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B. Çörçil dün, radyo ile İngiltere ve Amerika'ya hitap etti 
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~giltere~ taarruzu sükünla bekliyor 
Milli SEFIMiZ Y OVA'DA 

1 

erince'de trenden indikten sonra 
önü İzmit körfezinde Savarona yatile 
İr gezinti yapıp Yalova'ya· hareket etti 
~===> C.=====~ 

lt!•ta:nbuI, 14 (Telef0tıla) - Dün gece hususi 
Jef ~.~eriyle Ankara'dan hareket buyurmu§ olan 

"ılli Şefimiz Cümhurreisi ismet İnönü bu sabah 
5İ, r:ı:~ 10 da Derince'ye vaaıl oldular. Milli Şef'in 

1 ı. l'il'lce'yi §erefiendireceğini duymu§ olan kalaba· 

Üzere istasyonda yer almı§lardı. Milli Şef hususi 

trenlerinden inerek kendilerini kartıla;.,ağa gelen

lere ayn ayn iltifatta bulunduktan sonra civarı 

dolduran halkm ve köylülerin alkışları ve coşkun 

tezahürleri arasında Savarona yatına binerek De

rince'den hareket buyurdular. lnönü, yatla l:zmit 

körfezinde iki saat kadar devam eden bir gezinti 
yaptıktan sonra Yalova'ya gittiler. 

IJ 'ıı: b· 
ş 6 llti •r halk kütlesi ve civardan Derince'y~ akrn ~~-
4 h t olan köylüler, sabahın erken saatlermden ıta-

~"en · ul 1 d \'İl. ıataayon civarını doldunnu§ b unuyor ar ı. 
ill'et ve Parti erkanı da Milli Şef'i selamlamak 
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Basvekilimizin nutku 
~. ~ " "" .... . .. " ..... .... . ..... . . . """ . 

Ticaret Vekilimiz 

Ankara'ya dönüyor 

lngiliz resmi mahfilleri 
e gazeteleri tarafından 

İstanbul, 14 (Telefonla) - İzttıir ve 
Ege havalisinde tetkiklerde bulunduk
tan sonra İstanbul'a gelmiş olan Tica
ret Vekilimiz Bay Nazmi Topçuoğlu 
akşam Ankara'ya hareket etti. 

;p 

hararetle karsılandı 
~~~il, 14 a.'8. - lngiJiz resmi mahafili ve ..:>İngiltere matbuatı Tür
lı l:ll'iik Millet Mecliainde Türkiye Batvekilinin iradettifi aç•k ve 

Hatay Valisi geliyor 

1 
'!' 111:ttku hararetle kartılamışlardır. 

llıır 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Hatay 
valisi Bay Şükrü Sökmenailer bugün 
Ankara'ya hareket etti, 

·Sa~~ takdir edildiğine gl!re Dr. Re -
lııııtdarıı·ın beyanatı, son gilnlerde Sov
ııı~:ett ne ttirk hüklimetı arasında

! ~)e \l ebatı karı§tırmak ve Türkiye Ha
t ekuının istifasını temin etmek ga

~a~llhdat eden alman prop~anda.sı -
b ~ etlerine sarih ve doğrudan doğrU· 
~~~e\raptır. 
~rtııel'i btitUn gazeteler ta.rafından 
~exı Türkiye Başvekili metanetle 

'ıat U§ Ye Atatürk Türkiyestnin sıfatı 
it\ elcet ve fikir istlklhlini tebariiz et

~lıı l'. br. Reflk Saydam bugUnkü Ttir -
011 • ~h ına.nıı imparatorluğU Türk.iyesi 

~ tıda ısrar etmiştir. İngiliz efk!rı
ııu:l bu hususiyeti dikkatle kayde

'· ln U Alınanya bu hususiyeti ihmal et
~ıı~iltere onu hiç bir zaman dikkat 
bı-. ll uzaklaştırmamıştır. 

~ttıı ettk Sayda.m'ın nutku etrafında 
1~ ıı eıı ıtlınan mütalealarında. son gUn

e•~cıı >aıııı len vesatkte Türkiye aleybl-
~'ltıı lltı tthamlann sahteliği hakkında 

1 
~ıı tarıı.tından gösternen bütiln ıs

~teııe •ııretı ma.hsusada unutulmuı İn· 
I Af aıa.ıta ile kaydedilmektedir. 

ttrıcheater Guardian'ın bir 
~~tı makaleıi 

ll!ıı ester Guardian gazetesi Balkan 
h. tıe 
"U t taun bir makale tahsis etmiş· 
~. ~etenın başmakaleslni yazan mu
~~ llla.nya'nın şu anda Romanyada 
~~ t 0Iınak için yerinde seb~pleri ol-

~ltttıı llkat Romanyanın taksimini tehir 

1~ 8 brtşka bir ııey yapmadığını blldir
~ııııı0~ Sovyet ve Alman nUfuz dal

• ı.~ UYük hırs gayelerini türldertn e
~ ~ct;'ltı Stitlam ellerde bulunan İstatıbul 
· ~rı~ ata Yakla§tırdıklarını yazmakta-
~~de ~tler Boğazları kontrol ettikleri 

ltı U k er zaman garp cihangirlerinin 
~t'tıı llrnaştırmı§ olan §ark yolu B. 
ıı~._ıı. tsxıunde kapanacaktır. Boğazlar 

~~ıı~ ın oısa Sovyetler şimdi Baltık-
~· tı ltibt Karadenizde mahpus kala -
,. ltıt:,.~ kadar kazanabilecek veya bu 
it <ı ı:ı~ edebilecek Almanyanın sahte 

lUı-1tı§rt suretiyle ötedenberi sovyet -
er 

t lıııtt arasında mevcut dostlu~u bo~ "1' \lf bir siya.set takip etmesi talıll
~tıııel{la.r BakQ petrol kuyulRrına bU-

1 ~~l'rıe !çın mllttefiklerln toprakların
~ ~~ıtıl!lhıe TUrklyenin M1A.de oldujtuna 

Alman O. N. 8. ajansı 
uu••ı1ı; f' uuu f' '" t ' •V....-. t• t .. ' t V"r .. "t t PJ' , .. "t"tt*'.,,.Uı\ 

vesikaların yanlış tercüme 
edl(diğini itiraf ediyor 

D.N.B. ajansı nesre başladıiı vesikaları-
cümlesinden olarak 10 temmuz tarihinde 1 -
ve 23 numara ile Fransa büyük elçisi B. 
Massigli tarafından Fransa hariciye neza -
retine gönderilen bir raporu 23 numara al
tında her tarafa ya.ymııs ve bu raporun bazı 
cümlelerinde: 

Evela türk hükümetinin tavrı hareketin
de bir terakki mevcut olduğunu ve artıık 
Sovyet ittihadına karşı ta.arruzt bir harbı 
nazarı dikkate aldığınr, 

Saniyen Türkiyenin Baku'ya karşı İran 
arazisinden geçecek bir hücuma memnuni
yetle iştirak edeceğini kaydetmek suretiy
le garip bir iddia ileri sürmüştür. 

Bu neşriyattan haberdar olan fransız bü
yük elçisi B. Massigli §ekle ait ufak mah
süs farklardan sarfınazar kendi raporunda, 
manayı tamamiyle tersine çevirecek suret
te bazı değişiklikler de yapılmış olduğunu 
iddia ve bu değigiklikleri aynı günkü bülte
nimizdeki notlarla göstermiş olduğumuz 
gibi birer birer teşrih etmiştir. 
Fransız büyük elrisi ezcümle hükünıe - B R 1 A :s • uzve t merika'nrn müdafaasını temin 

tine göndermiş olduğu raporda Türkiye - için 50 bin kişilik yeni bir kuvet teşkiline 
(Sorıu J. üncü sayfada) karar vermiştir. (Haberlerimiz J ürıcüde) 

Jngiltere Başvekili 
B. Vinston Çöl'çil 

• 
~irilecek imtihan ne olursa olsun, İngiltere müzakereye giriımiyecek 
• 

lngilf erenin silah altında 
• - ;' - . 1 • • 

• • • • 1 • 
~ . - . . 

1,5 milyon aske.ri var 
. : ' 

~-~· .:..... . - . . . ... 

İngiltere'nin her köyü, her 
şehri müdafaa olunacak 

=ı Londra, 14 a.a. - Royter bildiriyor ı 
• 1 İngiliz imparatorluğu ve Amerika'ya hl• 

1 
taben bu akşam radyoda konuşan B. Çör -
s;il aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
"- Son 15 gün zarfın.da, alman filosun.

dan kalan kısmı ablukaya ve İtalyan filo -
sunu avlamıya hasrettiği gayretlerden baş
ka İngiliz donanmsı fransız donanmasının 
safh harp zırhlılarını harp müddetince ha
reket sahası haricinde bırakmak gibi hazin 
bir vazifenin de kendisine tahmil edildigi
ni görmüştür. Compiegne vagonunda imza 
edilen mütareke şeraitine nazaran bu ge -
miler nazi Almanyanın kontrolü altına vaz
edileceklerdi. Bu gemilerin B. Hitler'e dev. 
ri İngiltere'nin emniyetini aynı zamanda 
da Amerika'nın emniyetini tehlikeye koya
caktı. Binaenaleyh seçecek iki şık yoktu. 
Yaptığımız gibi hareket gerekti. Ve der • 
hal harekete geçmeli idi. 

