeti Macaristan'dan 
büyük buğday stokları tedarik etmektir. 
Bundan maada küçük Romanya kendisine 
petrol verecek, verdiii mikdar her ne ka
dar azalarak ııidecekse de, ııene faydadan 
iri olmıyacaktır. Yuıoslavya'nın devlet a
damları Panslav blokuna iltihak etmek is -
tcseler dahi, Macaristan ve Romanya'nm 
koııtrolu altına ginnesi, Yugoslavya'yı mez~ 
kilr bloktan ayırmıı olur. Halbuki bugün, 
Yuıoslavya devlet adamlannm böyle bir 
arzuları olduğuna dair de hiç bir emare 
mevcut deiildir. 

Avrupa milletlerini avutmak için, Alman
ya kendilerini, lnııiltere'nin komplo ve mü
dahalelerinden kurtamıı:ı olduğunu ilan et
mektedir. 

Times gazetesi, "bitarafhim tehlikesi" 
ba:ılığı ile yazdığı büyük makalelerinin bi
rinde şunları yazmaktadır: 

Harbin kurbanlarından birisi de ''bita -
raflık" tabid olmuştur, Büyük kuvetler ve 
büyük zırhlılarla takviye edilmiş bulun
mazsa, bitaraflık veya herlıangl başka bir 

İngiltere için tayyare motoru 
Vaşington, 13 a.a. _ Amerika Birleşik 

D vletıert müdafaa komiayonu, Paekard 
ot~mobll kumpanyası dlrekHSrlerlnln, A--
merlka ve İngiltere için dokuz bin Roııs _ 
roye motörll lmallnl kabul etmlı oldukla 
rını bildlnntııtıı-. 

Atlastaki Amerikan hava filosu 
memlekette tahribatını yapmağa bB§ladığı ıekil harfoi POiitika sisteminin ihem mina
zaman isyan edecektir. Bugl,ln lt.alyanlar sı yoktur, hem de tehlikesi vardır Acı tcc
ve belki de B. ::Musolinl dahi bUyUk bir en-· rübenin isbıı.t ettiği hakikat budur. Devlet 
dişe içinde YB§amaktadırlar. . · . . . . 

Vaşington, 13 a.a. - Bahrıye ne -
zaretinin atlas ve pasifik dona~mala
rının takviyesi programın~ da~ıl ola
rak 137 milyon dolarlık sıparıJ mu
kavelelerini imza ettiği bildirilmekte-

dir. • . b. 
Bu rakam barış zamanı ıçın ır re-

kor teşkil etmektedir. 

ğine göre, belki de bu, garbi Avru· 
pa'nın küçük memleketleri hakkın
da olduğu gibi, alm~nlar tar~~ı~d~n 
yapılacak bir istila teşebbusunun 
pek yakın olduğunu göstermekte
dir. İrlandalılar da pek zeki ve kur
naz adamlar olduklarından bu teh
likeyi takdir etmemi§ değillerdir. 
Fak at bugünkü krizi ,imali lrland.a 
meselesinin halli için bulunmaz bır 
fırsat telakki ettiklerinden bu fır • 
satı ellerinden kaçırmak istemiyor
lar. Ancak bu fırsatı kaçırmıyalım 
diye, İrlandalıların da, Danimarka
lılar, Norveçliler, Holland.al~l~r ve 
Belçikalılar gibi, alman ıstılasına 
uiramaları ciddi bir ihtimal. ola~~k 
nazarı itibare alınmalıdır. Pıre ıçın 
yorgan yakmak siyaseti buna der
ler. 

ESMER 

adamları tarafın.dan ııtıllcıya karşı arazı-
lerini sonuna kadar müdafaa etmiye azme-s it 1020 L'I 1 dilmiş olduğwıu beyan eylememit olan, aa e l\I ome re Avrupa'da hiç bir kiiçiik devlet kalmamı~
tır. Bazı kere bu teşebbüs mevkii tatbike 

pike u~uı yapan yeni 
tayyareler 

Nevyork, 13 a.ıı.. - İngiliz mubayaa kO· 
misyonunun bUyUk bir elpariıı vı>.rdlğl ye
ni model amerikan avcı tayyaresi bugün 
t.lr ingillz pilotu tarafından tccrObe edil
miştir. Tayyarenin sllratl bir pike UÇ\13 es
nasında saatte 1020 kilometreye varmı11tır. 
Bu model tayyarelerinin ımrı.ıı başlamı§tır. 

Komisyon, mllbnyaatını tAcll edebilmek 
için kadrosunu genlşletmeğe ve merkez 
binasını değlııtırıneğekıı.rar vermliitlr. 

Harp mesulleri 
• 

Nevyork, 13 a.a. - Tass ajansın -
dan : 

Vichy'den bildirildiğine göre, Fran
sı?: senatosunun milli müdafaa ve ha
riciye komisyonları Fransanın harbe 
sürüklenmesinden mesul olanlar hak
kında tahkikat yapılmasına dair olan 
kanun layihasını tasvip etmiılerdir. 

konuldu. Fakat hiç bir yerde bu hareket 
muvaffakiyetle neticelenmedi. Küçük mil
letlerin ba,rndakilerini, dürbinlik göstere
medikleri için itham etmek, doğru bir şey 
olamaz. 

Baıka nıemlclı:etlerde, evelinden beri ha. 
kikatle kuveti tefrik tmemek yüzünden 
dürbinlik hassası tahrik edilmiıtir. Fakat 
yeni vaziyet badema başka ba&ka ilSçların 
istimalini icabettirmektedir. Yangına karşı 
müdafaa tertibatı olmıyan küçiik bir evin, 
daha mükemmel teçhiz edihnio büyük kom
ausu için bir tehlike teşkil etmesine mil • 
saade etmemek lazımdır. Yeni nizamımızı 
kurmak zamanı geldiği vakit, kuvet, daha 
geniş biT iııbirliği ve birleıme esasları üze
rine iıtinat etmelidir. Yukarda yaz.dıkları
mız, doktor Rosenberg'in politikasına ve
rilecek yegane cevabı teşkil etmektedir. 

9 hin japon ölüsü 
Londra, 13 a.a. - Çunking'den ge

len bir telgrafta 6 temmuzla 9 temmuz 
arasında İ~g bölgesinqe vuku bu -
lan şiddetli muharebelerde japonların 
9 bin ölü ve yaralı verdikleri resmen 
bildirilmetkediz. 

• 

iSTANBUL Gazeteleri 
Cümhunyeı 

Başvekilin teshit ve ilin ettiği lla
kikatler: 

YUNUS NADİ, bu başlık nllında, 
Refik Saydam'ın dünkü nupcundan bah
sederek diyor ki: 

"BUy(lk A vnıpa buhranının son saf
haları gittikçe artan bir karı§ıklığa 
dotru giderek bu buhranla uzaktan ya
kından alA.kalı memleketlerin vaziyetini 
esasen fazın bir diltkat ve hassasiyetle 
takip etmeleri icap ettiği halde, son 
günlerde bazı ajansların TUrklye'ye da
hi temas eden bazı neşriyatı cUmlmriyet 
hUkümetl mahfilleriyle türk e!kltrı u
mumlyesinde , haldı olaı·ak şiddetli ak
ııUHlmellerle kargılanmı' ve bu haller ö
nünde hUkilmet reisimiz Uirk harici si
yaselini olanca vuzuh ve sarahatiyle bir 
kere daha tesblt ve ll(Uıa !Uzum gör
müştiir.,, 

Son günlerin yabancı memleketlerde 
yapılan ne§riyatını mevzuubahs eden 
muharrir diyor ki: 

"Harici teslrkrle devlet adamlarının 
hükUmet mevkilerinde dunıp durmamn
larının bir ihtimal halinde düşünülme
sine dahi tereddüt edcmiy~ek memle
ketler elbette çoktur. Fakat isUklt\llnl, 
en kuL<ıt milli hamleleriyle bütün bir hu
~umet cihanına karşı daha dün istihsal 
ve temin etmiş olan Türkiye hiç §Üphe 
yok ki onların bll§ındıı. gelen bir mem
lekettir, ve dUn kiirsücle B8§vektll ta
kip ve teyit eden bütlln hatiplerin söz
leri bu nokt.ndn Türkiye Rüytlk Millet 
:Mec-lisinin ve bütün tllrk milletinin his
siyatına tercüman olmak hususunda en 
küçük bir §ilpheye dahi yer bırıı.knıamıı-
tır... ı 

Sovyet hllkllmetınln resmi ajansla 
ne~rettlği tekzibin mecliste alkı§landı
ğını ııöyllyen muhan-:lr diyor ki: 

"Hatiplerden bazıları TUrk - Sovyet 
mlinasebeUeri tlzerlnde b!lhassa•durdu
lar. Geçen büylik lıarbln sonunda lnkı
Jı!.p Rusyası kendisini blltlln bir husu
met cihanına karşı müdafaa ederken 
türk milleti dahi mevcudiyet ve lstıklıı.
linl kurtarmak için aynı mikyas ve ma
hiyette bir mücadeleye atılmıo bulunu
yordu. 

Başlanndıı. o zaman Lenin ve Ata
tlirk gibi iki büyUk adam bulunan iki 
inkılApçı komşu memleket tarihlerinin 
bu en heyecanlı devresinde yekdiğerlne 
ebedi bir dostluk bağı ile bağlandılar ... 

Muharrir, türk siyasetinin dUrOetlU
ğllntl bir daha tebarüz etUrerek diyor 
ki: 

"HlilAsa Cümhurlyet TUrklyeslnln ye
ni dUnya buhranı öniinde kendi hudut ve 
hukukunun mtldafaa hedefinde toplanan 
siyaseti sarihtir. Kendisinin hiç bir dev
lete karşı husııet bir husumet hissinin 
en kUçük zerresini de.hl taşımıyan bu 
siyaııet, bilhassa iyi kom§Uluk münase
betlerine Azamt itina ve ihUmamım 
sarfetmekten bir an bile hQ!i değildir.,, 

Yeni Sabih 
Sulh içinde zafer : - --

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, bu b&.1-
lılı: altında, başvekilin bütün meclisin it
tifakla itimat kazanmasını bir zafer '01&
rak i~ah ediyor ve diyor ki: 

• . 
Macaristan·- Slovakya 

hudutları için müzakere 
Pree:burg. 13 a.a. - D. N. B. Dok

tor Pluyark, Macaristan - Slovakya 
hudutları hakkında müzakereleri ha
zırlamak üzere 12 temmuzda Macaris
tana gitmiştir. Yine bu ay zarfında 
Slovakyanır tadiline lilzum hissetti
klirin: anlaşması hakkında da müza-
kereler başlıyacaktır. • 

İngiltere' de askere 

ahnan Hollandahlar 
Londra, 13 a .a. - Reuter ajansının 

selahiyetli Hallanda mahfillerind;n 
öğrendiği.ne göre, lngilterede mukim 
olan askeri hizmet için JsaY.dedilıniş 
bulunan 20 ila 25 yaşındaki bütün 
Hollandalılar pek yakında talime ça-
ğırılacaklardır. Hollanda askeri ma -
kamları Amerikaya en modern techi
zat sipariş etmişlerdir. 

İt alyanlar1n İngilizleri 
eğlendiren havadisleri 

Londra, 13 a.a. - Rcuter: 

İtalyan gazeteleri ve bilhassa Gior

nale d'İtalia, ingiliz . ·kını çok eğ • 
lendiren yazılar neşrediyor. 

Giornale D' ltalia gazetesine göre, 
İngilterede vaziyet günden güne kö
tüleşmektedir. Artık otomobil kul -
lanmağa imkan yoktur ve beş şişe ben 
zini olan he~ ':es elindeki benzini der
hal hükümete vermeğe mecburdur. Ha 
yat pahalılığı o kadar artmıştır ki ça

yın kilosu bir İngiliz lirasına çıkmış
tır. Her -;;abah mutat çayı ve sabah 
kahvaltısı ile yemek masasına oturan 
bütün ingilizler gazetelerini okurken 
ingilteredeki hayat hakkında hariçte 
neşredilen fikirle hükUmetin kıya • 
setli tedbirleri ve filonun himayesine 
mütemadiyen- gelmekte ôlan hamule 
yüklü vapurlar sayeslnde muhafaza 
konforlarını mukayese ederek gül -
mekten kendilerini alamıyacaklardır. 

a. ı. Matbuat Servisi 

"Sulh içinde kazanılan bu zafer mct
hur beşinci lı:ola k.ar&ıdır. Son günlerde 
şiddetini bilhassa arttıran ve hedefi türlı 
vatanda&ları arasındaki vahdet ve tesa.
nüdü kırarak memlekette bir bozıuncu.
luk ve panik havası yaratarak bu ıosırak
larda ecnebi nüfuzunu hakim kılmak v• 
Türkiye'yi avucu içıne almak gayesini 
takip eden propaganda harbi kati bir he
zimet• uğramıştır." 

Lora Halifaks'm lngiltere'nin meta
net ve gayretini tebarüz ettirerek türk 
dostluğunun ehemiyctıni izah ettiği sıra
da başvckilimizin muhtemel bir tecavü
ze kar;ıı derhal silahla mukabele cdeco
iimiz söylemesini iyi bir tesaduf olarak 
tavsif eden muhıırrir propaganda neşri
yatının hedeflerini izah ederek diyor ki: 

"Dahilde Tür:kiye'yi •bir harp içinde 
bırakmak yolundaki teşebbüı ne kadar 
aksi netice vermiıı ise, Türkiye ile Ru.
ya'nın arasını açmak yolwıdaki gayretin 
de akim kalmıı olduğunu görmek bizi 
bilhassa memmfn etmilitlr." 

Hıiseyin Cahit makalesinin son kıa
mında diyor ki: 
"Alınan propagandruıınm dlin Ankara. 

da uğradığı hezimetin ehcmiyeti çok bü
yük olduğu kanaatindeyiz. Bunun dahi
li ve harici tesirlerinin Türkiye'ye pek 
faydalı olacıığını muhakkak addediyo • 
ruz. Türklerle ruslarm arasını açmak i._ 
tiyen alınanlar, türklerle ruslann bir kat 
daha gözlerini açmaktan ba&ka bir netice 
elde edemeıni!ilerdir. 

TAN 
Dünya hadiseleri kartısında TÜf'. 
kiye'·nin vaziyeti : 

M. #EKERİYA SERTEL, bu başlık 
altııvla, başvekilin nutkundan ve onun 
hakikati daima milletin gözlerinin önüne 
seren açık kalpliliğinden bahsediyor ve 
alman ajansının ne&riyatının hedefine va
ramadığını tebarüz ettirerek diyor ki: 

"Bu vesile ile başvekilimizn nutkun • 
da temas ettikleri bir nokta üzerinde bil· 
hassa durulmasını isteriz. Bu nokta şu
dur: Türkiye müstakil siyaset sahibi bir 
devlettir. Hiçbir devletin arabasına bai
lı değildir. Hiç bir devletin siyaseti ar
kasından ııuursuz sürüklenen bir vasat 
devlet telikki edilmesine tahammülü 
yoktur. Biz ıu veya bu devletle dost ve 
müttefik olabiliriz. Bu dostlufuınuz ve 
ittifakımız sırf memleketimizin menfa • 
at ve Klarnetinin bir icabıdır. 