Bu acıklı vazifemiz şimdi bitmiştir. Her 
ne kadar inşası bitmemiş olan J can - Bnrt 
zırhlısı henüz bir Fas limanında Toulon 
ve dünyanın muhtelif limanlarında da fran
sız harp gemileri bulunmakta ise de bun • 
lar, tefevvuk ve kuvetimize halel getire • 

Şinıtli Üzerinde alman bayrağı dalgalanan Paris'teki ~afer takında, cek halde değillerdir. Bu cemiler Almruı-
lran•~ ihtilal marıırun Umi olan Maraeyyez/i temril eden kabartma ya'nm veya İtalya'nın kontrolü altında bu

lunan limanlara dönmiye teşebbüs etmedik

14 TEMMUZ 
Dün hem Londra'da, hem 
Vichy'de törenle kutlandı 
londra' da yapılan tören ıok heyecanh oldu 

leri müddetçe his; bir suretle onları incit • 
miyeceğiz, 

14 temmuz 1939 dan 14 temmuz 
1940 a ..• 

Fransa ile olan münasebatıınızın bu fa • 
cia safhas[ bizim için sona ermiştir. İstik· 
hali düşünmek daha doğrudur. Bugün frıuı
sız milli bayramı olan 14 temmuzdur. Bil' 
sene evel Champs Elysees'de fransız ordu
sunun vekarh bir resmi geçi.dinde hazır bu
lunuyordum. Bir sene içinde meydana çı. 
kaçak hadiseleri o zaman kim tahmin ede
bilirdi? Başka seneler zarfında olacakları 
da kim tahmin edebilir? Beşer mukaddera
tının as;ılnıanuş sayfaları önünde mütevah. 
hi§ dururken, imanımız ve yardımcımız 

(Sonu J. üncü sayfada) 

Londra, 14 a.a. - 14 temmuz fran-ı-: 
sız milli. bayram~. Lo?d~a·~a heyecan-lf J;ranSa İspanya ve İtalya arasında lı merasımle tesıt edılmıştır. ' 

General de Gaulle, umumi harbin -------------------------------

Birlôtin bloku kurulmasını 
Almanya hoş görmüyor 

ölüleri abidesine bütün hür fransızlar 
namına bir çelenk koymuştur. Bil! -
hare Mareşal Foch abidesine giderek 
oraya da bir çelenk · bırakmıştır. Bu 
iki merasim esnasında binlerce lon· 
dralı "yaşasın general, yaşasın Fran
sa" diye generali alkışlamışlardır. 

General de Gaulle'e Visamiral Mu- Londra, 14 a.a. - "Obaerver" gazetesinin diplomatik muharriri, ye-
selier, fransız teknik servisleri müdü- ni Fransa hükümetine kar§ı mihverin takındığı müstehzi tavır hakkın· 
rü B. Labrathe, yüksek rütbede 9irçok 1 da diyor ki: (Sonu J, üncü sayfada) 

zabitler ve Londra'daki fransız mü- L 
teberanı, refakat etmişlerdir. Hücum 
arabaları teşekküllerine Legion Et
rangere'e tayyare ve deniz kuvetleri· 
ne mensup birçok muharipler de me
rasime iştirak etmişlerdir. Bir oto -
büsle resmigeçide iştirak eden fran -
sız yaralıları heyecanlı yap. avazele
ri yükseltmişlerdir. 

Fransa'dan kaçmağa muvaffak olan 
lardan maruf fransız gazetecisi Ba
yan Tabouis de merasimde hazır bu
lunmuştur. 

Vichy'de tören bir ayinle ba§ladı 
Cenevre, 14 a.a. - Bugün Vichy'de 

mareşal Petain'in hükümet erkanının 
v~ kordiplomatiğin hazır bulunduğu 

bir ayinle 14 temmuz bayramına ba~
lanmıştır. Ayini müteakip mareşal 
Petain meçhul askerin mezarına bir 
çelenk koymuştur. Bu merasimden 
sonra kıtaat mareşal Petain'in önünde 

\~ltııe1tt'1tırnış bir plA.n bulduklarını id
\~ 'ıJıat"411rler. Türk matbuatı bu beya
~, ~ı~. .:nı belit bir surette tekzip et
~'bıı ~e.,. 'I'Urklye, müttefiklere, arala -
~1Q1l::ırı 1CUt ittifakın yalnız bir •artla 
~lıı~ 0 •artın da Rusya'ya karşı bir 

l't •at etmemek ıartı olduA"Unu ötıo
~ 4l al-.atle bildlrmi,ttr.,, 

/ngiliz tayyareleri gerek Almanya ve Hollanda Üz;erinde, gerek Afrika• resmigeçit yapmıştır. 
daki italyan müstemlekelerinde hava taarruzlarına devam etmektedir- Vesikalar Viclıy'e nakledildi 

Cenevre, 14 a.a. - D. N. B. bildiriyor: 

,,.;Qrıya'nın gayretleri 
' bu aaht~ haberleri yaymakla, 

rs 00
1l 3, üncü sayfada) 

ler. /ngiltereye yapılan hava hücumları da zayiatla püakürtülmüıtür. Pettt Dauphinois &'azeteslnin Vichy'-
Resmimiz havalanmak üz.ere tayyarelerine ko§an ingiliz pilotlarını gö~- ~~~ aldığı bir habere. gööre, ılmdlye kadar 

h 
1.. l · d · f ·z A 
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rmont - Ferrand da muhafaza altında 
teriyor. (Hava mu areue enne aır ta sı at ıncı &aylac/.aki renni teb- buluııdurulan harbiye nezaretine ve umu-

liğler aiitunumuzc/.adır.) ~ı~9Th~~: !~~~~1;~~sa1k kamyon- Fransalar e•arete girrne~en öne• I~ temmruu böyle kutlamlflarcl.._ 



-!- ULUS 

As•erlik bahisleri 

Almanlar İngiltere'ye 
asker nasıl cıkarırlar? .., 

s p o R 
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Dünkü yüzme müsabakalarında 

As. Fa. gücü birinci geldi 
ve bölge şildini kazandı 

j Kitaplar arasında : 

Köylü temsilleri 
Halk bllgiat ve halk edebiyatı il.zerinde 1 bir tavır takmır ve kadın bir yandall 

gürUıtUaUz patırdısız çalıoan ve bu saha- yarla, bir yandan da arapla şakalaşır 

Bu ıabah Avrupa harta.sını önüme aç
tım. Ne göreyim? Yan Polonya., Norveç, 
Danimarka, Hollanda, Belçika, Fransa Al· 
manya'nın eline geçmiı,ı, ispanya onun en 
ya.km dostu. İtalya mUtteflkl. Macaristan 
kapı yold&§ı. Romanya sl\[Ca ıola yalpa vu
nı vura nihayet her ııcylni ona verınl11 gl· 
bl, Yugoslavya zor korkusuyla yelkenleri 
indinnif. Bulga.rlstan onunla içli dııılı. Yu
D&nisttan bllzülmll§ kalnıı§. Hasılı kelt\m, 
Avrupa karasında emir ve ferman yUrilten 
tek söz sahibi Almanya k.:!silmtıı. 

DUn Almanyadan gelen birisini dinle -
dim. Almanyada ekmek sıkıntım yok; fa· 
kat Yat, et, yumurta ve rneyva namına da 
bir 11ey yokm~. DUn geceki ingillz rad -
yosu, harp kıp kadar bitmezse alman kon· 
trolU albndald Avrupanın dclıoetli bir açlık 
fel&keUne ugnyaca#lnı iddia ediyor. Bu 
iddia akla çok yakındır. ÇUnkU zaten ken
di kendlnl doyuranuyan Avrupa, ekim ve 
buat zamanını kavga ile geçlrdJflndcn 
ve birçok lalıııı.t musibetleri de buna ka • 
tılmıt olduğundıuı Avrupa hububat re -
koltuinin bu yıl normalden Uçte bir kadar 
noksan olması çok muhtemel. 

Almanya bu kadar memleketi !lll veya 
aayrl ftlt olarak kontrolU altına aldı ama, 
onları bealemek, halkı açlıktan öldünrte • 
mek mesullyeti de onun omuzlanndadır. 
İııgal etUgt memleketlerdeki bUtUn gıda 
vasıtalarını 7.orlukla kendi ordusu için 
topl~p alma lu bir iki ay sonra bu mem
leketlerde her gUn açlıktan binlerce insa
llln tele! olması karvısında seyirci kala -
mu. O halde, kııı basmazdan önce Alman
)'& AUanUk denizinin veyahut Hint deni· 
sinin kapılannı açnıak. Amerlka'nın, ve 
diğer dUnya kısımlarının gıda vasıtaıarı
mn Avrupa'ya gelmesin! sağlamak mtıebu
rtyetindedir. Yani, Almanya önUnde diki • 
len lngilla engelini ortadan kaldırmak zor
luğu ka.reııınd&dır. Tekrar, bUyUk bir taar
ruza geçmeğe mecburdur. Bu taarruzu nfl
ııl yapar? Ben, dört ihtimal dilşilntiyo

rum. 
Blrlnctıi: İspanyayı İnglltereye karıı 

harbe sokarak birlikte CebelUttarılr'ı alır
lar. Oradan, kendilerine rnuhalP!c1 etml • 
yecek olan franuz mUstemll 4 , , olan 
Cesalr ve Tunus ve İtalyan ıı_.. tmieke· 
lertDden k&blacak kuvetlerle buyüyecek 
olan bir aetert kuveUe (Mısır)a taarruz e
derler. SUvey"'i zaptederler. 