Bizim siyasetimizin gayesi de aadece 
memleketin menfaat ve sellmetini ko -
nımak ve müdafaa etmektir. Bunu dost
luklar ve ittifaklarla olduğu ıribl, kendi 
lcuvetleriınizle de müdafaaya her zaman 
hazır bulunmaktayız. Bizimle anlaşmak 
iatiyenler, evell Türkiye cUmhuriyetinin 
bu istikUil ruhunu ve dilrüat ıiyasetiııl 

anlamak. meeburiyctlndedirler." 

İtalyan - İngiliz deniz 
harbi ve neticeleri 
Vaşington, 13 3a.a. - İtalyan fil<>

suna karşı yapılan muharebe Amerika 

efkarı umumiyesinde aHika ile kar§ı• 

lanmıştır. Amerika gazeteleri, italyan 
tebliğine rağmen, İngiltere bahriye 

nezareti tarafından verilen tebliğiıı 
doğruluğunu kabulde tereddüt etme• 
mektedir. 

İtalyanlar, Cavour ve Ces~re. g1~.i· 
!erinin Braham tipinden hır ıngılıs 
gemisini batırdıklarını idöia ediyor· 

lar. Böyle bir iddiaya inanılamıyacağı 
tasrih edilmektedir. Zira muharebeye 

iştirak eden Braham sınıfından üç 

gemi italyan gemilerinin ateş kudre
tinin iki misli bir kudret arzeder. 

Diğer bir cihet de, ingiliz bahriye 
nezaretinin tebliğlerinin şimdiye ka • 

dar asla aksi sabit olmamı§ bulunma· 

sıdır. Buna mukabil mesela italyanlar 

ingilizlerin Hood Kruvazörünün Q. 

ran muharebesinde hasara uğrıyarak 
CebeJüttarık'ta bulunduğunu bildir
mişlerdi. Halbuki Cebelüttarık'takl 

en büyük dok bile Hood büyüklüğün

de bir gemiyi alabilecek cesamette de

ğildir. Buna binaen italyan gemileri
nin bir duman perdesi altına iltica et• 
tikleri hakkındaki ingiliz tebliği ha
kikata uygun olarak görülmektedir 

Hiçbir zırhlı haıara .uğramadı 

Loı;dra, 13 a.a. - Londra'nın selA
hiyetli mahfilleri, alman ve italyan 
radyoları neşriyatının tersine olarak 
9 temmuzda italyan tayyareleriyle vu
ku bulan müsademede Hood zırhlısı 
ile Ark Royal tayyare gemisi hasara 
uğramamışlardır. İngiliz deniz kuvet
lerinin kumandanı, hücum eden tay
yarelerin çok yakından bomba bırak
tıklarını, fakat hiç bir bombanın he -
defe isabet etmediğini bildirmiştir • 
Hiç bir ölü veya yaralı yoktur. 

Hood zırhlısının 7 temmuzda Oran
da hasara uğradığı hakkındaki alman 
iddiası nasıl zırhlının iki gün sonra 
diğer ikinci harekete geçmesine mani 
olmamışsa bugünkli İtalyan iddiası da 
ihtiyaç hasıl olduğu gün tekrar hare
kete geçmesine mani olamıyacaktar • 
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Petain . 
hükumetin vaziyetini anlatıyor 
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_,.. F 7 Fa.? Fa.? 7 O O sıo O O 7Jdl aynı sur.etle ılerlemesı, Amerıka'ya 

yenı 

(Başı 1. ınC'ı sayfada) 
Hava: general Pujo. 

Marc§al Petain'in bayanatı 
Vichy, 13 a.a. - Havas bildiriyor: 
Dün akşam iradettiği hitabede Mareııal 

Petain a;jağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
"- Milli meclis bana geniş salahiyetler 

•erdi. Onları n:ısıl istimal edeceğimi size 
ıôyliyeceğim. Hi.ıkümet, şimdiye kadar 
Fransa'nın maruz kaldığı vaziyetlerin en 
müşkiılune karşı koymıya mecburdur: 
memleketin muvasala hatlarını yeniden te
ıi&, herkese ocağını ve işini iade. iaşeyi te

General De Gaulle 
zaferi 

Fransız silahlariyle 
min, sulhu müzakere bu meyandadır.'' k 

Bundan sonra Mareşal Petain. kısmen azanacag"" iZ 
ıilihtan ve hareketten tecrit edilmiş olan 
fransız harp gemilerine İngilizlerin yaptı-
iı hiıcumdan bo.hsederel.: "- Fraıısa'nın d • or 
hi~ bir zaman filosunu alman ve İtalyanla- IY 
ra teslimi kabul etmiyecegini derhal teyit . . 
ederim demiştir. İngiltere bunu zannetmiş- Londra, 13 a.a. - 14 temmuz arıfesı mö-
ıe aldanmıştır. İngiltere, hasmımıza karşı nasebetiyl~ general .. de G~ul0le bu akşam 
ciriııtiğimiz teahhutleri, tehditler altında radyoda hır nutuk ıoylemıştır. 
ifa etmiyeceğimizi zannettigi zaman d 1_ 1 General Fransa kurtulduğu zaman, fransız 
danmıştır. Fransız donanı:ıasına ken~s~ni milletinin b~günkü. vaziyet.in?e~ ~es~l o
müdafaa etmesi emri verilmiş ve mücade- !ani.arın !e~zıye edı~ece~lcrını bıldırmış ve 
lenin gayri musavi şartlarına ragmen bu 1 İ?gıltere nın daha şımdıdcn ?av~lıırda ~a -
emir yerine getirilmiştir. Bir harpte k ·m olduğunu kayıt ve Amerıka ıle Afrıka-
ramanca mağlup olan ve İngiltere k .ı .n Büyuk Britanya ic;in muazzam imkin-
teaddit ağır fedakfirlıklarn katlanar ve 0 _ !arla dolu olduğunu ilfive eyledikten sonra 
nun tarafından terkedilcn ve bugun gene sözlerine şu s~retle. d~vam ~tmişt~r:. 
onun hücumuna uğrıyan Fransa mukadde _ Fransa, taksım edılmış, teslım edılmış ol
ratının karşısında tek başmıı bulunmakta- masına rağmen kozunu oynamamış, kaybet· 
dır. Fransa istikbal ic;in, tam imanını mu- memiştir. 
bafaza ederek, cesaretine yeniden kuvet ve- Emrimde mühim miktarda ve her an ka
recek yeni bir sebep bulacaktır. Bize duşcn rada, denizde ve havalarda dôgiı~ebilecek 
muazzam vazifeyi ifa için itimıı.dınızıı muh- halde askeri bir Frnnsız kuveti mevcuttur. 
tacım, mümessilleriniz namınıza 0 itima- Bu kuvet her gün daha ziyJde büyümekte
dı bana gösterdiler. Yeni hükümeti teşkil dir. Fransızlar, halli bir muharebe silahına 
ettim, 12 nıızır ve kendilerine yardım ede- malik olduğunuzu biliniz. Zafer kazanıla
cek umumt k5.tipler memleketin idaresini cak ve te~in ederim ki fransız silahlarının 
paylaşacaklardır. Büyük fransız vilayetle- iştirlikiyle kazanılacaktır. 
rinin başına vn.liler ikame edilecektir. Hu
kümet temerküz ettirilecek, idare ademi 
merkeziyete sevkedilecektir. Memurlar da
ha ıerbest olacak ve daha büyük salahiyet
le hareket edecekler, fakat hatalarından 
mesul olacaklardır. 

Hükümet işgal altındaki 
topraklara yerleşecek 

F ranıız gönüllüleri 
Londra, 13 a.a. - Yarın londralılar, ıe

neral de Gaulle'un İngiltere'de te~kil et -
mek üzere olduğu fransız lejyonuna men -
sup gömillüleri alkışlamak fırsatını bula -
caklardır. Tank, tayyare, bahriye ve ordu 
teşekküllerine mensup fransız askerleri ge
çen harpte olen İngiliz askerleri ibldesine 
bir çelc:nk koyacaklar sonra tekraı yollar
dan geçerek Mareşal Fcıch'un Victoria ga
rı yakınındaki heykeline bir çelenk koya -
caklardır. 

yapılan tayyare siparişlerinin tesli
matı, kahraman ingiliz pilotlarının el
lerine teslim edilen tayyare miktarla
rını da durmadan arttırmaktadır. Bu 
pilotlar, sahillerimizin müdafaasını 
temin ettikleri gibi, Almanya'daki ve 
Almanya'nın işgal ettikleri arazi üze
rindeki askeri hedeflere mütemadiyen 
akınlar yapmaktadır. 
Görünüşe nazaran İngiliz tayyare -

ciliğinin faikiyeti, italyan tayyareci
liğine karşı, alınanlara olan faikiyet -
ten daha büyük bir faikiyct göster
mektedir. İtalya'nın harp ilanından 
beri düşürülen 100 İtalyan tayyaresi
nin meyanında belki elli bombardıman 
tayyaresi bulunmakta idi. Bunların dü 
şürülüşü hava müdafaa bataryalarımı
za, İtalyanların malzeme 'le pilot nok
talarından kıymetlerini göstermiş ve 
buna göre harekatı idare etmek im
kanlarını vermiştir. 

lngiliz tayyarelerinin hücumları 
Londra; 13. a.a. - Hava nezaretinin 

isti~barat servisi dün akşamki tebliğ
de zıkredilen İngiliz hava kuvetlerinin 
hücumları hakkında şu tafsilatı ver -
mektedir : 

Rotterdam'ın en mühim tayyar~ 
meydanı olan Waalhanen meydanı, he
men iki saat devam eden müteaddit 
hücumlarla bombardıman edilmiştir. 
Meydanın birçok kısımlarına infilak 
bcmbaları isabet etmiş ve müteaddit 
yangınlar çıkarılmıştır. Bexel hava 
i.ıssü üzerine 200 den fazla bomba atıl
mıştır. 

Hava kuvetlerinin sair teşekkülleri, 
Almanya'nın dahilinde ı.skeri hedef -
!ere hücumlar yapmış ve şiddetli fır
tınalara rağmen bu hedeflerden birço..: 
ğunu hasara uğratmıştır. Ludwigshaf
fen'in mühimmat fabrikaları ve Colog
n-: civarında sair fabrikalar ışık verici 
fişcnklerle tenvir edilerek bombardı
man edilmiştir. Colognc'ya 25 kilomet
re mesafede Siegburg'da izabe fırın -
lan bombardıman edilmiştir. Mutters

Gönullüler yarın fransız milli bayramı tadt'da büyük bir fabrika üzerine pi-
olan 14 temmu..:u tesit edeceklerdir. Bu kelerle yapılan hücum neticesinde bir 
mu"nasebctle ı.ondra'ya yu"zlerce deniz, ha- • 

• infıliik sillesi işidilmiş ve yangınlar 
va ve kara askeri gelecektir. 

müşahede edilmiştir. Gece yarısından 
ft(R 2 ZıtP 2 2 ZıtP 2 5 2 2tllY ...., a1 sonra Bremi dokları üzerine yapı
mareşalini lilet ediyorlar. Kabinesinin i -
çinde, belki kendi menfaatlerini dü~ünen 
bir kaç entrikacı bulunmaktadır. Bunların 
birisi kencJt.ni Fuhrer ilan etmek için peka
la ilk fırsatı yakalıyabilir. 

Hazin bay.-am 
Cenevre, 13 a .a. - Yarın fransız milli 

bayramıdır. Bu münasebete Vichy"de fran
sız ölülerinin hatıralarını taziz ıçi.ı bir me
rasim yapılacaktır. Devlet reisi Petain, na
zırlar, scfirlel"'ve yüksek memurlar bu me
rasimde h

0

azır bulunacaklardır. 

lan bir akın neticesi, müteaddit bina
lara isabetler otmuş ve büyük bir yan
gın çıkarılmıştır. 

ltalyan toprakları üzerinde 
ba•kınlar 

Londra, 13 a.a. - Hava Nezaretinin dün 
akşamki tebliği: 

Dün gece İngiliz hava kuvetlcri düşma
nın Hollanda'daki tayyare meydanlariyle 
Almanya'da mühimmat fabr' alarmı, yük
sek fırınları ve diğer • hedefleri bombardı
man etmişlerdir. Üç tayyaremiz dönme -
miştir. 

Dün Boulogne üzerinde yapılan istikeaf
lar esnasında sahil müdafaa tayyarelerimiz 
mavna grupları ile limanda demirli deniz 
tayyarelerini bambıırdıman etmiş ve eklüz
leri hasara uğratmışlardır. , 

Bu sabah doğu.cenup sahili açıklarında 
bir kafileye yapılan taarruz esnasında avcı 
larımız 6 düşman tayyaresini tahrip etmiş 
ve diğer bazı tayyareleri de hasara uğrat -
mışlardır. 

Öğleden sonra, biri bir hkoçya limanı 
yakınlarında ve ikisi cenup - doğu sahili 
açıklarında olmak üzere diğer üç bombar -
dıman tayyaresi diışiirülmüştür. Bu tay -
yarelerden ikisi avcılarımız tarafından ü
çüncüsü dafi topları tarafından tahrip edil
miştir. 

Bugün tahrip edilen düşman bombardı -
man tayyarelerinin yekOnu, deniz üzerin
de sahil müdaFaa kuvetlerin, mensup bir 
Anson tayyaresi tarafından düşürülen He
inkel de dahil olmak uzere ona baliğ olmuş
tur. İki avcımız kayıptır. 

Bu suretle dün sahillerimiz etrafında ce
reyan eden hava muharebelerinde ceman 

23 düşman tayyaresinin tahrip edildiği te
eyyüt eylemiştir. 

**• 
Londra, 13 a.a. - Hava nezarPtinJn t'eb

liğl: 
Bu sabah Manş denizi Uzerlnde bir av

cımız bir dlişmıuı bombardıman tayyaresi 
diişürmliştlir. 

23 Tayyareden haber yok 
Londra, 13 a.11 . - Buglınkli alman res

mt tebliği hakkında tefsiratta bulunan aa
ıahtyetll Londrıı mahfilleri şöyle diyorlar: 

Bıı tebliğde alman hava kaybı olarak 
gösterilen 5 rnkamı dlln g{indliz inglllz sa
hillerinde diiş!lrlllen tayyare adedinin ya
rısırlır. İngiltere yalnız 2 avcı kaybetml.o
tlr. 

Tebliğ ing ili:?. kaybı olarak 12 rakamı
nı vermekle yepyeni bir rakam icat ediyor, 
fakat 4 inglllz avcısınıı mukabil bir muha
rebe eıınasında dllşllriilen 23 tayyareden 
hiç bahsetmiyor. 