Bu hareket çok dolqık olmakla beraber 
muvaffak olabilecek bir harekettir. Fakat 
usun sürer. Klflan önce nihayete erdlrllc
mea. Kazancı da hiçtir. Tesiri siyasi ol
maktan uzağa gidemez. lkbsadt tehlikeyi 
dtızeltemez. BUyUk denizleri açamaz. 

İldncial: bUyük bir Alman • İtalyan 
ordusu Balkanlar Uzerlnden Uerlemek su
retiyle SUveyş'e ve İrak'a taarruz ederler. 

Bu hareket daha gUçtUr. Balkanların la-
18 vaziyetini de berbat eder. Kı11 basma· 
dan netlcelenemu. MllııkUlAt bir kat da
ba artar. 

tlçüncllaU: Almanya, Sovyet Rusya tle 
ittifak ederek birlikte Irak ve Hindistan ü
serlne taarruz ederler. 

Bu hareketin kıt sonuna kadar netice
lenmesi muhtemel değildir. Fakat Sovyet 
Ruaya'nın, mihver devletleriyle bu derece 
91kı bir mesai tcşrlkine razı olmaları, 1-
deolojllerlnden sarfınazar etmeleri demek 
olur. Halbuki, hadisatın bUtUn cereyanları· 
na rağmen biz SovyeUer mcmlekellnde 1 • 
deoloJlye ıadakatln devam eylediğini gö • 
rUyoruz. Sovyet siye.setinin, İngiltere Jru • 
vtıtinln tamamlyle yıkılarak muvazenenin 
bUabUtün bozulmıuıına yanqaca#l uuıne
dtlmez. 

DördUncUstı: Almanya'nın, her ıeyl göze 
alarak İnglltereye saldırms.ındır. 

iııte biz de makalemizde bugün, aklımı· 
sın erebildiği kadar, bu saldırı"ın nasıl ola
bileceğini mtitalea edeceğiz. 

Onun için, tık önce iki tarafın bugUnkU 
Jlarp kuvetıerlnl mukayese edellm: 

a) Alman orduıu, lnglllz ordusuna Dis
betıe birkaç misli daha kalabalıktır. 

b) Almaıı ordusunun stlt\hları iııglll:ıı or
epundan daha fazladır. 

•> Alman hava kuveUert, sayı bakımın
dan İngiltere bava kuveUerlnden Uçte bir 
bdar daha fazladır. 

d) Alman • İtalyan denlz kuvetıert, in
slllır: deni• kuveUerfnln sayıca yarısı ve 
ieytiye~e dörtte biri demektir. 

41manYa. İngtıtere'ye karııı bir ıuıker 
flkarma hareketi yapmak için bugiln, Nor
.-ç kıyılarından maada Danimarka, Hol· 
landa, Belçika ve Fransa kıyılarına da ma
ltk bulunmaktadır. Yani, çok geniı hareket 
Ualerlne maliktir. Bu hareket Uslerl, ona 
birkaç gö•terlı ve aldatma hareketi yap -
nıak lmk!nını vereblllrlerae de asıl saldın
ıın yani uker çıkarma teıebblli!UnUn Bel· 
clka'dakl Ostant ile Fransa'daki Abbe
vtlle arasındaki takriben 200 kilometre 
lladar gentıllkteki kıyı mıntakaamdan ya
J'1lacalım kabul etmek lbımdır. O halde 
Padökale boğazı, tarihin kaydetmediği mu
azzam bir asker çıkarma hareketine sahne 
olmata namzet görUnUyor. 

Bu kıyı mıntakuının en dar yeri 40 
kilometredir. Ben, bu hareketin l(jyle ha
:ııırlanablleceğlnl sanıyorum: 

1) Almanlar, bir gece, Belçlkadald Oa
tant'tan İnlfllteredekl İpavlch'e giden bir 
hattın uzunluğunca ve kezalik Fransada
ki AbbevUle'den tngtlteredekl Brighdon'a 
stden bir hattın boyunca mayn dökerler. 
Bu dökUlen maynlar bir sıra olmayıp tabii 
bef, OD •ıra dökUIUr. 

Böylece 200 kilometrelik bir debarkman 
ırtdiı l{eliı koridoru ve yahut ıahuı vU -
eut bulur, ki bu koridorun iki tarafı da 
bet on sıralı mayn hatlarlyle lngillz do· 
naıımaaına kar111 muhatua edilecek de • 
mektlr. 

21 Aynca :Belçika ve Fransıuun lıbu kor
rtdor içinde kalan kıyı kısımlarına alman
lar bolca mlkdarda sahil ve hava deli top
lan yerleıtırerek lnglllz deniz vehava ku· 
veUerlne kartı hazırlanırlar. 

3) Almanlar, Bu her iki cenahtaki bet. 
on aıralı mayn tarlalannın içlerine, myn
lerl mUdtaa için dubalar veyahut köhne 
semtler Uaerlne oturtulmuıı bolca sahra ve 
hava defi topları dlzmetl dahi unutmaz
lar. ki inglllz mayn toplama gemilerine 
ve hava alllblarına kartı mUcadele edebtl· 
atnler. 

fi Almanlar, Hollanda. Belçika ve Fran
sanın buraya yakın kısımlarında yilslerce 
uçak lnlt meydanları huırhyarak bava av 
BllAhlarının bUyUk kısmını buralara yaklq
tınrlar Böylece İnglllz av uçaklarına ve 
bomhıtrdıman m:aklarına yakın mesafeler
den havalanarak ııavqmak imkt\nını elde 
ederler. 

151 Almanlar, gerek Almanyadan, gerek 
Danimarka, Hollanda, Belçlka ve Fransa
dan ellerine geçirdikleri bUtUn denlz na
kil vasıtalarını (vapur, nehir vapuru, ıalö· 
pe, mavna, moUSr. kayık ne varsa) bu 
mıntakaya toplarlar. 

Şimdi her ıey ha7.ırlandı h bıı~lıyacak 
tıın bqlıyacatı gUne lt>kaddUm ed~n ının
lerde birçok sG•teriı ve aldatma hareket • 

Rahmi APAK 
lerl bellnneğe b3§lıı.r. ::ııeselA , birçok vapur
lar re!nkatlndc bir alınan filOBllnnn İlıka
Jerrak boğazı mıntaknsından ııimalt İn -
giltercye ve İskoçya'ya doğru yol aldığı 
görUlUr. Bundaki maksat inglllz deniz ve 
hava kuveUertnl oraya çekmek ve asıl Pa
dökale mıntakıuıındtıkl harekeU Baklamilk 
içindir. Aynı gUnde veyahut ertesi gllnü 
ltalyan deniz kuvetlerlnln CebelOttank'a 
doğru ve yahut ııarkl Akdenlzedoğru açıl
dığı haber alınır. İngilizler buna da al
danmnzlar. Nihayet asıl asker çıko.rnıa ha
rel<etl otıaıılar. Ben. şimdi bu hareketin na
sıl cereyan edeceğini kendi tahayyUlı\tıma 
göre sıralıyacağım: 

* DUyük kısmı kUçUk deniz nakil vasıta
larından mUrekk~p olmak tizere sayısı 
binlere bnliğ' olan vasıtalar Uzerlne bindi
nlml11 ve ilk ko.demeel 100,000 kloıaen az 
olmıyıın ve alman ordusu X ayının x gece 
yaruıından sonra ve ay 1111ğı oınuyan bir 
gecede Ostnıul ile Abbcvllle arasındaki 
aııJıadan hnrelteto geçer. 

Bu hazırlıkların s.."lklanmasına lmkt\n 
olmadığından sayısı binden nz olnııyan 
inglllz bombnrdımnn ve av tayyareleri bu 
kafileye saldırırlar. :Fnkat sayısı 1500 den 
az olmıyan alman av tayyareleri de lngt
liz ta)'larelcrlnc saldırır. 

Sabaha do~. sabahleyin ve o gUn oğ· 
leye kndıır, dilnya tarihinin ,;örmediği bir 
hava muhıırcbcıl, lnglllz hava sllAhlannın 
gemilere enldınşı, alman bombardıman 
tııyynrclerinln lnglllz sahil bataryalarına 
ve nınldncll tlıfck yu\•tilanna saldırı§ı, hıı· 
v8da doııt ve dU,man av ve boınbardıııuııı 
slllUılarıuın birlblrlerlne .ııaldırmo.sı §ek
linde devam eder. 

Fakat. almnıı a.skcrlcrlyle dolu bilytik ve 
kUı;Uk blnlcıce gt.ınıiler, birdenbire ycnı fn
glllz silfihlıırı karıı:ısınıln bocalıyacıi.lilar • 
dır. Buolnr, debnrkınan gidi§ geliş korid<>" 
runun lnglliz kıyıları kısmıııd:ı birden bl· 
re zulıur eden yüzlerce lnglllz hlicum bot
landır. 

Hızlan 80 - 40 mil olan bu ele avuca 
sıtmaz hUcum botlarının deniz üzerinde 
çekirge gibi yayılarak alman asker yukJU 
gemilerine, vapurlarına, mavnalarına sal
dırması mUUılıs bir kanıııklık yaııacaktır. 
(Ben burada, kısa aklımla dllatindügllm 
bu ııeyl lngillzlerln dahi dil§tinmüş ve 
)1lzlerce hücum botlarını bu mıntakıı.da ha
zırlamı" oldukJannı kabul ediyorum.) Bu 
lıUcum boUan torplllerlle vapurlara. kUçUk 
toplarlylo mavnalara ve kUçük gemilere 
saldıracaklardır. Alman hava kuvetlerl bu 
hücum botlarına karoı mUcadele edemez
ler. Bunlar ele avuca sığmaz muharebe 
yumurcnklandır. Dlr ihraç hareketinin en 
mUUılıı dUıımanları bugün bunlardır. 

Şimdi, hareket devanı ediyor, fakat al
man ihraç kıtalan, lngtllz sahlllerlne yak
lqıocıya kadar mevcudunun oldukça 
mtihlm bir kısmını kaybetıniştlr. Birçok 
genı;ler denize d6kUlmll§tür. 

SalıUdekl lnglllz toplarını ve fnglllz 
makineli tUfeklerlnl körletccek olan va· 
sıta, alınanların elinde yalnız hava sllıl.ll· 
landır. Pike ile saldıracak bombardıman 
uçaklarıdır. Almanların deniz kuvetıert 
hem azdır, hem de bu bMlrenln içine ~lre
cek gibi değildirler; çtinkU bu debarkman 
gidiD ve gellı koridorunu derhal lngilla 
tayyareleri maynler dökerek tclıllkcll bir 
hale sokacnklw-dır. Ayrıca bu mıntakada· 
ki inglllz sahlllcri de bolca maynlarla ka
patılmı§tır. lllrçok asker yUlilU gemiler de 
bu maynlere ı:aıııarak batacaktır. 

Sahile yaklqabllcn alman asker )'(lklU 
gemileri, sahile çıkmağa b~larken binlerce 
sahil topunun ve on binlerce maldnell tU
teğln aczından tıııkıran ö!Um mermileri -
nln yağmuru albnda kalacaktır. Bu lDgl· 
Uz toplarının ve makineli tUfeklerlnln ve
levkl boğucu gazll mermilerle d.ah1 hepsl
nl n kötUrUm edilmesi mUmklin değildir. 
Her mıntakada berhayat kalacak birkaç 
top veya makineli tUfek oradaki ihraç ba
reketlni menedecektlr. 

BugtinkU muharebenin bllt\nçosu ııu o
labilir, her lld taratın uçak zayiatı ~ den 
daha as delil, yUz bin ld§lllk debarlmıaD 
orduawıun yarısı zayJ olU§tur. Debarkman 
muvaffak olmamıe, muvaffak olan yer -
lerde lnglllz askerlerinin mukabil taarruzu 
ne tardedllmlııtır. ÇUnkU ihraç edilmiş al· 
man kıtaıarına zırhlı allt\hlar refakat ede
miyordu. 

Ertesi gUn ve mUteaklbi günlerde ay
nı ı,ıekll ve ııartlnr içinde bu hareketin de
vam etiğini kabul ediniz. Şimdlyekadar pek 
yUksek bir sevk ve idare kabiliyeti göster
mı., olan alman erkı'ınıharblyesının, !bizzat 
Almanyayı zA!a d\lıfllrccek olan böyle bir 
hareketi ya~nıağn kalkışacağını zannet -
mlyorum. Eğer, alman ordusu yeni bir 
sürpriz allı\hı yani bizim btl:.Un bu nıtll& • 
lıazalarımııu alt Uat edecek müessir bir 
harp vasıtıun hwınutBa ve bu vamta Ue bu 
işi başaracak ise bunu dlyeceğ-lm yok. Ak
si takdirde hesap, teknik ve akıl bakımın
dan bu asker çıkarma ıııtne lrlrifmemek 
llzımdır. 

Bu dftr't ihtimal dalti bu kıııa kadar Av
rupayı açlıktan kurtaracak bir çare bulu
namadığım gösterdifıne nazaran. eğer be· 
tenlrlerse ben meseleyi şöyle halletmeğe 
taraftarım: b~. 

Giresun'da piyade alayımn 
and i~me töreni yapıldı 

Gireıon, 14 a.a. - Diln saat 9 da pi
yade alayının andiçme töreni garni -
zon meydanında yapılmıştır. Törene 
bandonun çaldığı istiklal martı ile baş 
lanmıı, bunu alay kumandanı Albay 
Abdülkadir Can'ın kıymetli bir hita
besi takip etmittir. Bu münasebetle 
gece 21 de askeri mahfi1de bir çay zi
yafeti verilmiştir. Vali Muhtar Ak -
men, belediye reisi ve daha birçok di
vetlilerin hazır bulunduğu bu ziyafet 
samimi hasbihallerle geç vakte kadar 
devam etmiştir. 

Atıcılar1 dôvet 

Harbiye İdman Yurdu 
Gazi Lisesi de üçüncü 

ikinci 
oldular 

Bölge yüzme birinciliklerinin ikin-ı (Ankara spor kupası yüzme müsaba
ci kısmına dün saat 15 te çok kalaba- kalan) ihdas olunmuştur. Bu müsa.ba
lık ve meraklı bir seyirci kütleıi önün kaların bütün ıeraiti bölge yüzme mü 
de başlanmıştır. Müsabakalar battan ıabakalarının ıeraitine tibidir. Puvan 
başa heyecanlı olmuş ve büyük bir in- itibariyle birinciliği kazanacak takı -
tizamla cereyan etmiıtir. Her milıaba- ma mecmua tarafıRdan bir kupa ve 
ka yapıldıkça bilhassa intizamın biraz derece alan yüzücülere de ilk defa o· 
daha arttığı ve müsabakaların daha mak üzere fındık, Uzilm, incir gibi 
zevkli olduğu memnuniyetle görlil - kuvetli gıdayı haiz ve sürümü arzu 
mektcdir. Bu seneki müsabakalarda edilen memleket yemişleri güzel pa. 
gerek müsabık ve gerekse seyirci ade- ketler halinde hediye edilecektir. 
dinin artmasının en birinci saiki hiç Hakemler: Abdürrahman Benlioğ. 
şüphesiz ki yeni yapılan yüzme havu- lu, Enver Ccrh1eçek, Şakir Gürtoy ve 
zu ve atlama kulesi olmuıtur. Su spor- Asım Kurtdere. Müsabakalara saat ıs 
lan federnsyonunun, atlama puvanla- te başlanacaktır. Yapılacak müsabaka
rının yüzme puvanlarına ithal edile. ların nevileri ıunlardır: 
ceği yolunda verdiği kararın çok i- 1 - 100 metre ıerbeıt. 
sabetli olduğu; bu sene atlama müıa- 2 - 100 metre sıratüstü. 
bakalarına fazla sporcunun ittirak et· 3 - 50 metre serbeat (küçükler) 
mesi ve bu müsabakaların hakikaten 4 - 200 metre kurbafalama. 
heyecanlı ve intizamlı yapılması ile 5 - 400 metre serbest. 

1 
tebeyyün etmittir. 6 - Türk bayrak yarı,ı. 

Programa göre diln yapılan müsa
bakaların n_ticelerini aşağıya yazıyo-
ruz: 

200 metre serbe•t: 
Bu müsabakaya 14 yüzücü kayıtlı 

iken ilk müsabaka olmaıı dolayııiyle 
bazıları yetişememiı ve yarışlar an
cak beş yüzücü arasında yapılmııtır. 
Neticede: Gaz.i liıeıinden Nejat Nak
kaş 3.10.8 dakikada birinci, Ankara
gücUnden Hasan Seylan ikinci, Gazi 
lisesinden Osman Hassa üçüncü ol
muşlardır. 

100 metre 11rt Ü•tü: 
Bu müsabakaya 7 yüzilcll girmiıtir. 

Neticede Ankaragücünden Kamil İç
li 1.42.6 dakikada birinci, Harp Oku
lu İdman Yurdundan Avni Pamık i
kinci, Gazi lisesinden Faruk Öden ü
çüncü olmuşlardır. 

50 metre •erbest (küçükler) 
Bu müsabakaya 7 yilzücil ginniıtir. 

Neticede 0.44.6 dakikada İbrahim Ak
alın birinci, Murat Soygilt ikinci, Ta
Uit Akalın ilçUneU olmuılardır. 