*** 
Londra, 13 a.a. - Hava nezaretinin teb

liği: 
İngiltere'nin cenup sahili açıklarında dün 

akşam avcı tayyarelerimiz, bir düşman 
bombardıman tayyaresi düşürmüşlerdir. 
Bu suretle düşmanın dünkü hava zaYlatı, 
11 tayyareye baliğ olmuştur. 

Almanların hücuma 
Londra, 13 a.a, - İngiliz hava ve ana

vatan emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Gece, dü$lllan tayyareleri, lngiltere'nin 

şimali şarkisindeki bazı mıntıkalara, İs -
koc;ya'nın ve Gal eyaletlerinin bazı mın
takalarına bombalar atmışlardır. Bazı ev
ler ha~ar~ uğramıştır, Bir kaç kişi ölmüş
tür. 

Afrika harbi tebliği 
Kenya·nı~ tıımal hududu bölgesinde Garp çölU CPpheslnde, Kapuzzo kalesi-
Kahire, 13 a,a. - Harp tebliği: 1 dır. 

Moynle Uzerıne taarnızlar devam etmek - ne yaklaşan iki dilşman kolu ile dfln de n
tedlr. Kiic;ilk lnglllz garnl7.onu adetçe pek l len temas erlllmlştlr. 
dfin olmasına raaınen tutunmakta ve diiş- Diğer cephelerde kayda değer bir ıey 
mana ağır zayiat verdlrmtkte hı>rdevam . olmamıştır. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 13 a.a. - Gecikmiştir. Ordu baş- addit dlişmali avcısı dllşlirnıUşt!ir. Bu hli-

kuınandanlığı tebliğ ediyor: cuınlara alman avcıslylıı muharebe tayya
11 temmuz tarihinde, bombardıman te

şekkiilleri ve pike halinde hareket eden 
bombardıman tayyareleri İngilternln ce -
nubunda ve merkezinde bahrt tesisatla mü
himmat fabrikaları. ve §ark ve cenup ııa
hi11erlnde de müteaddit gemllerl bombardı
man etmişlerdir. Plynıouth ve Ports
nıouth'da ve Bıırten Upon Nent'te de sı
nat tesisat üzerine bombalar atılarak bil -
yUk yangınlar çıkarılmıştır. 

:Manş denizinde, 15.000 tonluk bir pet
rol gemisiyle, ceman on beş bin tona ba -
llğ olan dl:lrt tüccar gemisi batınlmıştır. 
Salr tüccar gemileri bombalarla ciddi ha
sara uğratılmıştır. 

Yapılmış olan diğer hücumlar esnasın
da, alman bombardıman tayyarelerlyle pi
ki' halinde uçan bombardımancılar, mi.ite -

releri de iştlr&.k etmiştir. 

Dlişman garbi Almanya 1izerine pek az 
bom ha atmı§tır. Hatif hasarat kaydedil -
mlştir. F.:velkl gilnkll dilşman zayiatının 
mecmuu 13 tayyareye baliğ olmaktadır. 
Bunların yedisi hava müdafaa bataryaları 
tarafından dUşüriilrnUştUr. Yedi alman 
tayyareııi avdet etmemiştir. 

Alman h&rp bahrlyesiyle hava ordu..<m -
nun ticari gemiler muharebesindeki muvat
taktyetıerl, lngllizler için çok zarar verici 
bir mertebeye varmıştır. 8 t emmuz 940 ta
rihine kadar alman torpll ve maynlerlyle 
batınlan d~man tonajı 1.920.439 tona ba
liğ olmuştur. Alman gemileri tarafından 
batırılanların mlkdarı 13.662.451 tona var
maktadır. Hava kuvetlerl 1.046.319 tonluk 
gemi batırmıştır. 

Almanların dünkü tebliği 
Berlin, 13 a.a. Tebliğ: 

Y akınşark kıtalarında terhiıler 
Şam, 13 a.a. - Fransız başkumandanh

ğının bir tebliğinde yakın şark kıtaatından 
bir kaç ihtiyat sınıfının terhisi haber ve -
rilmektcdir. 

Kahire; 13. a.a. - İngiliz kuvetleri
ne mensup tayyareler yalnız düşman 
tayyarelerinin hücumlarına karşı koy
m<ıkla kalmamakta, ayni zamanda adet
çe faik İtalyan kuvetlerine ağır zayiat 
da verdirmektedir. İngiliz tayyareleri 
ıtalyan toprakları üzerine muvaffaki -
yetli baskınlar yapıyorlar. Çölün sa
kin havası düşmanı uzak mesafeden 
görmek imkanını verdiğinden iki taraf 
için de müdafaayı kolaylaştırmakta -
dır Buna binaen İtalyan ve İngiliz tay 

Alman bahriyesine mensup kuvetler bir 
müddettenberi uzak denizlerde muvaffaki
yetli hareketlerde bulunmuşlardır. Bu ha
reketler esnasınıla yakalanan ve kıymetli 
emtiayı ihtiva eden bir kaç remi limanla -
rımıza muvasalat etmektedir. 

danında 8 İngiliz tayyaresi tahrip edilmiş

tir. Exeter'de depolar bombardıman edil
miştir. Portlan.d, Nevport ve Dundee'de li
man tesisatı ve rıhtımlar, Billingham ve 
Nevcastle'de silAh fabrikaları muvaffaki
yetle bombardıman edilmiştir. 

Alman radyosu da tenkit ediyor yareleri ekseriya hedeflerine ya!cl:ışa-
Berlin, 13 a.a. - Yeni fransız na- cakJarı dakikaya kadar derı!:: yo!unu 

Bir denizaltı 24.684 tonluk düşman vapu-
ru batırdığını bildiriyor. 

8.30 Program, ve memleket 
8.35 Müzik: valsler (Pi.). 
9.00 Ajans haberleri 
9.10 Ev kadını - yemek list 
9.20/9.30 Müzik: Gitar ve 

!arı (Pl.). 
12.30 Program, ve memleket 
12.35 Müzik: halk turkiılerı 

vaları. 
12.50 Ajans h:ıberleri. 
13.05 Müzik: müşterek şarkı! 

Cevdet Cağla, Fahri ;; o 
Gür, Basri Üfler. OkuY 
Erten, Mefharet Yıldı 
1 - Tanburi Cemil • 
(Hep sayei vaslında g~ 
2 - Giriftzen Asım • 
(Her zahmı ciğersuza 
nılmaz). 
3 - Ali Rif· 
(Meyledip h : 
4 - Latif aga mahut 
tün gene). •. 
5 - . ... - mahur türkll• 
lı bülbülüm var) . 

13.25/ 14.30 Müzik: radyo sıılol' 
sı {violonist Necip A 
de). 
1 - J oh. Strnuss: brrıılı 
layım. ey dünya 1 
2 - Brahms: macar 
3 - Chopin: noktürıı. 
4 - KCler Bela: uvert 
5 - Saint - Saens: akŞ' 
6 - Becker: ilkbahar { 
7 - Mainzer: çrunıışı 
(nolka). 
8 - Rossin i: uvertür. 

18.00 Program, ve memleket 
18.05 Müzik: cazbnııd (PJ.). 
18.25 Miızik: melodiler (PJ.). 
18.45 Müzik: radyo caz ork 

him Öz.gür idaresinde) 
riye Tüzün'ün iştiraki>'Jt-

19.30 Miızik: okuyan • ,Me 
rım. 

1 - Yesari Asım - ' 
(Ayrı düştiım sevgilir:ııd 
2 - Musa Süreyya - s 
(Sensiz geceler geçti Jı 
3 - Sel. Pınar - kurd 
(Aşkınla yaıun gönliill11 

4 - Udi Nevres - m __ ..,, •• , .. _ 
(Gün kavuştu). 
5 - ReFik Fersan - ı" 
(Gözlerimden gitmiyor~ 

19.45 Memleket saat ayarı, 
beri eri. 

20.00 Muzik: fasıl heyeti. 
20.45 Konuşma. 
21.00 M uzik: tiırküler. ·rı 
21.10 Muzik - okuyan: Radı~ 

ı - .. .. - hicazkar şıır 
na bağlıyan) . 
2 - Udi Mehmet - hl 
(Seni candan severiırı)· 
3 - . • .•• h icaz koşrıı' 
zahmı nihandır) . 
4 - Faik bey - hicat 
suzanı firkat). 
5 - ..• . - hüseyni türt:i 
kıyma bana). 

21.30 Müzik: izahlı bir o~ 
22.30 Memleket saat ayarı, .,e 

leri. 
22.45 Ajans spor servisi. 
23.00 .Müzik: cazband (PJ.). 
23.25/23.30 Yarınki ı:ırograırı. 

* ----( f R A N 
Tahran RadyosU - .. ~-... 

Tahran radvosu, kısn dalı;"1' 
saat 11.30 d&D 14 e kadar, 19 
uzunluğu üzerinden, 17.18 de~ 
30 m. 99 dalga uzunluğu uı 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 111-
zunlu.ihı üzerinden neore<!.!_l~..ı 

(Yukarıdaki Saatler tı-uv· 

İngiliz deniz zayi af ı 

'Mahiyeti ttlbarlyle müstaceliyet göste
ren bazı mı>.selelerfn daha kolaylıkla hal
ledilebilmesi için hllkllml't işgal altıııda 
bulunan topraklarda yerleşmek tasavvıı -
rundadır. Du maksatla Almanya'dan, Ver
ıallles'ln ve Par!s'tekl nczaretıerln bulun
duğu mahallerin tahl!yeslnl istedik. Pro
gramımız Frnnsaya kaybettiği kuveti in -
de etmektir; her zaman, milletlerin re!alı
ııhat ve hayatım temin etmı11 olan basit 
kaideleri takip ederek Fransa o kuvctc 
kavuşacaktır. Her tabakada mümtaz sı
nıflar yarntmağa bağlanacağız. Her frnn
ıızın mesaisi vatanın en son medandır. Bu 
mesai mukaddes olmalıdır. Onu istisgıır ve 
tezlll eden beynelmilel kapitalizm ve bey
nelmilel sosyalizm de harpten evelkl za
mana kıınşmıştır. ZAhlren blriblrfne zıt gö 
rUnen beynelmilel kapltallzm ve beynelmi
lel sosyalizm, gizlice biribirlerinl koru
duldarı için daha meşum olmuşlardır. On
ların bu knranlık ittifakına artık taham
mill etmlyeceğlz. Şehirlerde lhtilt\fları kal
dıracağız. Fabrll<alar ve çiftlikler dahi· 
llnde bu lhtilll.flaı·a müsaade etmiyeceğl?. 
Yolunu sapıtmış cemiyetimizde ekseriya 
yalanın tıleti ve htıdlmi olan pnrn bir ta
hakkllm vasıtası itli. Para artık gayretin 
karııılığı olacaktır. Millet mesaiyi mUda -
faa edecek, aileye hllrmet ettirecek ve on
ları himayesi altına alncıı.ktır. Fransız ai
leleri uzun bir 11ereJ ma7.islnl <!mruıct ola 
rak saklıunnktadll'lar. Bu aileler lmvetlı 
milleUeri yapan eski faziletleri müstakbel 
ııesUler arasında idame ile miikelleftlrler. 
Kurmak hıtedlgimlz nizam: "Her frımıııı. 
Fransa Ue müftehlrdlr. Fransa da her 
fransızla mllftehlrdlr,. dlıstunıdur. Biz 
kuvetlerimlzl buna tahsis edecc~lz. sır. de 
kuvetlcrfnizl buna tahsis edin! z . .. :~ndhnl
zi Fransa'ya verelim. Fransa mlll.ıüoi her 
saman gcrcflc yliltscltmiııtır.,. 

LonJra gazetelerinin yaulıkları 
Londra, 13 a.a. - Gazeteler Fransa'daki 

yenr rejimi ve Mareşal Petain tarafından 
deruhte edilen tam salli.hiyetleri şüpheli 

nazarlarla karşılamaktadır. Son senelerde, 
Fransa'daki parlamento rejiminde tadilat 
yapılması her ne kadar şayanı temenni gö
zükmekte idiyn dc,ecnebi tah.akkiiınü al -
tmda yapı ..... eı'a.ı bı: gU.rılı:u t:ıo·!.it, mu
zır Ye kaa .ııcı:-.::4* stbi t.ı&Hi ed•lır.cit~e

dir. 
Time11 · pzetHi ıöyle yazmaktadır : 
Bir çok fransızlar uzun müddettenberi 

ıuna kani bulunmaktadırlar ki, parlamen -
to sisteminde ve adliye teşk i latında ıslahat 

yapılmaksızın Fransa'da bir istikrar vü -
cude getirmlye imkan yoktur. Fakat Fran
aa'nm hariçteki dostlarının hiç birisi, ve 
hatta frıınsızların kendilerinden de pek azı 
kani olabilirler ki, ıslahatın icrası ne ka -
dar 11ayanı temenni olursa olsun, nazi Al -
manyasının direktifleri altını.la yapılmış o
lan bu ıı!ah&t memleket için nari olt!bı !ı.in. 

,ıırlarından bahseden alman radyosu takip etmektedirler. 
nazırlardan bazılarını, ezcümle BB. Umumiyet itibariyle Mısırlılar bas
Laval ve Ybarnagaray'ı tenkit etmiş- kınlardan endişe etmiyorlar ve hiçbir 
tir. pc:nik emaresi görülmüyor. Bununla 

Radyo: bu dünün adamlarından beraber italyanlara karşı olan antipati 
Fransa için yeni bir devrenin açıl - muhasematın baş.ındanberi artmıştır 
ması beklenemez, demiştir. ve harp Mısır topraklarına geldi diye 

H · t h l'I 1 hiçbir infial gösterilmemektedir. 
errıo mu a ı • 

Vichy, 13 a.a. - Herriot'nun mare
şal Petain'e geniş setahiyetler veren 
reye iştirak etmediği ve müstenkif 
kaldığının zapta geçmesini istediği 
bildirilmektedir. 

Paul - poacour ile Leon Blum mu
halif rey vermişlerdir. 

İngillereye taarruz 

yakla~ıyor mu ! 

Bombardıman tayyareleri yeniden İn
giltere'nin doğu sahilinde ve Manş denizin
de vapurlara, müteakiben tayyare meydan
larına deniz tesisatına ve silah fabrikala -
rına taarruz etmişlerdir. Bir devriye vapu
ru ile 2.000 tonluk bir ticaret vapuru batı-
rılmış ve 5 ticaret gemisi ehemiyetli hasa
ra ıı~ratılmı5tır. St. M erryn tayyare mey -

İngiliz tayyareleri 12-13 temmuz ıecesi 
şimal Almanya'ııını bombardıman etmişler

dir. Bazı evler tahrip edilmiş ve bazı si -

viller ölmüştür. 12 temmuzda bildirilen 
düşman zayiatının, gece dafi toplan tara -
fından düşürülen ~ tayyarenin de ilavesi i
cabeder. Buna binaen düşmanın yekün za -
yiatı 4 ü hava muharebeleri esnasında dü -
şürülmüş olmak üzere 13 dür. 