1500 metre •erbeıt: 
Bu müsabakaya da 7 yüzücü girıniır 

tir. Uzun olmasına rağmen çok heye
canlı bir tekilde cereyan eden bu mil
sabaka neticesinde Gazi lisesinden 
Keşfi 'rarlan 30.26.8 dakikada birinci, 
Güneş'ten Nihat Büyllkcingöz ikinci, 
Ankaragücünden Halil İşlek üçüncü 
olmuşlardır. 

1 ramp/en {ftlamalar: 
Bu atlamalara 1 atlayıcı IJtirlk et

miştir. Beş nevi mecburi atlama aşağı 
yukarı bütün atlayıcılar tarafından 
icra olunmuı ve iyi atlamalar halk ta
rafından şiddetle alkıtlanmıştır. Neti
cede 51.48 puvanla Harp Okulu İd -
man Yurdundan Bürhan Emrem birin 
ci, 47.74 puvanla Harp Okulu İdman 
yurdundan Kemal Demirasol ikinci, 
38.58 puvanla Gençler Birliğinden Bü
lent Hosar üçlincü olmuşlardır. 

Kule atlamalar: 

İstanbul' da 

Atyar11lannın 

birin<isi dün yapıldı 
İstanbul, 14 (Telefonla) - İlkbahar 

at yarışları bugün kalabalık bir seyir
cı kütlesi önünde yapılmııtır. 

Birinci koıu: 
Uç yaşında ve hiç koşu kazanmamış 

yerli yarımkan ingiliz erkek ve dişi 
taylara mahsustu. İkramiyesi 200 lira 
mesafesi 1200 metre idi. Vural birinci, 
Can ikinci geldi. Müşterekbahis gan
yana 135 kuruı verdi.. 

I kinci koıu: 
Uç vt daha yukarı yaşta ve 1940 se

nesi zarfında kazandığı ikramiyeler 
yekunu 500 lirayı doldurmıyan halis
kan ingiliz at ve kısraklara mahsustu. 
İkramiyesi 230 lira, mesafeıi 1600 
metre idi. Bu koşuda Tasvir birinci, 
Altıntop ikinci, Özen üÇiincü geldi
ler. Mü,Şterek bahis ganyan 120 kuruş 
verdi. 

U,üncü kOfu: 
Dört ve daha yukarı yqta ve 939 

e,eneıi zarfında hiç koıu kazarımı\mış 
haliskan arap at ve kısraklara mah
ıuatu. İkramiyeli 155 lira mesafesi 
1400 metre idi. Bu koıuda Tomru bi
rinci, Abime ,POureux ikinci, Sifkap 
üçüncü oldular. Müıterek bahis gan
yana 165, plbeye 100-150 kuruş ver
di. 

Dördüncü kop: 
Uç ve daha yukarı haliskan ingiliz 

at ve kısraklara mahsus handikap ko
ıuıu idi. İkramiyesi 255 lira mesafesi 
1800 metre idi. Bu koıuda Miı birin
ci, Taıpınar ikinci, Paviıta üçüncü 
geldiler. Mii,terek bahiı ganyana 640, 
pliaf'ye 105-230 kuruı verdi. 

Beıinci lıoıu: 

da çok ö:r.IU tetkikler yapmakta olan ıaır ı da çalgı ile birlikte (davul, zurna) 
Abmet Kut•i Tecer, köylU temılllert hak· çekerler. Tekrar ıaka devam eder. 
kında kUçUk fakat onjlnal bir eser Def· ihtiyar, rakibini kıskanmıya başlar. ııo 
retti [1]. Halk bllglılnln hemen hemen hiç retle aralann<la kavia kopar, nihayet 
dokunulmamı" bir 11ubesl Uzerinde yapılıu:ı ihtiyarı öldürür. Fakat arap, kadını 
bu ilk ve esaslı denernenln folklor merak- etmiye muvaffak olamaz, çünkü kadı!I 
lıları tarafından bUyUk bir alAkayla kar. nün üstüne kapanmış ağıtlar &oylclll 
ıılanacaıından 11Uphe etmiyoruz. Ayrıca, dir ... Kadın ağıt ynparken hazır olall 
tUrk tiyatrosu tarihiyle utrSf&nlar için mateme iştlrlk ederler. Bir çok al 
de kıymeUi bir mehaz teşkil edecektir. yalvarmalar beyhudedir. O zaman ıt 
Ana hatlarını bu ıene Devlet Konservatu- ler ya bizzat veya kadmm eliyle olliO • 
varında verilen konferanslar serisinde din- zına çerez yani leblebi, kUru üzüm ~e 
ledlğiınbı aö7/i1 umsill•ri, mevzuunun aribi türlü yemiıler, yahut bazı yeri 
çerçevesi biraz daha genlıletılmek, notlar duiu ıtibi, para koyarlar ... Ölü, tedt1 

ve resimler llAve edilmek 8Ul'etlyle kitap reketlerle dirilmiye ba&lar. Fakat bll 
haline konulmuştur. o kadar heyecanlıdır ki, bU yenid_. 

Değerli folklorcumuz eeerlnde, köylü. ta avdet etmenin sevinç ve h~ 
lır tarafından verilen temam mahiyetteki bUtiin ııeyirciler sar111ır. BUtlln ıö 
oyunları tetkik ediyor. Bu oyunları tulQat den bir ferah dalcası tasar. Tekrar 
ve orta oyunu gibi, köylerden siyade ıe· ve rakı baılar. Bu defa hemen berk" 
hlrlerde meydıı.na ır;elmlı olan halk tlyat. rinde ra.kıeder ıibi içıindoki ferahla 
rosu mııhııullerlnln haricinde ve müstakil söyler, oynar." 
olarak ele alıyor. Haklı bir ihtiyatla mu. Bugün hill Slvu yaylasının dai~ 
elli!ln bu oyunları orta oyunu ve tulOat. !erinde rastlanan bu temsilin tarnaısıl 
tan ayırması çok isabetlidir. Çlinkü kol· ni bir hava içinde cereyan etmekte 
lektıt \'e anonim bir mahiyet arzeden köy· mevzuun hikayesinden de anlaşılabil1r 
lU temelllel'lnln iptidai ve dramatik teza- kat mUellifln kanaat ve mUıahedel -.. ..ı 
hürler olmaktan ileri geçemlyeceği A.ş!klr- re, bu temıiller artık yavıı yavaı dl' 
dır. Fakat orta oyunu ve tulOat ile k6ylil rakterinden ııyrılmrı ve liikleşmi1e 
temılllerl arasında unk bir mUnasebet nı yol alarak, bir çok yerlerde yaJııll 
ırörmek de kabildir. :MUelllf, köylerdeki ilinlerde bir eğlence vısıtaaı olarak 
dramatik folklor tezahürleriyle orta oyu- nılmıya baılamııtır. Müellif, dini t 

nu arasında bir menşe mUnasebetl ıezlyor. rin ana vasıflan üzerinde esaslı bit 
Bu karanlık noktanın aydınlatıldığı ı;tllıı. de durduktan ıon.ra lldini köylü t 
tUrk tıyatroaunun men,elerl meselesi hal- rine ıeçiyor. Eilendirici bir pye 
ledllmlt olacaktır. bu temıiller, üç ırupa ayrılmakt.dı' 

Su katılmamıı folklor mahsulleri ola. rinci crup, dint kara.kterini kaybed! 
rak g6rUlen köy!U temsillerinin ıimdlye laikleşen oyunları ihtiva etmelrteo" 
kadar tetkik mev7.uu olmamasının sebep- oyunlarda muhite ve zamana ıöre 'ti 
lerlnl tahlil eden müellif, ıu doğru netice- mahallt bir husuıiyet bulunur ve 
ye varıyor: "Bu c;eııt tezahUrlerl basit bir mana röze çarpar. İkinci ırupa fire' 
ldrAk seviyesinin mahaulU addeden mü- larda, komik unsur hakimdir. Bu 
nevverlerlmhl, onlann bir kısmını çocuk zen farı rengini de alır. Yozgat 
oyunlarlyle karıııtırnuıılar, bir kısmını da köylerinde ıörUlen Elekçi Oyunu b 
ıehlr aahnelerlnln taklidi olduğuna hUk- misal teıkil eder. Hiç te yabana 1 

metmitlerdlr. Köyün ve köylUnlin tetki- yacak kıymetleri ihtiva eden bu güsel 
kinde bugüne kadar hemen her sahada mU- nun tafıilitını mllellifin canlı üs~~~ 
nevver bu hayatı l§lemıııtır.,. Bu bAklr de okumak ~ok .ıevkli oluyor. VçliP"· 
mevzuun tetkikinde takip edilecek Um! pa dahil oyunların mevzuları cünlil~ 
metodu takip ettikten ııonra mUelllf, köy- yattan, ahllk ve idetlerdcn ılınmıtu' 
ıu temalllerlnln taanl!ine geçiyor ve bun - list sahneleri vardır. Eskişehir 
lan iki kııma ayırıyor: Dini tf!msiller, köylerinde ıtörülen Şeytan Oyunıı• 
Lidini temsiller. İslAm dininde malQm lba- havaliıinde rastlanan Kftip O 
det ıekl1lerlnden b&§ka temam merasim 
ve Ayinler olmadılmı biliyonu. Fakat köy
lüler araaında ya11lmıı olıı.n alevilik me1 • 
hebinde ekseriya temsili bir mahiyet arze
den merasim cörülmektedir. Bu merasimin 
caYetİ, bilhaaaa alevi itikatlarının temsili 
bir ~ekilde canlandırılmasıdır. Bu bakım -
dan ortazaman Myst~re'lerini andırmakta -
dırlar. Ortazamanın belli batlı dramatik 
mahsulleri olaaı bu eeerlerin hıriıtiyan di
ninin akidelerini temsil etmek ve bunları 
halk araamtta daha canlı bir tekilde yay -
malt iayesiyle icat edildikleri ai.lıür.ü!ecek 
olursa, köylü temsillerinin dint bir vıııııf 

taşıyan nevinin, muayyen bir mezhebin 
drıımatik bir ıekilde taıavvurundan mey -
dana celmiı olduğu kolaylıkla anlaaıhr. 