S alman tayyaresi kayıptır. 

.... İtalyan resmı tebliği 
, 

İtalya'da bir mahal, 12 a.a. - İtalyan 
umumt karargt\hının 33 numaralı tebliği : 

11 temmuzda k~fedllerek blitUn gün 
tayvarelerlmlz tarafından mütemadiyen 
bombardıman edilen dUşman deniz filoııu. 
gece Uç grupa ayrılmıştı. Bu gnıplar, muh
telif .aUraUerln şark IRtikıımetinde ilerle
mekte lrlil..,r. 

mıuıın 4 avcı tayyareslyle mul'utre~ tu
tuşmuıı ve bunlardan ikisi alevler lçınde 
d~ilrülmliştUr. BütUn tayyarelerimiz Us
lerine dönmUtılerdlr. 

D~manın bir bombardımanı esnasında 
muhrlplerlmlzdcn biri batmıııtır. Mürette
batı sağdır. 

Londr 13 a .a. - Harbifl 
d ·.nberi ingilizlerin deniı' 
kında alman tebliğinde ı11t 
lara cevap veren Reuter 1 

hiyetli menbalardan aldığı 
d1yanarak, alınanlar tarafı 
len 4.329.213 ton rakarnııı1, 
muza kadar İngiltere'nirı lı 
at mikdarının dört rnistiıl 
la olduğunu bildirmekte~İ~ 
ayrıca kaydedilmelidir l<l 
İtalya 1.121.000 ton tici 
k::ıybetmişlerdir ki bu ra 
bidayetindenberi İngilteı-t 
ği zayiat yekunundan faı11 

Petain rejimi 
Daily Telerraph ıaretesi, Mareşal Pe -

taln'ln sistemini, 14 ıinctl Louis ve Napo -
leon slıtemlaciyic mulr•:tMt e-;!~rek, şoyle 
yazmaktadır: 

14 üncü Louiı ve Napoleon kanunlarını 
Pransa'ya büyük bir millet yapan zafer ve 
politikaları iızerine utinat ettirmişlerdir. 

Mıreıal Petain Fransa tarihinde, kendini 
nevmidiye kaptırarak mevkii iktıdarı eline 
alan ilk diktator olmuştur. Keyfiyet, Pe -
tain rejimine uzun bir ömiır vadetmemek
tedir. Fransızlar, memleketlerinin başına 

&elen bi.ıyük fclfi.ketlerin agır mesuliyetle
rini taşımakta olanları tarafından yapılan 
Ye milletlerini nazilerin esiri kılın ve 
Fransa'yı fakir bir küme haline ıetiren bu 
tadilfita uzun müddet to.hammül etmiye -
c.k!erdir. 

Bir F ührer çıkabilir 
NeVI Chronicle ıaıeuei de ıunları yaz

maktadır: 

i.ceh getirmiş olan Mareşal Hindenbur
ıun B. Hitler'in mevkii iktıdara gelmesini 
lıcolaylaitirdığı gibi, en musibetli bir rejime 
safer yolunu a~mak için de, ihtiyar fransız 

Kendi 
saflarımızda 
kalalım 

(Başı 1. inci say/ada) 

yok mudur? Her fey yeni bir niza
mın zaruretini gösteriyor, bizzat 
kapitalist alem derin bünye değitik
liklerine uğrıyor. Ve gene her §ey 
gösteriyor ki milletlerden bir kısmı
nı diğerlerini beslemeğe ve zengin
leştirmeğe mahküm eden herhangi 
bir nizam, en kağhir kuvetlerle da
hi uzun müddet tutulamaz ve eski 
çağda bir asır süren, yeni çağda on 
sene bile sürmez. Dünyanın düzel
meğe ihtiyacı vardır; fakat bütün 
milletler için, ve bütün milletlerin 
hayat hakları tanınarak, düzelme
ğe ihtiyacı vardır. 

Yeni nizam edebiyatını ihtiyatla 
karıılıyalım ve kimin hesabına ne
reye gittiklerini bilmiyen gönüllü 
alaylarını kendi yollarına terkede -
rek, milli müdafaa saflarımızda 

kalblerimiz bir, kafalarımız bir, bu 
millete olan borcumuzdan batka 
hiç bir şey düıünmiyq:ek, vazife 
görelim. 

Falih Rıfkı ATAY 

(Başı 1. inci say/ada) Şarki Afrikada Moyalc civarında bir ln-

havacılık muhabiri yazıyor: 
Ta)·ynrelerlm!z 12 temmuz gUnüniln ilk 

ı:ıaatıerlnde ke.şlt vasıtalarımızın faaliyeti 
sayesinde dl\şmanla tekrar tema.~a geçmiş
tir. Uç grup, cenubi İtalya, Libya ve §BT

kl Akrlenlz üslerinden bııvalanan tayyare -
!erimiz larafından takip ve •lddetle bom
bR.rdıman ı>dilmlştir. 

gillz kasnbası işgal edilmiştir. Düşmanın .J 1 •
11 

.... 
1111

•• 11 • 11 • 

Şimdiye kadar yapılan mU,,Rhedelerden 
ruıgart iki kruvazörle bir saf!ıharp gemi
ııine katı olarak mtıteaddlt bUyilk çapta 
'boınbıtlnr isabPt ettiği anla.şılmaktadır. 

Malta üzerinde yapılan bir keşif uçuşu 
esnuında retnkı\t avcı tayyarelrimlz düş· 

ni müatebeat kılamar. 

bir mukabil taarruzu ağır zayiatla geri : 
pilskllrtl\lml111tUr. : 

Aynı mıntakarla cereyan eden bir hava • 
muharebesi esnasında • ingillz avcı tayya- : 
resi dHBiirUhnUştUr. • 

Dii.şman Chlsimays, Djidjlga ve Massa
houa'ya hava akınları yapmağa teşebbüıı et
mişse de l.lc; bir hA.aar ikA Pdememiı:ıtır. 

Avcı tayyarelerimiz ve tayyıtre dlıfi ba
taryalarımız birer tayyare düşürmlişlerdir. 
Biitlln tayyarelerimiz salimen üslerine dön 
mflşlerdlr. 

HAKiK> Almanya'nın İngiltere'yi hava yolu 
ile abluka etmek için geçen hafta ka
ti bir surette yaptığı teşebbi.ıs hem 
semeresiz kalmış hem de çok pahalıya 
malolmuştur. Pazar gürıiinden dün 
akşama kadar olan alman ıayiatı i4 
tayyareye yükselmiştir. Bilhuaa 
Manş denizinde İngiliz deniz kervan
larına taarruzlar yapılmış falut bun
ların seferlerine ciddt b i zorluk çı -
karılamamıştır. B;ı yeni alman hava 
stratejisinin Almanya'nın henüz tay
yare adedi itibariyle faik olan vaziye
tine, mezkGr faikiyetin bu \tüzden teh 

Düdiiklü bombalarla lngilte'ye 
hücum! 

Metaksas'ın Jandarma 

subaylarına hitabı 
... İstanbul'da yakında Ç1 

1 Londra, 13 a.a. - Bugün ve dün ge-
likeye dil•meıi ihtima!i mevcut o - · A · · b'ld" 

" ce yapılan hava taarruzları esnasınd.a Atına, 13 a.a. - tına a1ansı ı ı-
makla beraber, uygun gfüülmtiş ol- İngilte:-e'nin muhtelif bölgelerinde riyor : 
ması muhtemeldir. Bazı havacılık mü- biritaç ölü kaydedilmittir. Düşman Reis Metaksas and içen yeni Jan
tehassıaları, · almaniarın İngiltereye tayyareleri dUi toplarımız ve avcıla- ı darma Sl~.bayla~ın.a hitabe ezcümle 
karşı hava gayretlerini aıttırmaiarı- rımu: tarafından defedilmiştir. İskoç- şunları soylemıştır : 
nın ve aynı zamanda denizaltı rxıuha- ya'nın batı _ cenubunda itçi evleri ü- Yarının bize neler getirebileceğini 
rebesini tiddetlendirmelerinin muh- zerine Uç bomba düşerek bir rençber- bilmediğimiz bir zamanda vazifenize 
temel bulundu~u.nu z.ann•tmclı:tedtr- le 7 yaşında kızını öldürmüştür. başlamaktasınız. Fakat ihtimaller her 

ler. Kaçan bir bombardıman tayyaresi ne olursa olsun, hepimiz eminir ki, 
Bu mütehasaıılara göre. tn(l1tere- Gallea köylerinden biri üzerine dü- bunlara F r er erkek ve birer elen gibi 

nin istilası hakkındaki planın tatbiki- düklil bombalar atmııtır. Galleı tehir- karşı koyacağız. 
na intizaren bu iki uıul kullanılacak- !erinden birinde bir ldfi ölmOf, iki iri- ---------------
tır. Bununla beraber, mUtehaqıalara ': yaralanmıttır. 
göre böyle bir ihdmal Feroe adala- lnciltere'nin doğu-ıimat lXSlreain
riyle, İzlanda ve İrlanda'ya ve ye.but de bir köy civarında boş araziye yük
bunların her liçUne karşı biribiri ar- sek infilaklı 24 bomba ile 100 den faz. 

kasından bir alman hareketı itıtimali· • la yangın bombası dü~müıtUr. 

6'm•'laktilo kursu--.. 
73 Uncu devresi kayıtlarına baş

lanmıştır. Belediye emuı:ı Hanef a-
part. No. f Tele!on: 37H 2689 

' ~ ••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün 

ULUS Sineması 
1- Deniz kurtları;, 'J. 

10- 14.30- P·, 
Garry Cooper, (iorS 

2- Casus peşinde· 
11.30-16. ı9· 

Wallace Beti' 

3- Miki Fil. 
Gece : 21 dC· 

DENİZ KUR'f 
Bar Revüsü 
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ra Lv. Amirliği Sa. Al. 
tÖnderilen hariç askeri 
ıtaat ilanları 

~ t.~ığı~ eti tıhna.cak 
~.. Mus. ll!cv. Saun Alma Ko -

Posı -aa . F ç . 
t!.~, 1~1c~ale Mıis. Mv. birlikleri için 
!O ~ sıgır eti kapalı zarfla satın alı
'0 ı.; ;o ~ Sıttr . 
· ~ . etınln beher kilosu 27 kurus-

ft,,, • lıra b' il . . .111"" baı . ıç mı&tır. . 
eket ~ ctı 2017/ 940 tarihinde cumarte -

~ t 11 de Çanakkale M&t. Mv. Sa. 
). ı, 141Pılacaktır. • 
isteS- l~cklilerin ihaled~ bir saat evel 

ve 1l Çclcri olan 1822.5 lirayı ve ihale 
l4ıı 

1
2 - 3. üncü maddelerindeki ve -

r ıkte komisyona müracaatları. 
13408 

rkıl ııııı Odun alınacak 

~
• J( •o11uıı LevaZlm Amirliği Satın Alma 

y t dan : 
ırı lluruın . "h . . . 

gamızonu ı tıyacr ıçın 

~ gO' :-ı~lıtı odunu kapıı.lı zarfla eksiltme-
11 * 4 ~ııtır. 
za ~ıltırıesi 29-7-1140 rünü saat 16 da 
• b Pıl~. iınirlifi satın alma komisyo-
1 ş:ı ) l' ltaktır 

re OpJu · 
~ tutarı 40050 lira, ilk teminatı 
~ır. 

t"•af 
~ ~e şartları komisyonlarda o -
t ı:orülebilir. 

~!ilerin teminatlariyle birlikte 
Oııı.i ile saatinden bir saat evetine 

'Yona vermi& bulunmaları. 
13559 

jııı ~Öınür alınacak 
~c evazım Amirliği Satın Alma 
~ig:ıııdan : 

k 
3 

ton lavamarin kömürü alına -
~Palı zarfla eksiltmesi 25-7-940 

t., tliıııı saat ıs de Tophanede 1s -
~ lrııirliği satın almıı. komisyonun
l' ktır. 
~~n bedeli 67405 lira 50 kuruş 
37 

11 
4620 lira 27 kuru5tur. Şartna-

111.t~~ş mukabilinde komisyondan 
~· itlerin kanuni vesikalariyle be
• e ıf lllektuplarmı ihale saatinden 

"el komisyona vermeleri. (3581) 
13570 }ı!: 

rd, ~ııı l\uru ot alınacak 
ıı: 011 levau111 Amirliği Satın Alma 
u lıı~-dan : 

~ tnn kuru ot alınacaktır. Kapa
' 1~tsıltınesi 25-7-940 perşembe ıü

'a .3Q da Tophane' de İstanbul Lv. 
lın alm.ı ı emisyonunda yapıla-

'!' '1ıııı. 
lir ın bedeli 57510 lira ilk teınina-
tııı' S kuruıtur. Şartnamesi 21!9 ku
~ı:~an alınır. İsteklilerin kanu
" ~Yle beraber teklif mektuplarx
"'ll' tr~ 1ııdcn blr saat evel komisyona 

<3saı) 13571 

~. l\uru ot alınacak 
~ >orı,-qlevazım Amirliği Satın Alma 

't.o:z lldın: 
eri to Ytııaki kıtaaun senelik ihtiyacı 

1ı ~ ~ru otun 8/7/940 günü yapı
t ııaı.'.:"!la eksiltmesinde teklif edl
tun:-ıt ıtöruldüğtlnden 8/7/940 pa
b1~1ldcn itibaren bir ay içinde pa-
l~ 11 

1lınıştır. 
'aa 1l:arlık ı 7/temınuz/94-0 ı;arpm

~r t 11 de yapılacaktır. 
~~ıneıi Konyada ve Ankara, İı;. 
~ın lmirliklcri satın alma ko -
l !:o Ildır. İstekliler prtnameyi ko
l!llıa tebilirler. 
I~ t llııncn tutan 38.000 liradır. 

1ltı~~!llinatı 3562 lira 50 kuruştur. 
> de ~lerin l 7 /7 / 940 çarşamba günü 
Oıı:ı11<.I onya Lv. amirliği satın alma 

a b,ulunmaları. (3744) 13726 
s'" ~ '1 tgır eti alınacak 

ic 1111
'- Mv. Satın Alma Komisyo-

,,~rı ~a · · ı · b" k" ~ıı:ı· rtıizonu lhtıyacı çın ır ı-
"t G~ edılen fiyat 16 kuruş olan 
~tnol~ ıhtiyacı için bir ikiloı;una 

1
• taı· fıyatı 15 kuruş olan 120 ton 

u: ttıJP çıkmadığından yeniden ka
."'ıl to llakasayn konulmuştur. 
1~11

1~tin ilk teminatı 5050 ve 120 
tliıı. ıra olup ihalesi 29/7/94-0 pa-

1 ? 
1~ ~ laat. ıs tedir. . . 
~-t iB~ etın evsaf ve ı rtn:ımesının 
. 'ia al ton etin evsaf ve pttn.ameıi 
1,teı ltıak istiyenlerin her gün ko
"11ıtz l!ıcleri. 
~l~llaalara gireceklerin 2490 sa

ı "e. Ve 3. cü m:ıddelerinde yazılı 
~ıııa/1k teıninatlariyle birlikte tek
~ııı~ 'J...l'tJ.m ihale saatmdan en az bir 

\. "er"ldar Kars Mat. Mv. Sa. AL. 
'\~ ll'ıeleri. (3745) 13724 

'l~. Ura saire alınacak . ır r-.. 
·it "'Or Satın Alma Komisyo-
f Ot b• . 