Yalnız, dini karaltterdeki köylü temıille
riyle carp memleketlerinde XII Ye XIV 
üncü asırlar araaında görülen Myst~re'ler 

arasında temııil bakımından, daha doğtuıu 
bu nevin tekniii bslumındaıı büyük fark -
lar vardır. Myatbe'lerin zeaain mizanM -
nine, kalabalık oyunca kadrosuna mukabtl, 
köylü temsilleri çok iptidai ve mizansen 
admı al&1111yacak bir ıars içinde, pek mah
dut bir OJ"UllCG kadroıiyle oynanır. Fakat 
esas cevherde blrle3irler. Bu merulmin 
oyun mertebesine yükselememiı olduiu da 
aıiklrdır. 

Ahmet Kutai Tecer, iıllm dini çerçeve
ııi içinde )"Ukarda ınlattıiımız meruime 
beru:iyen dramatik tezahürlerin pek mah • 
dut olduiunu kaydetmekle beraber, pqa -
nizm bakiyesi olarak dini veya sihri men -
ıeli bir takım temıilt aahn:lerin mevcut 
olduğunu kaydediyor. Bunlardan 'bilhaasa 
ltıı ortalarında, muayyen bir t1rihte icra 
edilen Kış yarısı meruimi esnaeın.!a göı • 
terilen ıahneler dikkate alınacak deterde
dir: 

crupun en güzel örnekleri olarak 
yor. Bu oyunlardan bazıları, niha 
ılinıri:rle bitiyor. Müellifin Esk:iıeıılr 
terinden topladığı Ebe Oyunu'nu bel" 
rizlerle dolu hem de fazlı realist 
Gene bu neviden bir temsil olan <il 
cahamam'da derlenen Kalaycı Oy; 
vasıfları taşıyor. Yalnız kadınlar • 
verilen realist temsillerden Eskltdt 
!erinde derlenen Tülbtıntçi 0J'Un&ı el# 
katen ıtörülmlye deter. 

Otuz iki eayfalık kısa fakat N 
tü cibi teksif edilmiıı eserin hul 
da antaıılacağı üzere, Ahmet Kuttl 
folklorla utrapn miinevverlerinı111 

mlnasiyle orijinal ve emek malısuın 
ıer vermiıtir. Bu hizmetinden dot•f' 
dlıini ne kadar tebrik etıelt azdır. 

Beduttin Trl 

811Y9kilimlıin nutk._, 
Buna'da uyındndıOı a 
Buna, 14 a.a. - B. M. Me 

Batvekilimizin ' ve diğer ~ 
radyo ile neıredilen beyanatııt1 

mizin umumt yerlerindeki rad 
batında on binlerce halk büyU• 
lika, ıevk ve heyecanla dinl 

Bunı'dı Havı Ku 
bayanlar kolunOn f 111 Bu atlamalara da 7 atlayıcı iştirak 

etmiştir. Bu atlamıtlar b:zde yeni ve 
çok zor olmasına ıagmen atlayıcılar 
büyük cesaret göstererek imkan nis
petinde bütün mecburi atlama nevilt
rini :c:-aya çalışmışlaroır. Netlt ec.ıe, 
güneş Y.ulfibürden Muzaffer 36.67 pu
vanla birinci, Harp okulu İdman yur
dundan Osman Akyata 24.20 puvanla 
ikinci, Ankaragüclinden Hüseyin Ce
beci üçüncü olmuılardır. 

Dört ve daha yukarı yaıtakl yer
!i, yarımkan ingiliz at ve kısraklara 
mah"uı handikap koıusu idi. tkrami-• "Meraeim, IHİ ile hatlar, ylni her biri 
yeaı ?.55 lira, meaafeıi lŞOO metre idi. rol ifa etmek üzere ıeçilen ve kıyafet de • 

Buna, 14 a.a. - Tilrk Ha~ 
mu ıubesinde tef"kkül edtn 
kolu dün kurum binasında 
bir toplantı yaparak Buraa'Y' 
mıntakaya ayırmıı ve her tııJ.12 
çin birer tali yazım komite•1 

ve komiteler derhal faaliyete 
mııtır. 

200 X 4 bayrak yarrıı: 
Bu müsabakaya; Ankaragücü, Harp 

Okulu İdman Yurdu, Gazi liseıi ve 
Güneş kulüplerinin takımları girmit
tir. Neticede Gazi liaesi takımı 14.13 
dakikada birinci (gayrinizami), An -
karagücü takımı ikinci, Harp Okulu 
takımı üçüncü ve GUr.eı takımı da 
dördüncü olmuşlardır. 

Bu suretle aona eren müaabakala -
rın umumi tasnifi neticesinde 112 pu
vanla Ankaragücli takımı bölge yüz
me birinciliğini kazanarak oolge ıil
dini almııtır. 102 puvanla Harp okulu 
İdman yurdu ikinci, 86 puvanla Gazi 
liaesi üçüncü, 36 puvanla Güneı kutü
bli dördüncü, 18 puvanla Gençlerbir
liği beşinci ve 3 puvanla Gazi terbiye 
enstitüsü altıncı olmuılardır. 

Ankara apro kupuı yüzme 
müsabaka lan 

Bu koıuda Frufru birinci, Cesur ikin- iiıtirmiı olan batlıca üç plmılı ayrıe~ de
ci, Mavdika üçüncü geldile!. Müıte- ve, tilld cibi hayvan tekillerini temı;l et • 

rek babiate ganyan 495, plise aıraıiy- mekte olan ıahıılardan mürekkep bir kafi
le 150, 125, 110 kuruı kazandı. le; bütün delikanlıları pqine tanıü: tröy-
Uçünctı kotuda ikili bahia 195 ku- d~ he~ evin ltap111nm önünde dura Jura bü

rut. dördUncO ve betici koıutar aruın- tün köyti dolatır. Buna .. 7• l"rmd de 
dald çifte bahis 44.lO lira getirdi. U- denir. Deve ve tilkilerin boyWtlarma, ba • 

·· .. d.. d . .. . • caklarına takılmıı olan çıncıraklarm k6-· 
çuncu, ?r üncu ve ?eılftcı koş~lar a· kin çiy ıeıleri, d~vul ve zurnanın ıürültü-
rası~da~ı Uçlil bahsı .tutturab~lenler ıü, kahkahalar, türlü türlü ıa:kılar, cecele
dt: bır hralarına mukabıl 99.10 hra ka- yin köyiln sakin hayatında büyük bir hl.di
zandılar. se olur, çlinkU ,meraıılm, muhakkak cecele-

yin yapılar. Her evde kadınlar, bilhuaa n 
Mersin'de futbolcular sahibi kadın, blru ıonra 1r&p111nın önünde 

duracak olan bu kafile için Hrilmeai ldet 

At t •• k b"" t•• t•• 1 olmut yai, bulgur, un, yumurta, ıeker ııibi a ur us une oren e yiyecek maddelerinden bir ıe1 hazırlar. 
Kafile, rol alan 1ah11lar tarafmdan yapılan 

bir Çelenk koydu lor türlü oyunlarla ıeziyitamamtar". Gui bit-
• tikten 10nra bir odada toplanılır. Yi7ecek 

.Meraın, 14 a.a. - Türkiye birincilik maddelerinden yaih bulgur plıtvı, 1111 hel
miiıabakaları için ıehrimize gelmit o- vam gibi yemekler hazırlanır. Ba hasır • 
lan E.kiıehir, Kayseri, Aydın grup bit oluncaya kadar türlll oyanlar, ttlrltl et
p.mpiyon takımları İçel f&lDpiyon ta- lenceler yapılır ... " 

lulldısında ylldınlt 
yüzünden 1 ölü, 2 yll~1 

İzmir, 14 a.a. - Kutad .. ııı' 
yağmurlar esnasında dUıen ~it 
rım bir kadının atumüne, ilci t'. 
de yaralanmasına sebep oJrn\J~ 
ğer taraftan bundan 15 gUn 
ğan ıürekli ve devamlı y•ıır:,ll 
mülhakatta muhtelif maıısısdel 
ettiği zararların ilk tahminler ,ı 
la olduğu yapılan son tetkild 
cesinde taayyün etmiıtir. 