• 1t ltıın~lılcleri ihtiyacı \çin 4000 : 
OQoO Ura 2000 : 40000 çift çorap 
~ c•lı:t ll'ıetre çamaı;ırlık bez pazar
~ ır. 

35 lt~ta beher çifti 600 kuruş ı;o
J~r. ru, Çamaşırlık bezin metresi 

t ı lc,i ı 
ı de 7/7/940 tarih çarpmba ıü

~~dıt J.> lıahkesir kor satın alma ko-
l\ tr 11,. ~Pılacaktır. 

i!ıtıi Ooo çift çorap 200'J çift kun
"'~ la.rttır. 
l''',>!)~Csini görmek istiyenler her 
~ Plcrz:tıtızdn görebilirler. 
llıııq ın rnuayyen olan saatte ko-

~ ll'ıuracaat et~eleri (3746) 
t. 13728 
ttı,i} 

~._;, \'e saire alınacak 
~ leor Satın Alma. Komisyo-

' ~ bı l ilıı \hı ao~kleri ihtiyacı için 5!100 : 
S ha .: 500 bakraç 25 : 50 kü

t ~llt;ı •lo:uı 300 bliyiık boy gemici 
~ ır; 111 r Pazarlıkla satın ahnacak

Sl)Q 1.llıllhammen fiyatı 5000 lira 
l:ı.~~r~;:,a. Küçük kazan beher ki

'tiıı.i 1 basküllin 1200 lira ıe· 
tıı. 1 

11 570 lira kantarların 540 
tı· 

~ n,:;{71_940 çarşamba günü sa
~ >'llıı 1 esır kor satın alma ko -
b.1ıııı ı acaktır. 
~~: ay~alzeıneler ihale tarihinden 

11
1Dlcri a teslim edilmesi ıarttır. 
~- 11

• tnunyyen olan saatte ko-
~, t Ot~Uracnatları. (3747) 13721) 

>orı/·~arı Yaptırılacak 
l~"'lı(/;ı 11~11'Il Amir/iti Satın Alma 
11\:'t • 
v'ıo c~ııt. Mv. 

0

birlikleri için pa
~~ t erat fotini yaptınlacak

tlıJt 
19/7/940 cunıa günü saat 

15 de İzmir'de kışlada İzmir Lv. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Ha1ckari merkezinde hükümet 
konağı inşaatına ıı ·• ilan 

Hakkari V:ıliliğinderı : 

Daktilo alınacak 
lktisat Vekôletinden : 3 - Tahmin edtlen tutarı 32500 liradır. 

4 - Teminatı katiye n.koı;sı 4875 liradır. 
5 - Şartnamesi her giin komisyonda 

ıörülebilir. Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko-
Maadin Umum Müdürlüğünde mün

hal bulunan 80 lira ücretli daktiloluğa 
müsabaka ile biri alınacaktır. Müsaba
ka imtihanı 17. 7. 940 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 17,30 da yapıla -
caktır. Taliplerin 16. 7. 1940 tarihine 
kadar mezkur Umum Müdürlüğe ve
sikalariyle beraber müracaatları. 

nu•eın : 6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek mecbu
riyetindedirler. 

7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3. cu maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesikaları ve temin:ı
tı muvakkatlarlyle birlıkte ihale saatından 
evel komisyona müracaatları. (3748) ı3730 

Koşum takımı alınacak 

1 - Evelce kapalı ..ı:arf usuliyle ek
f'iltmeye keınulan 112490 lira 16 kuruş 
ke~ if bede Ilı ı~~kkari hükümet kona
ğına talip zuhur etmediğinden ihalesi 
aşağıda gösterildiği veçhile ayni şera
it tahtında pazarlıkla vapılacaktır. (3763) 13735 

1 _ 300 çift nakliye koşum takımı pa
zarlıkla yaptırılacaktır. Muhammen bede
li 19500 muvakkat teminatı 1465 lira 50 ku-
ruştur. Pazarlıgı 15/7/940 pazart~si günii 
saat 10 da askeri satın alma komısyonunda 
yapılacaktır. . . .. 

2 - İstekliler şartnamcsını her gun, An-
kara, İstanbul levazım im!rlikleri ve ~d.~· 
na askeri satın alma komısyonunda goru
lebilir. Taliplerin belli gün ve saatte temi
nat makbuzlo.riyle mliracaatları. (374~) 

13731 

15 Bina yaptırılacak 
Balıkesir Kor Satın Alma Komisyo

nundan: 
1 - Kütnhya'd 1 S adet nskeri bina yap

tırılacaktır. lhale kapalı zarf usuliyledir. 
2 - Beher binanın keş if bcdelı 4859 li -

ra 95 kuruş olup beherinin muvakkat te
minatı 364 lira 50 kuruı;tur. 

3 - Binalar toptan ve beşer bc.,cr olmak 
üzere üç talipliye de ihale edilebilir. 

4 - İnşaat mukavele tarihinden itibaren 
90 gün içinde tamamen bitmiş olacaktır. 
İhıılesi 30/7/940 salı C"linü saat 16 da ya
pılacaktır. 

5 - Keşif. plan ve şartnamesini görmek 
istiyenler Ankara, İst:ınl.ıul Lv. fimirlici sıı.. 
tın alma komisyonunda ve Balıkcsirde kor 
satın alma komisyonundn her gıin iş saatın
da görülebilir. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır 
A) Proje 
B) Hutasai keşif 
C) Elektrik tesisat keşfi 
D) Ölçme cetveli 
E) lhzarat ve imatat "ıeridöpri,, 

bordroları 

F) Mahal listesi 
G) Dahili elektrik ve sıhhi tesisat 

umumi ve fenni şartnameleri 
H) Hususi şartname, bayındırlık iş

leri genel ve yapı işleri fenni şartna
me 1eri 

İ) Eksiltme şartnamesi 
]) Mukavele projesi 
3 - Bu evrak ilanı yapılan mahalle

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

saat 14 de Hakkari defterdarlığında 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin (6874) 
lir (51) kuruş muvakkat teminat ak
çesi vermesi ve buişe mahsus olmak ü
zere eksiltmenin yapılacağı günden 8 
gün önce Hakkari vilayet ehliyet vesi

e 

ORMAN ÇEVlRGE Md. 

Satılık ai;açlar 
Ankara Orman Çtvirgc Müdürlülün

den: 
ı - Beypazarı kazMının hudutları ra

por ve krokide yazılı Gökdağ nam devlet 
ormanından 265 adede denk 172, M'. lit 
Ds'. mlktıp gayri mnmul devrik köknar &· 

ğacı Ue 4G6 adede denk 256 M'. 297 deııi -
metre mlktıp gayri mamul devrik çam ağa
cı 9 ay zarfında ormandan çıkarılmak U -
zere 20 gUn mUddeUe açık arttımıaya ko
nulmuştur. 

2 - Arttırma 19. 7. 940 tarihine mUsa
dlt cııma günU saat 16 da Ankara orman 
çevirge mlldUrHlğUncle yapılacaktır. 

3 - Köknarın beher gayrt mamul metre 
mikAbı 400 VP çamın beher gayri mamııl 
metre mlkllhının mıılıamnıcn kıymeti 460 
kunı,,tur. 

4 - :Muvakkat teminat 140 lira 10 ku
ruştur. 

5 - Şartname ve mukavelename proje
lerini görmek ıatıyenler bu mUddet içinde 
Ankara orman çevirge mUdUrlUğtine ve 
Beypaazrı, Kızılcahamam ve Nallıhan or
man dairelerine mllracantlan. (8278) 

13258 
6 - Taliplerin kanuni vesik:ılariyle bir

likte teklif mektuplarım ve temimt akça
larmı ihale saatından bir saat eveline ka
dar Balıkesir kor satın alma komisyonuna 
m~kbuı mukabili vermeleri şarttır. 

kası komisyonunda alacağı ehliyet ve ----------------
eikasını ibraz edeceklerdir. OKULLAR 

(3750) 13732 

Kundura alınacak 
Erzurum Kor Satrn Alımı 'Komisyonun -

dan : 
1 - Kolordu için 40000 çift kunduranın 

kapalı zarfla 29-7-94-0 pazartesi ıünli saat 
11 de ihalesi yapılacaktır. 

2 - Toplu tutarı 240000 •lira ve ilk temi
natı U250 liradır. 

3 - Kunduralara ait şartnameleri Erzu
rum kor Lv. utın alma komisyonuna müra
caatla görebilirler. 

4 - Taliplerin ihale günü ve saatinden 
bir saat eveline kadar zarflarını satın al -
ma komisyonuna teslim etmeleri. 

(3764) 13736 

Çizme alınacak 
Erzurum Kor Satın Alma Komisyonun -

dan : 
1 - Kolordu için 4000 çift çizmenin 

kapalı zarfla 29-7-940 pazartesi günü saat 
11,30 da ihalesi yapılacaktır. 

2 - Toplu tutan 38000 lira ve ilk temi
natı 2850 liradır. 

S - Çizmelere ait şartnameleri Erzu -
rum kor Lv. satın alma komisyonuna mü -
racaatla görebilirler. 

4 - Taliplerin ihale günü ve saatinden 
bir saat eveline kadar zarflarını satın al -
rna komisyonuna teslim etmeleri. (3765) 

13737 

ViLAYETLER 

Muhtelif yol inşaatı 
Hatay Vilayetinden 
ı - Vilayet yollarının muhtelif 

Km. !erinde (250000 m 2)bir kat as
falt kaplama ve yine (15000 m') blo
kajlı şosa inşaatı ile iki kat asfalt 
kaplama ve Antakya, İskenderun 
Kırıkhan şehirleri dahilinde (40610 
m') şosa inşaatı ile üç kat asfalt kap
lama işi kapalı zarf usuliyle ikinci 

6 - Taliplerin m~zkCır gün ve sa-
atte komisyona müracaat etmeleri 
ilan olunur. (551213347) 13344 

Satılık ana 
lzmir Beledıycsınden ı 
1374 cü sokakta 1024 adanın 2705 

metre murabbaındaki, 2 sayılı arsanın 
satışı, yazı işleri mudıirlüğündeki 

şartnamesi veçhile, kapalı zarflı art
tırmaya konulmuştur. Muhammen be 
deli 18935 lira, muvakkat teminatı 
1421 liradır. İhalesi 15. 7. 940 pazarte
si günü saat 16,30 dadır. 2490 sayılı 

kanunun tarifatı dahilinde hazırlan
mış teklif mektupları ihale günü aza
mi saat 15,30 a kadar encümen riyase

tine verilir. 
(2447/3345) 13315 

3 Makinist aranıyor 
Kırşehir Nafia Müdürlüğünden : 
İdaremiz silindir makinalarında çaltı -

mak üzere 100 lira aylık iıcretle bir baş ma
kinist ve altmışar lira aylık ücretle iki 
makinist ııhnacaktır. Taliplerin ehliyet ve. 
ı;ikaları ile birlikte hemen müracaatları i-
lin olunur. "!>879/ 3667" 13662 

Şosa inpsı 
Bolu Nafn 111udıirlıiğıind~n 
Düzce - ı. , akoca yolun.un 1+716 - 27 

+350 :inci kilometreleri arasında 20755 
metre uzunluğunda ııoııe inşaatı 9.7.940 t~ 
rihindcn itibaren bir ay i~inde daimi en -
cümende ihalesi yapılmak tizcre pazarlıia 
konulmuştur. 

Keşif bedeli 55122 lira 46 kuruştur. 
Bu irse alt evrakı kc:fiye, grafik ve 

şartnameleri Bolu nafıa müdürlüiündcn Z 
lira 76 kuruş bedel ile alınacaktır. 

İsteklilerin ticaret odası ve ehliyet vcsl
kahrını ibraz etmeleri lazımdır. 

Muvakkat -.emin.at 4007 liradır .. 
"6050-3760" 13734 

iKTiSAT VEKALETi 

defa olarak münakasaya konulmuş- Çermik Kaplıcası 
tur. lktısat V ekalctınden : 

2 - Eksiltme 24 temmuz 940 çar- Diyarbakır villyetinin Çermik kazasın -
şamba günü saat 15 de Antakya Na.,- <la hududu muayyen 26 hektar arazi dahi
fıa Müdürlüğü odasında müteşekkil linde Çermik namiyle maruf kaphca; 
komisyonca yapılacaktır. 1 - Kaplıcanın i5letilmesi için asgari 

3 - fstiyenler fenni ve hususi şart (lO.OOO) liralık sermaye vazı ile bir ıirket 
teşkil edilmek ve bu para ile sıhl şeraiti namelerle evrakı kişffyeyi (468) ku- h · 
aız otel ve banyo daireleri tesiı etmek ve 

ruş bedel mukabilinde Nafıa Müdür- kaplıcanın teslimi tarihinden itibaren bir 
lülünden alabilirler. sene zarfında yapılacak tesisat projelerini 

4 - Bu işin keşif bedeli (doksan Vekalete ita etmek ve projelerin tasdikin
üç bin altı yüz kırk bir) lira seksen den itibaren de azami üç sene zarfında bil-
bir kuruştur. cümle tesisatı ikınal etmek; 

Muvakkat teminat (beş bin dokuz 2 - Kaplıcanın imtiyaz sahibine tesli -
yüz otuz iki) lira (dokuz) kuruştur. mindcn itibaren üç ıcne zarfında kaplıca 

6 - Talipledn ihaleden en az se- iı;\n tayin olunan hududu çevreliyen saha -
nın 1/5000 mikyasında topoırafik harita -

kiz gün evel bu i§e benzer inşaatı ba- sını tanzim ile iki nüsha olarak İktısat Ve
şardıklarına dair evrakı miisbiteleriy- kaletine tevdi etmek; 

le birlikte Vilayete müracaat ederek 3 - Hissesi temettu olarak hükümeti ıe-
alacakları ehliyet vesikasını (2490) nevi "100" lira ita etmek; 
sayılı kanuna uyğun olarak hazırlı- 4 - Yukarda yazılı teahhütlerin ifasını 
yacakları teklif mektuplarının ve teminen Milli Bankalardan alınmıı "1500" 
bunlarla birlikte teminat mektup ve- liralık teminat mektubu verilmek ve teah
ya makbuzlarını ve ticaret odası ve- hütler yerine ıetirilmediği takdirde temi -
sikasını ihale günü saat 14 de kadar nal~br_nektubu irat kaydedilmek ıartları ile 

. . . ta ı ıne ihale edileceğinden iıtiyenlerin 
k~1?ısyon rıyasetın~ makbuz muka- Ankara'da İktısat VekUetine bir istida ile 
bılınde vereceklerdır. müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Postada olan gecikmeler kabul e -L(3038) 13606 
dilmez. (3303) 13270 

Kereste imôl ettirilecek 
Giusun Orman 1şletmesi Revir Amirliğinden: 

Cin.si 
Lrıdin 

" .. 
" 

Yapılacak kerestenin 
Kıılınlı~ EnJ Boyu MS D3. 

1.5 serbest ser 150. 000 
2. .. HiO. 000 
2.15 ,, 160. OQD 
a.s .. 2iG. ooo 
4.8 .. ,. 27G. 000 

Tahmin edilen !maliye Ucretl 
l metre .Mlk. ic:ln Tutan 

Lira Ku. Lira Ku. 
ll 25 1687 150 

8
7 
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Talebe alınacak 
Harp Okulu Komutanlığından 
Sivil liselerde ikmale kalmıı talebelerin 

harp okuluna girebilmelerini temin makıa
diyle kayıt ve kabul muamelesi eyliıl ni -
hayetine kadar uzatılmıştır. lkmali olu:ıı 
harp okuluna ıirıniye istekli olan talebe -
)erin şimdiden mensup olduklan askerlik 
ıubelerine müracaat ederek muamelelerini 
ikmal ettirmeleri ve ikmalde muvaffak ol. 
dukları takdirde evelc~ tekemmül ttirecelr
leri evrakı ile okula alınacakları ilin olu-
nur. (3627) 136ı 7 

JANDARMA 

Etüvınakinaaı alrnacak 

Battaniye alınacak 
Ankara ]. Gn. K. Satın AIJJa Komisyo -

nundan : 
Cinsi 

Batta.niye 
Tahmin bedeli 

Mikdarı 

adet 
5000 

İlk temin.atı 

lira lira kunııı 
47500 !562 so 

1 - Cinsi miltdıı.n, tahmin bedeli ve ilk 
teminau yukarda yazılı bev bin adet batta· 
niye kapalı zarf eksiltmesiyle 22-7-940 pa. 
zartesi glinü ıııat ıs de Ankara'da jandar
ma genel komutanltk binasındaki J. 11atm 
alma komisyonunca alınacaktır. 

2 - Bu alıma ait ııartname (238) kuruş 
bedel mukabilinde İstıı.nbul'da Jandarma 
muayene ve Ankarada J. satın alma komis
yonlarından alınabilir. Nilınune her ıün bu 
iki komisyonda ıörülebilir. 

3 - 24'.10 sayılı kanunda yazılı şeraiti 

haiz isteklilerin usulüne göre tanzim ede
cekleri kapalı zarf teklif mektuplarını 

makbuz kar~ılığında ihale ıünü saat on 
dörde kadar adı ıeçen ~tın alma komis -
yonuna vermeleri. (3302) 13385 

Yataklık bez alınacak 
J. Gn. K. Ankara Jandarma Satın Alma 

Komisyonundan: 
Bir metresine otuz dokuz kunıı fiyat 

tahmin edilen yetmiş bin metre yataklık 
bez J. Gn. K. Ankara Jandarma satın al
ma komisyonunca 30 temmuz 940 salı gü
nü 1.aat 15 de kapalı zarf eksiltmesiyle a
lınacaktır. Şartname (137) yüz <!tuz yedi 
kuru~ mukabilinde fstanbul'da Jandarma 
muayene ve Ankarada J. utm alma komis-
yonundan verilir. Nümnne kopıisyonda her 
gün g~)rüJür. isteklilerin muvakkat temi
nat olan iki bin kırk yedi lira elli kuruşluk 
ve.ı:ne makbuzu veya banka mektubunu 
muhtevi kanununa göre yatılmış kapıı.lı 
zarf mektuplarını makbuz kar~ılıiında ilıa-
le günü saat 14 e kadar satın alma komis· 
yonumuza vermeleri. (3672) 13717 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Gemic' feneri alınacak 
M. M. Vekiltti satın alma KO: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 130 

kuru, olan 500 tane birer yedek tiııeıiyle 
birlikte gemici feneri 16/tcmmuz/940 uh 
günü nat 10 da Ankarada M. M. V. sa
tın alma Ko. da pazarlıkla satın almacı
ğındıtn isteklilerin 97 lira elli kunı5luk te
minatları ile birlikte pazarlık cün ve sa
atında Ankarada M. M. V. satın alma KO. 
da bulunmaları. (3554) 13620 

Eter anestezik alınacak 
M. M. Vekaleti Satın alma KO: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 750 

kuru3 olan 800 kilo eter amestezik 16/ tem
muz/ 940 sah günü saat 11 de Ar.k:ırada 
M. M. V. satın alına KO. da pazarlıkla 
satın alınacağından istC>klilerin 900 liralık 
kııti teminatları ile birlikte pazıırhk gün 
ve saatrnda Ankarada mczk{lr KO. da bu-
lunmaları. (3558) 13624 

Flaster alınacak 
M. M. Vekaleti Satrn alma KO: 

ASKERi F ABR1KALAR 

663 Ton kireç yerine 553 ton 

mübayaa edileceği hakkında 
Askeri Fabrib.lar Umum Mudürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
2417/ 940 çarşamba günu ııaat ıs te kapa

lı zarfla ihale edilecegi 9/ temmuz/940 tari
hinde ilan edilen 663 ton kireç 553 ton o
larak mubayaa edileceğinden mezkur gün
de çıkan ilan htikümsüzdiır. (3688) 13670 

Ankara' da çatı tamir ettirilecek 
Askeri Fabrikalar Umum Mıidürlüiu 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Keşif bedeli (2040) lira olan yukarıda 

yazılı inşaat Askeri fabrikalar umum mii
dürlü&ü merkez satm alma komiııyonunca 
27. 7. 940 cumartesi günü saat 11,30 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şart
name (6) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(153) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle muayyen ıün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(3712) 13683 

193 Kalem makkap alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mudiırliılii 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edılen bedeli {6700) lira olan 

193 kalem makkap askeri fabrıkalar umum 
müdurltiğü merkez ~atın alma komisyonun
ca 30171940 sah gilnu aaat 16 da kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat temınat olan (502) lira (50) kuruşu 
havi teklif mektuplarını mezkur glinde sa
at 15 lie kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olma
dıklarına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesikas.iyle 
mezkUr giın ve natte komisyona mliraca· 
atları. (3734) 18723 

9 Kalem çelik tel halat alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin. edilen bedeli (2000) lira olan g 

kalem çehk tel halat askeri fabrikalar u
mum mıidurlıiğu merkez satın alma komis
yonunca 29/ 71940 pazartesi günü ıııat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me pa.ra!;ız olarak komh;yondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan ( 150) lira 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu iıle al~adar tüccardan olduklarına 
dair ticaı et odası vesikasiyle mezkılr gıi:ı 
ve saatte komisyona müracaatları. (3735) 

13724 
20 Adet 2 numara tesviyeci men· 

genesi. 20 adet 3 numara tesviye

ci mengenesi. 20 adet 4 numara 

tesviyeci mengenesi 
Asit.eri Fabrikalar Umum Mıidurlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (2800) lira olan 

yukarıda yazılı uç kalem ve ceman 60 adet 
tesviyeci menıcnesi Askeri fabrikalar u -
mum müdürliığu mctkez Htın alma komiı. 
yonunca 30/7/ 94-0 salı iWliı saat 14 te aı;ık 
eksi.tme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olara.Jc komisyondıcı verilir. Talip. 
lerin muvakkat teminat olan (210) lira ve 
2490 numaralı ,.kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle tomisyOJKu onnadıklarma 
ve bu işle alakadar tüccardan o!duklarma 
dair ticaret odası vesikasiyle mezkfır gün 
ve ııaatte komisyona müracaatlan. 

(3733) 13725 

Nümunesine göre 300 metre çuha 
alınacak 

Asluri Fabrikalar Umum Müdür/ütü 
Merkez Satın Alna Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4500) lira olan 
300 metre çuha Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komisyonun
ca 30-7-940 salı güniı saat 14,30 da pazar -
lıkla ihale edilecektir. Şartname paruız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (337) lira (SO) kuru3 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki veaaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu iıte alakadar tüccar oldukla -
rına dair ticaret odası vesikasiyle mezkür 
ıün ve saatte komisyona müracaatları. 
(3758) 13733 

BAŞVEKALET -------
Matbaacılara 

Başvl'kilet lstatistik Umum Müdürlü
lü Eksiltml' ve lhale Komisyonundan: 

1 - Açık pazarlıkla eksiltme ve ihalesi 
yapılacak olan 35 forma tahmin olunan kü
çük istatistik yıllığından 500 a.dedi yazılan 
fransrzc:.ı olmak üzere 4500 kitap bastırı
lacaktır. 

2 - 16 sayfalık beher forması için tah
min olunan bedel 45 lira ilzerinden 1575 
liradır. % 7,5 hesabiyle 119 liralık muvak
kat teminat vesikası verilmesi llzımdır. 

3 - Eksiltme 1940 senesi temmuz ayının 
31. inci çarşamba günu saat 16 da umum 
müdürlük binasında toplanacak olan komis-
yonda yapılacaktır. Niımune dairede görü
lür. Şartname komisyon kitipU- inden is-
tenebilir. (3671) 13716 

M. M. V. DENİZ LEY AZIM 

Amerikan bezi alınacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın Alma 

Komısyocıundan: . 
1 - Tahmin edilen bedeli "17.355" lira 

olan "65.000" metre amerikan bezinin 18/ 
temmuz/ 940 perşembe ıüııü ıoaat 16 da pa. 
zarlıkla eksiltmesi yıı.prlacaktır. 

2 - İlk teminatı "1301" lira "63" kuruş 
olup oartnamesi her ~ komisyondan alı
nabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sııyıh kanunda ya
zılı vesaik ve teminat makbuz veya mek
tuplııriyle birlikte belli gün ve saatte Ka
sımpaşa'da bulunan komisyona müracaat-
ın. (5910/3666) 13714 

ANKARA V ALILICI 

Kereste alınacak 
Ankara valiliğinden : 

-S-

i§e ait keşif ve şartnameyi her güıı 
Nafia müdürlüğiınde görebilecekleri. 

(3257) 13231 

Benzin alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
Nafıa daire" için alınacak olaıı 

(1000) tneke benzinin mübayaası 15/ 
7 / 940 pazartesi günü saat 1 S buçukta 
vilayet nafıa ko:nisyonunda ihalesi 
yapılmak üzere pazarlığa konulmuş • 
tur. 

Maa nakliye keşif bedeli (5175) lira 
muvakkat teminatı (3SS) lira (13) ku· 
ruştur. 

İsteklilerin muvakka tteminat mek· 
tup veya makbuziyle ticaret odası ve
sikasiyle birlikte sözü geçen gün ve 
saatte nafıa komisyonuna gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek-
leri. (3685) 13696 

Mazot alınacak 
Ankara Valiliğinden • 
Maa nakliye keşif be<1 • (1574) li· 

ra (20) kuruştan ibaret bulunan (500) 
teneke mazotun mubayaası 15/7 940 
pazartesi günü saat ıs buçukta vila· 
yet nafıa komisyonunda ihalesi yapıl .. 
mak üzere pazarlı •a ç ık~rılm1ştır. 

Muvakkat temin •ı (117) lira (07) 
kuruştur. fsteklilerı r muvakkat temi
nat mektup veya makbuzu ile ticaret 
odası vesikasiyle birlikte sözü geçen 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Buna ait keşif ve artnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek· 
leri. (3684) 13668 

ANKARA BELEDiYESi 

Dıvar ve merdiven yaptmlace.k 
A.nlcara Belediyesinden: 

ı - Hisarda müze önUncle yaptınlacak 
duvar ve merdiven l§I on bCIJ gün müddet
le a~ık l'kl!lltmeye konulmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli 4651 Ura 92 ku • 
ruştur. 

3 - Muvakkat tcmlnat S51 Ura 14 ku • 
ru§tur. 

4 - Şartname ve krokisini gl!rmek la -
tlyenlerin her gün encümen kalemine ve la
teklllertn de 23. 7. 940 salı günU saat 10,30 
da belediye encümenine mUracaaUarı. 

(3451) 13426 

Yol yapbnlacak 
Ankara Belediyesınden : 
1 - Saınanpazannda Ağazade hanı civa

rında yapılacak olan yol iııi on beıı gün 
müddetle ve kapalı zarf usullyle eksiltmo. 
ye konulmuştur 

2 - Muhammen bedeli (8264) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (619) lira (80)' 

kuruştur. 

4 - İhalesi 23. 7. 940 sa.lı günü aut 11 
de yapılacaiından şart.name ve krokisini 
ıörmek istiycnlerin her gün encümen ka
lemine ve isteklilerin de ihale gımu olan 
23. 7. 940 salı günü ııaat ona lı:adıı.r U5Ulii 
dairesinde teklif mektuplarmı belediye 
encümenine vermeleri llln olunur. 

(3452 13426 

Bina tamiri 
Ankara Belt!diyesiaden: 

I - Tamirine luzum görülen Köpriıbaşı 
karakol bınası on beş gıin müddetle açıJı: 
tlcsiltmeye Jıorıulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 989 lira 0.1 ku -
ruştur. 

J - Muvakkat teminat 74 lira 19 .l:u. 
ru~tur. 

4 - Şartname ve lr.eşil bedelini görmek ıs
tiyenlerin htr ııin encümen kalemine ve 
isteklilerin de 23. 7. 940 salı günü ssat 
10,JO da belediye t!ncümenine müracaat111-
rı. (J45J) JJ421 

Yol yaptıTılacak 
Ankara Belediyesınd,a : 
l - Mu~ild muallim mektebi ile yeni 

mezarlık arasındaki yolun rıvl:c kısmının 
yaptırılması işi on beş gün milddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuv
tur. 

2 - Muhammen bedeli 11834 lira oı ~ 
ru3tur. 

3 - Muvakkat teminat 887 lira 62 ku· 
ruştur. 

4 - İhalesi 23. 7. 94-0 ub günil saat 11 
de yapılacağından prtname •ve saircsl.n1 
görmek istiycnlerin her C"{ln cnclimen ka
lemine ve isteklilerin de ihale ciinü olan 
23. 7. 940 sah günil saat ona kadar ugulil 
dairesinde teklif mektuplaı'rnı bclcd ıy 
encümenine vermeleri ilan olunur. 

(3~54) 13441 

Köpek besliyenlerin nazan 
dikkatine 

Anlı:ara Bcledıyesınden : 
l - Köpek besliycnler köpeklerini bele

diyeye kaydettirerek num3ra al::nıya m~
burdurlar. 