Ege' de üzüm ve i 

rekoltesi az ola'0~ 
Ankara Beden Terbiyesi Bölge Atı

cılık kulüba ba1kanl1ğından: 
Atıı vazifelerinin ikmal ve bir yu

karı yüksek sınıf vuifelerinin yapıl
masını 21-7-1940 puar günü uat 14 
ten itibaren batlanacaktır. Atıı kulil
bü üyelerinin iıtasyon civarındaki a
tıf poligonuna gelmeleri rica olunur. 

Su sporları federaıyonunca tanzim 
olunan programa göre 21 temmuz pa
zar günü Türkiye yüzme grup birin
cilikleri yapılacağı ve Ankara bölgesi 
de müstakil grupu oldufu için, bot 
bulunmakta idi. Bu haftayı da boJ ge
çirmek iıtemiyen Ankara bölgesi An
kara ıpor mecmuası ile anlaprak 

kımı ile birlikte dün tezehüratla Ata- MerHimin cui ve mllıterelr "91ftek Mf
türk bilstllne bir çelenk koyarak bilr- halannda yaprJan temıill uhnelerinde baı
met reımini ifa etmiılerdir. Öğleden hca iç flllus röriilllr: Arap, koca, celin. O. 
scnra da takımlara belediye reiıi ta- 1UD fU euretle cereyan eder: 
rafından birincilik kupaları verilmit- "Bu llç tahıa, bsıta ihtiyar koca, sonra 
tir. Dün yapılan müsabakada Eskişe- ~adm, ıonra arap olmak ürere, ortaya ce
bir bire karşı üç ile Aydın'a ve İçel de lırler. Açık yerde yapılan temeillerde deve 
gene bire kartı Uç ile Kayaeri'ye ga- i~e tilkiler de bulunur ... Seyirciler halka ha-
lip gelmiılerdir. lınde oyunculann etrafını alırlar. Oyun 

. . . batlancıcmda her tip ayn am neeeli 
Aktam mıaafır ıporculfl' ıerefıne 

tüccar kulübünde bir ziyafet verilmiı
tir. 

(1) ICöyliJ T•1Uilleri, Çıltr ııwcm111aı 
•eıriyatıadaa. No. ı. Ji40. 

İzmir, 14 a.a. - Gazetelere 
bu yıl Ege mıntakası üzünı re ti 
nin geçen yıllara nazaran dalı' 
cağı anlatılmaktadır. incir. ~ 
hakkındaki tahminler de i>öY1 

zilmün azlıfına devamlı yald' 
ika ettiii tahribat ve bazı hl1 

sebep olmuıtur. Vilayetin bU 
bakla rekoltesi 12 bin tondllf• 



>ir yandi' 
ıakalaşır 

1, zurna) 
am eder, 

Fraıısa'da mütarekenin İm· 
beri olup bitenlere bir "in· 

ldı •eriliyoraa, bu, cidden 

l bııılar. s• 
ar, niha)'el 
ıı.p, kadrtı1 

""nkü kıdJll 
ıır söyleıtl 

hazır ol 

1-rihinin en sakin ve en az 
~ uyandıran bir inkılabı
•eıı üç yaıına basmıı ve bir 
da lllezara atmıı olan bir 

de bu garip "inkılabın". ga· 
~•lılanıdır. Fakat hakikat 
Franıa'da ne inkılap ol-

jr çok il 

• ,, ~e de rejim değiımiıtir. 
•e urejim" büyük ve fÜ -

~llalara delalet eden keli· 
•Ve Franıa'da birçok inkı-

• betiii olan bir memlekettir. 
-;daptan ve rejim değiıi
'iı •haedebilmek için lazım-

eı.ıi1etli bir tart bir milletin 
lrt..di ınukadderatma hakim 
ır. lialbuki bucün Fransa 
lıııdadır. Fran11z milleti esir 

~;Ü'· Böyle yabancı devfet 
ııı süngüleri altmda inkı
İQt deiitmesinden bahse-

de Petain ve etrafmdakiler 
• rlar? Ve yaptıklan itten 
~İYorlar? Etrafındakilerin 

• -.ro.ıa,~ hatka türlü olabilir. Fa
'in, kendisine ıüphesiz 

teleıı bu iıi, yükıek bir va
~ik hiaainin telkini altmda 
"'"l'tuluncıya kadar vazife o-

~~lllakta oldufuna inandrfı 
-._ ır. Petain franıız ordula-

dl1"6biyeti üzerine, Alman
~llıa nıutedil mütareke ve 

-... temin edebilmek için 
~ ~~nıaktadır. Bu makaat
lı.~ıliz ittifakma ihanet et
.~ vermiı. Franaız donan· 
~lara ve İtalyanlara tea. 
1 ie razı olmuı. Şimdi de 

~ rejimini Almanyanm hoı 
d' tekilde defittinnektedir. --·- lllİJli kabul eden mağlup 
"'" affedileceğini ümit et-

fa F~kat acaba Almanya ve 
-.(••n'in beklediği gibi Fran· 
~1-~inı davranacaklar mı? 

•lı. Gerçi Fransa'ya kartı 
da-.ranacaklannı ihaaa et

.• Ve Petain de buna inana· 
'lll ol111uıtur. Fakat almanlar 

la .. , Petain'in bir fransrz 

• •ti olarak rol oynadığını 
• E-,iat olmadığmı pek iyi 
• O..un için keadiaine hası 

'tbldan aonra Petain'i ya 
•, 1'ahut da ikinci plana çe-

llıaeebur edeceklerdir. Fil • 
~'-ti ve f atiıt usullerine uy-
'd 1'letotla Petain ve Fransa, 
~ lrlalum olan hedefe doğ· 

ltlektedir. Geçen lıa:ziran 
.\lrnanya'nın ve ltalya'nın 
' lııiitarekeyi ancak Petain 

~llilitdi. Mütarekeyi kendi-
~thlar. Üçüncü cümhuri

tıı_.~~••aaiıini ancak Petain 
""~lırtti. ihtiyar mareıal onu 

Alınanlar, Cümhmreiai " . ' laternediler. Onu attırdı -
t lceııdisine bu oyunlan oy
IOııra ıimdi almanlar ve 

-••ı........ Petain'in aleyhine dön
'~· Birkaç gündenberi Ma· 

--~~. ••hareketinde bir kuaur 
,... Alman gazeteleri ve 

• acsaınimi" olmadığından 
ı)orıar. İtalyan aazeteleri, 
tı\, d b. .. •• d 'l il ammm ır gun ıçın e 

ı '-''Yacafmı yazıyorlar. Ma
~taıı tahkir ediyorlar. Bir 

~disine "bunak" demiıtir. 
t~ e.el, Petain, bir ameri
~ ..... _eciye beyanatta buluna· 

--.'da kurulan rejimin A· 
· ~~İılaine benziyeceiini aöy

-""llerilıalılarm pek ziyade 

t.ı~dtalclan rejimin bugün al
'"İ altında kurulan faıiıt 

... jillle benzetilmesi ameri· 

~ ÇoJı hiddetlendinnit ol
' •her, bu yÜzden daha çok 
'd~ almanlar .o!muth~r: 

Yaptırdıkları ışın, o ıtı 
~ ~t. alet olarak kullandık

ldaııı tarafından menfur A

. 'i dea.ıokraaisine benzetilmesi 
bjl teııkide vesile teıkil etmit
~~ flır taraftan son gelen haber
~'-' da almanların telkiniyle 

~-... "h•t.a tevkifler ~apıl~a~
• p llu bıldirmektedır. Butun 

' t etain'in artık Almanya ve 
&... ''•f . 'f . . "'lla ından çtzılen vazı esını 
t'· "e Yerini ya Almanya-
~de ·ı 'l d, I> rı ecek Caulayter ere, 
'1 U merhaleden evel bir İa· 
"'-'•le Üzere diğer unsurlara 
~ _'ii1ti anlatmaktadır. 

\ ~ic. bilmek lazımdır ki Al-
~, .. defa Fransa'yı yere aer

'~t llra Yakaımı ko1av kolay 
"'. '" d - • ı . ı· t . ,·ıı,d ~1tı d·r. Herhllld~ e ıtın 

t "tları, yanıldıklarını anla· 
'ç 1'alrnıyacaklardır. 

A. Ş. ESMER 
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DÜNYA HABERLERi 
İngiltere, taarruzu 
sükunla bekliyor 

iSi AN BUL Gazeteleri 

(Bııı 1. inci Nylıdı). 
kuvetli neslimizdir. Kurtarılan hır Fr:ın -
aa'nın ıeref ve büyilklilk içinde yenıden 

ıevinçle teait edeceli, bir 14 temmuzu gö-
b"lec.Jimizden ve aramızdan bir kısmı -re ı ~. ~md 

nm bunu görmek için yaeıyacag an ve 
F a'nın bir defa daha beşer hukukunun rana i 1 • •• ve hüriyetin pmpiyonu olan m llet enn on 
a&fında bıılunacaiından emin olduğumu ~ 
yan ederim. o ıUnün ıevki açarken, kı o 
ıevk muhakkak açacaılı:tır, Fran11'nm r.~u, 
nerede olursa olıunlar, en karanlık &'W1 -
terde ciimhuriyetten ümitlerini kesmiyen 
fr._ız kadm ve erkeklerine dönecektir." 

hücum kudretleri noktaaından dev a
dımlariyle terakki etmiılerdir. Bu 
kadar kısa bir zaman içinde bu muaz
zam değişikliği meydana getiren za -
bit, küçük zabit, erler aynı zamanda 
sivillere yapılacak hiç bir medih ve 
sena kafi derecede yüksek değildir. 
Muntazam ordunun askerleri arkasın
da paraşütçülerin ve havadan gele -
cek müstevlilerin aynı zamanda da a
ramızda bulunabilecek hainlerin im
hası için kurulan kol vardır. Hainle
rin fazla olduğunu zannetmiyorum. 