2 - Başr bo5 olarak köpeklerini soka -
fa bıraaknlardan ceza almacaşı i ibi (ku -
duz hastalığ'ı oldufundan) kopcklcrı de İt· 
lif edilecektir. (3631)) 13605 

Karo dö~eme i i 
Ankara Belediyesinden : 
1- Emniyet abidesi etraf dıvarlarilc 

miidafaa yolu trotuvarlarına karo dö
şemesi işi on beş gün müddetle ve ka
palı zarf usfılile eksiltmeye konulmut
tur 

2- Muhammen bedeli (14217) lira 
(80) kuruştur. 

3- Teminat (1056) lira (34) kuru~
tur. 

.. :s.s 276. 000 
6.8 " 276. 000 
7.8 •• 276. 000 

9.6 9/6 ''3-3,5) 460 000 

: ~05 1388 60 
1269 60 

4 35 1200 60 
5 10 23~6 00 

.. 

Yektln 2300. 000 13100 tiO 

1 _ Giresun vl!Ayetlne hatlı Yavuzke mal nahiyesi civarında Blclk devlet or
manlarından önUmUzdekl mevsim içinde imal_ edlh!cek kerestenin çaplarını ve mlk; 
darlarını ve bunların tahmin edilen imali ye ticretıerlnl göösterlr liste aynen yuka· 
rıya derccdilml~tlr. Mezktlr kerestelerin !maliye lıl tahmin edilen tfyatıar üzerin
den 10 glln mllddctle açık eksiltmeye kon nulmuştur. 

2 _ İhale 27. 7. 1940 günU saat (10) da Glresunda orman lşletmcsı revir tl.mlr
llğinde yapılacaktır. 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 13950 lira 
olan yirmi bin makara Flaster 171 temmuz/ 
940 çarıamba gıinü saat 11 de Ankarada 
M. M. V. satın alma KO. da pazarlıkla sa
tın alınacağından isteklilerin 2902 lira 50 
kuruşluk kati teminatları ile birlikte pa
zarlık gün ve saatında KO. da bulunmala-
rL (3559) 133625 

Alat dolap ve masası alınacak 
M. M. Vekaleti satın alma KO: 
Hepsine tahmin olunan fiyatı 8200 lira 

olan yüz tane saçtan mamül ilet dolabı ile 
iki yüz tane llct masası 22/temmuz/940 
pazartesi günü saat 11 de Ankarada M. M. 
V. satrn alma KO, da pazarlıkla ihale edi
leceğinden isteklilerin 1230 liralık kati te
minatları ile birlikte paı:arlık gün ve sa. 
atında mezkQr KO. da bulunmaları. 

Vilayet yolları üzerinde mevcut bü
yük köprülerin tamiratı esnasında ge
çit temin etmek için mübayaasına hi • 
zum görülen (4426) lira (50) kuruş 
muhamıpen bedelli kereste işi 15. 7. 
1940 pazartesi günü saat onbeş buçuk
ta ihale edilmek üzere açık eksiltmeye 
kanulmuştur. 

4- lhnlesi 23. 7. 940 salı günü saat 
11 de yapılacağından şartname ve kro
kisini görmek istiyenlerin her gun cn
ciımen kalemine ve isteklilerin de ih -
le günü olan 23. 7. 940 salı glinii s;ıı:ıt 
ona kadar usulü dairesinde teklif m'k 
tupJarını Belediye Encilmenine ver -
meleri ilan olunur. (3646) 13640 

Satılık yol fa.zlası 
Ankara Belediyesindtn: 

ı - Ycnişchırde 1086 ada l4 parge:de 
bulunan 25 metre murabba: yol faz. ı a-
tılmak üzere on be& gun muddetle açrk art. 
tırmaya konulmuııtur. 

3 _ İlk teminat 982 llrn ı'i4 kunıı; olup ihale saatinden cveı l§lctme veznesine 
teslim edllmlı olması ltızım<lır. 

4 _ İhal•)·i müteakip % Hi nlııbetlndc katı teminat alınııcaktır.• 
15 _ Şartnameler orman umum mUdUrlllğllnde İstanbul. Trabzon, Sanuıun orman 

çevirge mUdUrlUkleriyle Glrcsunda revir tunlrllğinde görUloblllr. 13788 (3635) 13654 

Muvakkat teminatı (332) liradır. 
İsteklilerin muvakkat teminat mek

tup veya makbuzu ve ticaret odası vc
aikasiyle birlikte sözü geçen gün ve 
saatta daimi encümene gelmeleri bu 

2 - Muhammen bedeli 125 liradır. 
3 - Teminatı 9,3S Hradır. 
4 - Şartnamesini görmek i tiyenlerin 

her rün encümen kalemine ve 1$teklilerın 
de 30/71940 sah günü sı:.at ıo 30 da beled·
ye encümenine müracatları. (S682) 13718 
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Mu telif malzeme ahnacak 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikalar1 mü

müdürl üğünden : 
Aşağıdak evsef, mikdar ve mübayaa şartları yazılı malzemeni? sa

tın alınacağı ilan olunur. 
Taliplerin 25. 7. 940 günü saat 14 e kadar müessese müdürlüğüne 

kapalı zarfla tekliflerini vermeleri lazımdır. 

EVSAF 

Ton Kuru at gübresi 

20 c 
100 c 

7,5 c 
2,5 c 

20 c 
150 c 

Kuru saman ( boyları 20-30 cm.) 
Döküm grafiti ( % 75-85 karbonu havi ). 
Maça zamkı ( Avrupa dekstrini ) 
Nişasta ( buğday nişastası ) 
Kaynamış bezir yağı ( Türk bcziri ) 
Meşe kömürü. 

Teslim müddeti : Sipariş tarihinden itibaren onbcş gün zarfında 
başlamak üzere müessesenin talebi üzerine peyderpey teslim edile
cektir. 

Teslim mahalli : Müessese sahasında vagonda tesli:n. 

Tediye ~eraiti : Matllip evsafta olduğu müessesemizce kabul e
dildikten sonra tesellüm edilecek ve tesellümü müteakip tediyat 

GÜMRÜK VE 1NB1SARLAR V. 

Muhtelif inşaat 
lnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
I - İdaremizin Sivas Başmüdür

lüğüne bağlı "Hargün" tuzlasında e
velce yapılan tesisata ilaveten yaptı
rılmasına karar verilen 1 - muhtelif 
tiplerde ahşap köprü, 2 - ahşap oluk 
ve oluk ayakları inşası "kapalı zarf" 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
II - Bu inşaatın muhammen bedeli 

11.734.55 liradır. 
III - Eksiltme evrakı Sivasta İn

hisarlar Baş müdürlüğünde ve İstan
bulda Galatada ~olcu salonu karşısın
da İnhisarlar umum müdürlüğü mer
kezinde tuz fen şubesinde görülebi -
lir. 

IV - Eksiltme 17. VII. 940 çar -
şamba günü öğleden sonra saat on 
beşte Sivasta İnhisarlar Baş müdürlü
ğü binasında müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

V - İstekliler teklif evrakı meya
nına, şimdiye kadar yaptıkları bu ka
bil işlere ve ticaret odasına kayıtlı 

olduklarına dair olan vesikalarım da 
koyacaklardır. 

VI - Muvakkat teminat miktarı 
% 7,5 hesabiyle (881) liradır. Temi -
nat için Milli bankalardan alınacak 
mektup ile borsa rayiç fiyatından 
% 15 noksaniyle milli esham kabul e
dilir. 

VII - Teklif mektuplarını ve di
ğer evrakı havi zarflar usulüne göre 
mühürlendikten sonra ihale saatin -
den bir saat evetine kadar Sivasta in
hisarlar başmüdürlüğüne makbuz mu
bilinde verilmelidir. Posta ile gönde
rilecek tekliflerin yine ihaleden bir 
saat eveline kadar komisyona gelmiş 
olması lazımdır. Postada vaki olacak 

3 - Eksiltme ve ihale muamelesi 25 
temmuz 940 tarihinde saat 16 da An
kara İnhisarlar BaşmüdürlUğünde top 
lanacak komisyonda icra edilecektir. 

4 - Keşif varakasını ve şartname
sini şimdiden görmek istiyenlerin her 
gün başmüdürlüğümüz inşaat mühen
disliğine ve barut şulıesine müracaat 
etmeleri. (3410) 13434 

Benzin alınacak 
Gümrük ve inhisarlar VclB.letin~ 

i - V cklilct makam otomobili ile mo
tosikletinin ihtiyacı olan 4500 litre benzi
nin bir ay içinde satın alınması pauırlığa 
konulmuştur. • 

2 - Buna ait şartname her gün vekSlct 
levazım müdürlüğıinde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminatı 84 lira 37 ku
ruştur. 

4 - Pazarlık 14181940 çar$amba günü sa
at 14 de vekalet levazım müdıirlıiğündc ya
pılacaktır. 

Taliplerin belli cün ve saatte komisyon-
da hazır bulunmaları. (3716) 13721 

HARTA G. D1REKTÖRLÜGÜ 

3 Kalem muytabiye alrnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harita genci direktörlüğü kıtası 
hayvanatı için ıışııf.ıda cins ve miktarı ya
zılı 9 kalem muytnbiyc açık eksiltme ıure
tiylc satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 29/ tcm./940 pazartesi gü
nü sat 15 de Cebecide harita satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (800) sekiz yüz 
lira olup muvakkat teminatı (60) altmış 
liradır. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı ıün ve 
saatte vesaik ve teminat makbuzları ile ko
misyona mliracaatlan. (3730) 

Cinsi 
Meşin yular başlığı 
Zincir yular sapı 
Yem torbası 
Gebre 
Kıl keçe belleme 
Meşin belleme 
Kıl çul 
Timar fırçası (domuz kılından) 
Kaşafı 

Adet 
125 
20 

200 
300 
25 

6 
17 
80 

100 
13722 

gecikmeleri nazarı dikkate alınmaz. Müsabaka imtihanı 

(5372/3266) 13319 Türk Tarih Kurumu Başkanlığın 
Dikenli telli çit yaptırılacak dar : 
Ankara inhisarlar Ba~müdürlüğün- Türk Tarih Kurumunda münhal bu-

den: lunan 100 lira aylık ücretli kütüphane 
1 - İdaremizin Kılıçlarda barut de- memurluğu için 20 temmuz 1940 cu

poları etrafına beş yüz metrelik diken martesi günü saat CJ,15 de Ankara'da, 
li tel çit yapılması işi şartnamesi veç- Dil - Tarih - Coğrafya Fakültesi bina
hile açık eksiltmeye konulmuştur. . sında müsabaka imtiham yapılacaktır 

2 - Tesisatın ilk keşif varakasına Taliplerin o gün muayyt:n olan saatte 
göre muhammen bedeli 1650 lira ve Fakültede hazır bulunmaları ilan olu-
muvakkat teminatı 123 lira 75 kuruş-1 nur. 2762 
tur. l___ 

İki adet saç deniz motorü o il nacak 
inhisarlar Umum Mildurlüğıinden : 

Mikdarı Muh. 
Cınsi adet bedeli % 7 ,5 teminatı Eksiltme 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli saatı 

Saç yük deniz motörü 1 55000 - 4000 - K. zarf 15 
Saç yük deniz motorü 36SOO - 2760 - K. zarf 16 

1 - ~'\rtnamc ve teçhizat listeleri mucibince 2 adet saç yük deniz motörü kapalı 
zarf usuliylc eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekıiltme saatleri hizalarında ya
ulıdır. 

III - Eksiltme 29-VII-940 pazartesi günü İstanbul'da Kabataş'ta levazım ve mü
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler levazım ııubesi veznesinden ve İzmir, Ankara başmüdıirlükle • 
rindcn muhammen bedelleri nisbctindc "275" ve "184" kuruıta alınabilir. 

V ~ Münakasaya girecekler mühürlu teklif mektuplarını kanuni vcsaiklc c;o 7,S 
guvenme parasrmakbuzu veya banka teminat mektubunu ve Gartnamclcrinin "9" uncu 
mad1clcrindc yazılı takdıri kıymeti havimuayenc raporlarını ihtiva edecek olan 
kapalı zarflnnnı ihale glinü eksiltme saatlerinden "55 bin liralık motörün zarfı saat 
11. e kndar ve 36 bin liralık motörün zarfısao.t 15 e kadar" mezkur komisyon ba5kan-
lığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. "5922-3690" 13720 

2 Fen memuru ahnacak 
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

Seyyahat ve nakillerinde yalnız zaruri masrafları verilmek şartile 
150 - 200 lira aylıkla iki fen memuru alınacaktır. Taliplerin vesika
larını yanlarına alarak 18 temmuz perşenbe günü sabahı müsabaka 
imtihanı için Ankara'da Yenişehir'de Umumi merkezimize müra -
caatları. 2815 

ULUS 

iCRA VE lFLAS BANKALAR 
------~---- ·-----

Aya§ icra memurluğundan : İnşaat ilanı 
ı _ Beypnzarındıı Abbruı o~lu ülü Ab· Sümer Ba11k Umumi Müdürlüğün -

dullAha aıl olup Türkiye Cllmiıurlyeti Zi- den : 
rao.t bankasına iııotckll bulunan ve bu ı. Karalıük'te kurulaca;{ asit sülfü
borçtan dolnyı Beypazarı icl'll memtırhı-
ğuncn satılmasına lcnrar verilen Ay~ ka- ı rik ve süper fosfat fabrikası ınşaatı 
zo.sına U\bi tU~rur Çayırı naınlyle manıf vahidi fiat esasiyle ve kapalı zarf usu
ve tapunun ('r, evci 937 tcll'lh ve 1-54 nu - Jiyle eksiltmeye konulmuştur. 
meralarında knyıth 1098 metre murabbaı 
rnilcdannda yirmi dokuz pıırçn çiftlllc bi- İşbu inşaatın muhammen keşif be -
onları, saınunlık. ahır, ve ars:ı ile civunn- deli 494508.07 liradan ibarettir. 
da (1075) hektar 8 deknr 565 metre mu- 2.) Eksiltme evrakı 25 lira mukabi-
rabbaınd:ın 25 kıta tarlanın ölli Abdullaho. 
ııit nısıf hissesinin 20. !S. !MO ııalı giinii A· !inde Sümerl>ank muamelat şubesin -
yaş tcro. dnlresindc s:ıat 14-16 kadnr blıin- den alınabilir. 
el artunnnsı icra cdilccı•lctir. 3.) Eksiltme 29 temmuz 1940 tarihi-

2 - Muayyen glin ve saatte işbu çiftlik 
ve o.rnzlnin tamamına takdir edilmiş olan ne müsadif pazartesi günü saat 16 da 
87763 lirııya nazaran muhammen nısıf his- Ankarada sümer bank umumi müdür
Ec bedeli ·13881 liranın ',<. 75 ı nlsbctlnde lüğünde yapılacaktır. 
alıcı çıkımıdı ı takdirde arttırma on beş 
gUn uzatılarnk 5. 9. 940 perşembe gilnll ay- 4.) Muvakkat teminat miktarı 23530. 
nı s:ıaUcrdc yapılacak olan ikinci arttınnıı- 32 liradır. 
dn en !ıızla nrttırnnın llzerlue ihnle edile- 5.) İstekliler teklif evrakı meyanı-
cektir. 

3 - llıı baptaki arttırma şartnamesi ll:in na, şimdiye kadar yapmış oldukları bu 
tarihinden itibaren dairemizde herlcesin kabul işlere, bunların bedellerine, fir-
.ı::örebilmesi için açık bulundurulacağıııdan 'k · d 
illinda yazılı olınıyan hmmslnr hıı.kkıııda manın teknı teşkilatının kımler en 
nıulfımat almalt istiyenlt>.J' dairemize 940/ teşekkül ettiğine ve hangi bankalarla 
448 sayı ile mUrncaııt edebilirler. muamelede bulunduklarına dair vesi-

4 - .İşbu ga;ı.Ti menkul fü:erlnden baş-
kaca bh· hak iddiasında bulunanların 11:'\n kalar koyacaklardır. 
taı·ilıinden itibaren yirmi gün için cvıakı 6.) Teklif mektuplarını havi zarflar 
milsbltel"r1Yle birlikte menıuriycllınizc kapalı olarak ihale günü saat 15 şe ka
ınUracaatınrı l!\zımdır. Al<si halde hakları 
tapu sicilli ııc sabit olmıyan alncaklılarln dar makbuz mukabilinde Ankarada 
dl~er ıılll.kadnr satış bedeli payln.5mnsın- Siimer Bank muhaberat müdürlüğüne 
dan hariç bırakılırlar. teslim edilecektir. 

5 - Gayri menkul kendisine ihale ohınnn 
kimse derhnl vcyn \'erilen mfüılet içinde 7.) Posta ile gönderilecek teklifler 
pıırnyı vermn.sc ihale kararı !csholunnrak nihayet iha!e saatından bir saat eveli
kcndlslnclen cVl'l en ;ı.11ksck teklifte bulu- :ıe kadc:r gelmiş ve zarfın kanuni c:.e-
muı ıcımse nrzetmlş olduğu bedelle ona, '$ 

razı olma?,ım razı olmaz veya bulunnmaz- ki!de kc:patılmış olması lazımdır. Pos-
sa on brş gün müddetle yeniden arttırmı- tacla vaki olalıilecek gecikmeler naza. 
ya çılmrılıp en çok nrttırnnıı ihale l'dillr. 
İld ihale arasınclnkl fark ve ~rc;cn glinler rı itibare almmıyacaktır. 
için r ,, beşten hf'sap olıınncak faiz ve di • 8.) B<:nka ihaleyi icrada serbesttir. 
ı;: r nrıırlar ayrıca hükme ho.c"t kalmak- (3677) 13663 
sızın alıcıdan tah.~il olunur. 

6 - Talip olanların yııkarıda yazılı ~Un
lcrd<> muhammen kıymet.in yiizde yedi bu
çuğu nlsbetincle pey skçeRI veya milli bir 
banka mektubu ile dairemize mUracaat et-
meleri ııa.n olunur. 2$12 

.... 

Umumi heyet foplanhsı 

M aarif Evleri Yapı Koope

ratifinden : 

Maarif Evleri Yapı Kooperatifi 
umumi heyeti yıllık toplantısı -
nın 3 Ağustos 1940 tarihine mii
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 balan 
ve murakiplerin seçilmesi. 2786 

Hukuka ait 15 senelik 

temyiz İ(f ihatlan 
İçtihat 
adedi Sayfa Fiya.tı 

Medeni kanuna ait temyiz 
450 84 70 içtihatları, 

Borçlar kanununa ait tem. 
350 68 60 yiz içtihatları 

Ticaret, icra, hususi ka-
700 120 80 nunlara ait 

Hukuk usulüne ait birin-
563 100 80 ci kısım içtihat 

DEVLET DEMiR YOLLARI 

Sanatkar aranıyor 
Devlet Demiryolları ve Limanları U

m:ım Miıdürluğündcn: 
MotDrlÜ trenlerde çalıştırılmak üzere 

imtiha ıla birinci ve ikinci sınıf tesviyeci 
alınacaktır. 
ŞEHAİT ŞUNLARDIR: 
A - Türk olmak ve Turkiyc cümhuriyc-

ti tnbiiyctini hazi bulunmak. 
B - 18 yaşını bitirmiş olmak, 
C - Hüsniihal eshabından bulunmak, 
D - Ecnebi ile evli olmamak. 
Bu şeraiti haiz talipler imtihan edile

cekleri yer, tarih ayrıca kendilerine bildi
rilmek üzere nüfus cüzdanı, diploma tas
dikli suretleriyle askerlik vesikaları, kısaca 
hal tcrccmeleri, bonservisleri ,iyi huy, çi
çek, aşı, kağıdı evli olanların evlenme cüz
danhırmı 6 adet vesikalık fotoğrarıarını is. 
tidalarına bağhyarak Ankara'da cer dairesi 
reisliğine bizzat veya posta ile müracaat 
etmelidirler. 

İmtihan.da muvaffak olanlara birinci sı
nıf işçilere 77 lira mukabili saatte 32,90 
kuruş ikinci sınıf işcilcre 59 lira mukabili 
saatte 25,20 kuruş ücret verilecek ve ~anat 
okulu mezunları tercih olunacaktır. Mlira
caatlılar 30 ttmmuz 1940 tarihine kadar 
kabul olunur. (3673) 13719 

1111111111111111111111111111111111111111111 - -
Boş şişe satışı § ---_ Depoda teslim edilmek şarttyle 10, 

- 15, 25 santllitrellkler yetmiş para 50 -
: S. L. relilre Uç buçuk kuruştan c:ok : 
_ mikdarda bcya,., vtşe vardır. tsti:yen- : 
- terin Dayıbey rakı fabrikasına mU-
: rııı!ıı.atları. Ti. 2M3 2684 : 
1111111111111111111111111111111111111111111 

Senelik toplantı 

Boratspor kulübünden : 
Kulübümüzün senelik toplantısı 18 

temmuz 1940 perşembe günü saat 17 
Halkevi salonunda yapılacaktır. Sayın 
üyelerin teşrifleri rica olunur. 2816 

2. ci kısım, usulün vazi r c, salahiyet, hu
ı;usiyet, merasim mütekaddimc, müdahale, 
mesmu olmıyan davalar, delil ve ikamesi- .Jlllllll SA Ti LI K EV 1111111L. -Bakanlıklar ve yapılmakta olan T. : 
ne ait toplamalar. Dört kitap posta ücreti : 
dahil 280 kuruş, çıkaran: Ankara İcra Re- : 
is muavini Vehbi Tetik, satııı yeri Haşet 

B. M. Meclisi binası karşısında Akay E 
- sokak No. 10 da 8 oda ve teferruatı. : 
: Görmek için Tl: 1750 ye müracaat. E kütüphanesi. 2000 

Şehir buz fabrikası 
Buz kalrbı münakaıası : 

12. 7. 1940 tarihinde yapılması 
icap eden 300 adet buz kalıbı mü
nakasası görülen lüzum üzerine 
16. 7. 940 salı günü saat 11 e talik 
edildiği ve yeni şartnamenin tab
rikamızda tedarik edilebileceği 
alakadarlara ilan olunur. 2796 

KİREÇ •• KUM •• ÇAKIL 

--. ı ı 111111111111111111111111111111111111 r 

Zayi - Ziraat Bankası merkez müdür -
liiğiincc tarafıma verilen 440 numaralı ta • 
sarruf cüzdanımı zayi ctmiıı olduğumdan 

yenisini alacaiiım cihetle eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

M. Tacettin Arısan 2813 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllltL. - -- ---- Gencel Bayanlar Terzievi ----- -
: En son modeller ve en müsait fiyat- = 

lariylc kısa zamanda sayın müştcrile- : 
:; rini son derece memnun etmektedir. : 
: Çocuk ııarnyı cad. Kurşunlu cami kar- : 
: şısı Alim B. Ap. No. 84 : -~ • - MUZAFFER YALINCAK : p 4' M O Z AY 1 K ;11111111111111111111111111111111111111; 

K"utahya namındaki kaymak kireçleri, 
sedef pnrlııklığl veren yıldız marka moza
y:ık, topraksız en temiz MALIKÖY kum 
vt çakılları. 

Sanayi caddesi Ali Rıza Ap. No: 6 HU· 
eeyln Orıık ticarethanesinde bulunur. Tl. 
2078 211\8 

.. d 11111111111111111111111111111 lll lll I h .. - -- -----.. Apartman aranıyor ------ -- -1. birinci tesrindc kiralanmak üze- : --E re 4-5 odalı kaloriferli bir apartıman E 
: aranıyor. Ankara Posta kutusu No. 27 : 
E ye müracaat. 2817 E 
., ı 111111111111111111111111111111111111 ı r 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6805 
lmtiyaı. sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENlK 

Mtlesscse MUdllrU: N11şlt lJLUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

KOK KÖMÜRÜ SATISI 
Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Buğday Silosu yanındaki Kok depomuzdan, mü~teriııİ' 

ıaitine teslim, tonu 24 liradan istenilen miktarda kok k'" 
satıldığmı bildiririz. 

Müracaat yeri: Bankalar caddesi, Eti Bank Ticaret 
Telefon No: 2012. 2717 

·Yulaf ve ot a •ınacak 
Emniyet 

Cinsi 
Müdıirlüğünden: 

Mlkdarı Beher kilosu için tahmini Fi. 

Yulaf 
Yem otu 
Yatak otu 

Kilo Ku. San 
59209 5 50 
6520!'.l 4 
53009 2 50 

İhale gUnU 25. 7. 940 perşembe g{lnll ııaat 15 te 
Yukarıda cinıı ve mikdarları y11zılı yu laf ve otlar açık eksiltme ne 

Gösterilen .ı;-iln ve saatte mildllriyetimi:r.de toplanacak olan komisyona 
(3571) 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

-- YENİ MEVSİM İÇİN ---
KOK KÖMÜRÜ 

---------= Satıılarma başladığımızı sayın müşterilerimize art -= FİYAT : Vagonda teslim tonu 23.30 lira ( asgari bir = Depoda teslim tonu 24. • lira. 

= Vehbi Koç ve ortağı; Ulus meydanı. AnkMa. Tel 

== 3450, 3451 . 3452. • = Ankara Memurlar Kooperatifi; Anafartalar c:.adde&lı 

... 
l 

_ kara. Tell!fon : 1428. lı1t =: Biliımum evlere ve kaloriferliklere teslimat yaparız. SatıŞ4' illi 
:= peşindir. 24 ~ 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 \ıı, 

Leyli ve Nehari =-====:;:::::::7 t 

SEN BENUA Fransız ERKEK LİS 
İstanbul - Galata Posta kutusu 1330 

Jhzari Fransızca kurları vardır 
OLGUNLUK iMTiHANLARIN A HAZIRLAR 

Kayıt muamelesi pazardan maada her gün 9 dan 12 ye kadar 
~ Okul 16 Eylül Pazartesi günü açılacaktır. = 

Kapah zarf usuliyle 
Liseler Alrm Satım Komisyonu Reisliğinden : 

Cinıi Beher ton tahmin fiyatı Miktarı İlk teminatı 
Kr. Ton Lira 

Gaıhıme kok kömiirü 2425 1315 2392 
Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Haydarpaşa, Kandilli, Kabatas, 

Ercnköy liselerinin 1940mali yılı ihtiyaçları olan yukarda miktarı, fi 
yazılı Gazhane kok kömürünün S-8-940 pazartesi günü saat 15 de kapalı 
eksiltmesi yapılacaktır. ~ 

Ek:.iltmc İstanbul, Beyoğlu, 1stikHil caddesi No. 349 da liseler satın al 
nun<la yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu ve 1940 yrh ticaret odo.sı vesikalariyle 
sayılı arttırma ve eksiltme kanununun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklat1 

!arını yukarda gösterilen saatten bir saat cvclinc kadar sözü geçen kottl 
jiinc makbuz mukabilinde teslim etmeleri muktezi olup postada olacak 
kabul edilmez. Temin.atları yatırmak ve şartnameleri bedelleri mukabil 
istiyenlcrin Galatasaray lisesinde komisyon katipliğine mıiracaatları iliJI 

(5905-3668) 13715 

Ankara'da emlôk almak isteyenlere 
Ankara'da Büyük Millet M eclisi bahçesi yanında asfalt ~ 

rinde Stadyom karşısında üstünde iratlı üç binası bulunan 1 

şuyu izalesi dolayısiyle Ankara icrasınca 15 temmuz günil 

1 
ye kadar satılacaktır. Muhammen kıymetleri 19.700 liradır· 
numara ile dosyasına bakılabilir. Müzayedeye iştirak için or~ 
nıyor. Anlaşmak istiyenler Ankara'da TL : 2326 ya müracaııt 
lidirler. 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
-
~ 5 Hastabakıcı kadın ahnaG 

Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden = Cemiyetimizin Erzincan'daki Yardım Hastanesi için şahsi. = rahları ve vazifeleri esnasında '.iahsi iaşe ve ibateleri Cemiye 
=: temin edilmek şartiyle ayda (50) lira ücretle (5) hastabakıcı 
=: alınacaktır. - ., 

Aranılan vasıflar Okuyup yazmak - hastanelerde en az bJ 
hastabakıcılık yapmış ve sıhatı tam olmaktır. = Talip olanların nüfus cüzdanları ve hüsnühal ve hizmet Ô 

= vesikaladile birlikte Ankara'da Yrnişehir'de Cemiyetimiı 
merkezinde sicil müdürlüğüne müracaatları. 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

YENİ SİNEMA 
BugUn bu ı:ece 

Sruı.t 10 • 14.30. 18.30 da 
DENİZ ve KADIN 

Saat 12 • 16.30 - 21 de 

İLK UYANIŞ 
Oynıyan: Sevimli 
Deanna Durbin 

Cebeci Yenldot-an 
Verdi ve ADkları 

Bi1)1ik musiki filmi 
Saat tam 21.15 te baıılo.r 

. 
HALK SINEMASI 
BugUn saat 14,30 dan 

itibaren 
ikl filim blrd"n 

ı - Ateş dilelloııu 
2 - Lorel Hardi harbe 

gidiyor 
Türkçe sözlll 

Saat 10. 12 seanslarında 
1 - Mt•çhııl tayy11reci 
2 - Kovboy ve casus 
UamamönU açık hnva 

GUNGA!>IN 
Tilrkçe sö?.Hl şaheser 

YENİSEHİR PALAS OTELİ Ankara Atatürl< 

bulvarı Ti : 3949. İstanbul Şubesi Acılmışt1r 