"Franıa ile müıarelıet bakidir., Herhalde felaket üstlerinde olacak. 
tır. Çünkü fazla barınamıyacaklardır, 

tnıiliılerin ne ıöıleriyle ne de düııünce- Muntazam ordunun gerisinde mevzi
leriyle Frınaa'ya itapta bulunmıyacakları- ini müdafaanın düşmana hücum et -
nı teyit côen B. Çörçil sözlerine liU suretle mek ve nerede gözükürse orada onun-
devam etmietir: 1 b ~ k · l b" ·ı •• _ Yanınızda d6v!lşen ve mflthiş bir a oguşma ateşıy e yanan ır mı -
cidal• ır;öl"Ü• geren bir doıt kendisini ra • yon gönüllü müstevli İngiltereye ge-
ırtaıı bir darbe ile yuvarlanırsa, elinden lirse başka memleketlerde maalesef 
~üşen atı&hın dll§manın menabllne ilave e· gördüğümüz gibi halk müdafaa et -
dilmlyeceğlnden emin olmak bir zaruret 
halini alablllr. Bu vaziyette onun sayıkla- meden kendisine tabi olmıyacaktır. 
ma feryatlarına. ihUzar hareketlerine gtl- Her köyü, her şehri müdafaa edece
cenmemelidir. Onun ıatıraplarını fazlalaş- ğiz. Londra gibi etrafında kalabalık 
tı ama1uınıs. İngiltere ile Frn.rıııa ara -
81r;;8 mUtareket bakidir. Dtlva bakidir. bir halk kütlesi bulunan bir tehir so-
Kaçınılmıyan •ulfe bakidir kak sokak müdafaa edilse bütün düş-

B Hltler ve blltUn kuvetlerlne karşı d k 
idam~ ettığlıtıiz harbin mllbreın zaruret - man or uıunu olaylıkla yutmağa 
leri müstesna, öyle hareket etmeğ..ı ,.a~Tet kafidir. Londra'yı muti ve hakir ıe. 
edeceğiz kl her hakiki fraruıız kalbi .. titre· kilde esir düşmüf bir vaziyette gör-
eln ve ttıUcadeleye devam tan:ımızı gorerek k 

nsın Yalnız Fransa değil Avrııpanın zu- me tense harabe ve kül halinde gör-
~~ ~ren bUtUn mUletlerl, her lnıı;fllz za- meği tercih ederiz. Bunları söyleme
fe~ntn Avnıpa kıtaınnda ıımdlye kadar ğe mecburum. Çünkü milletimizi ta -
rlm olduğU en deni E'Saretten kurtuluşu -
nun bir merhalesi olduğu hissini alsın. savvurJarımızdan haberdar etmek ve 

bu suretle onu temin etmek zarureti Harp umn ue çetin olacağa vardır. 
benziyor lngiliz hava kuuetlerinin 

thtımaller. harbin uzun ve çetin ola· muuallakiyeti 
cağı zamıını vermektedirler. Hiç bir kim- Bu hafta havakuvet!erimi.ı için bU-
81 harbin genlıleytp gentıllyemlyeceğlnl 
söyllyemez. :Muhakkak olan bir vey varsa yük bir hafta olmuştur. Tayyareleri
o da, Avrupa milletlerinin uzun zaman nıiz, Manı denizinde düımanın gemi 
nazı gestaposu tarafından idare edllınlye- kafilelerimize kartı vuku bulan te§ebceklerldlr. DUnya da, B. Hltlertn tahak-
küm ve kin ıııctll önlinde eğllmlyecektır. btisleri esnasında bize yapılan hasann 
Şimdi mUcadelede yalnız kaldık. Bir zali· beş misli alınanlara verdirilmi!tir. 
mln kudret ve kuvetınln yapabileceği en Bunlar, gelecek büyük muharebelerin fena ıeylere cesaretle karşı koymağa mec-
buruz. Hınıu:a erl!Sllmemıı bir gaye için mukaddemeaidir. Fakat ,imdiye kadar 
çalıştığımızı mlldrlk olarak, listünüe do~- ist ihsaJ edilen neticelerden memnun 
duğwnuz topraklarımızı tehdit eden ıstı. olmamak için hiç bir sebep görmüllldaD mUdatM etmığe hazınz. Yalmz harp 

1 
Beri in' in M1Wistan' a 

verdili nasihatten sonra 

Bulgar basını 
mutedil bir dil 

kullanıyor 

Bulgaristan DobruC"n 
işini müzakere ile 

hal niyetinde 
Sofya, 14 a.a. - Royter: :Macar rıa,zır

ları B. Teelkl ve B. Çakl'nin Mtinlh ten 
Budıı.peıte'ye döndilklerinden ve Almanya
nın Macarlstana cenubu ıarkl Avnıpa.aın· 
da şu sırada sulhu bozacak hiç bir §ey yap. 
mama..,ı için nasihat verdlğlndenberi, ce
nubi Dobrica'dan bn.hseden bulgar matbu
atı makalelerine fren takmıştır. Gazete -
ler Bulgaristanın eski hudutlarından hiç 
bir kelime bahsetmemektedlrler. Fa.kat bu 
hal bulgar hllkllmeUnln harekfltında bir 
değlılkllğln oldutuna alfı.met d~ğlldır. Bul
gar gazeteleri her zaman lhUyatl!l hare
ket etml!Slerdir. Bu tedbir halk araııında 
karıııkhğln önüne geçmek için atınmııtır . 

Siyast mahafil, Bulgarlııtanın, cenubi 
Dobrlca meselesin! Romanya ile dostça 
müzakere suretiyle halletmeğt tercih etti
tini beyan etmektedirler. Bulgarlann inti
zar vaziyetinin Amilleri, siyasi ~ebepler, 
aynı zamanda da nıahsulll ldrlık lhtıyacıdır. 

Mihver devletlPrl cenubu ıarkl Avrupa 
memleketleri mahsullerlııe bUytık bir al~· 
ka göstermektedirler. Fakat bu tnPmlekot
ler fena geçen mevsimin vereceği zayıf 
m~"!UIU kendilerine saklamak endigesin
dedirler. Bulgarlelanda ve Yugoıılavyada 
aon günlerde yeni tuğyanler oımuştlır. DUn· 
kU Aofya gazeteleri au bMaD mıntakaları 
gezen kıra! Borlsl, sular altında bUluuan 
Vldln aokaklannda araba ile do181trkeıı 
çekllmlı resimlerde göstermektedirler. 

Baıvekilimiıin 

nutkunun İngllterede 

akisleri 
ediyoruz. Fakat yalnız kendimiz için harp yorum, Bununla beraber mücadele ge- (B•v ı. inci uylıd~) .. 
etmiyoruz. Donanmamızın Mklm olduğU nişledikçe ve dahile doğru yayıldıkça yalanların suiniyet &&bibi fekl1nde goıter
denlz ve Okyanuılarla çevrllmlı olan ada· onları daha ziyade ıslah edece~imizi dig-i bir kom~uya karır Sovyetler ta. rafm-rruıııda. üstün t.ayyarecllerlmlzln cesaret ve 6 

fedakArlıkları hlmayesln altında vukuu ümit ediyoruz. Fakat her ıeyin fevkin dan tedafllt tedbirler almmaıını temın et -
yakın hUcumu sUktlnetle bekliyoruz. Belki d" denizlerde yeniden fazla ke§if ge- mi ye pyret ediyor. Alman propagandası: 
bu hücum hiç bir zaman yapılmıyacaktır. tnisine malik olan kuvetli donanmamız nm ümidi, Sovyetlerin ittihaz edeecklen 
Ani ve ılddeUi bir darbeye aynı zamanda vardır. Donarunamı• ı"mparatorlugvun tedafüi tedbirlerin Türkiye'yi mukavemete 
belkl en çetin imtihan olan uzun bir inli· • _ __._ - Ro ......... ,,. Finlaodip sibi Tiir -
___ ceureUe ~ ko:FJU&aa muktedir ol- h.:ııid '--•-...ıı k .___ -..-ı ......... ·- ·---

Cümhurlyet 
Harp karşısında Türkiye 

Nadir Nadi, bu başlık altında, gesen 
gün Başvekilin verdiği nutkun ve 
bu nutuk vesilesiyle yapılan tezahüra
tın, Türk devletinin umumi siyaseti 
hakkında alakadar efkarı umumiyeleri 
aydınlattığını izah ederek diyor ki: 
"Dünyanın büyük bir fırtna atlat

makta olduğu bir sırada, bazı hükü
metler ikide bir kendilerine yeni isti
kametler aramak mecburiyetini duyar
ken, bizim devletimiz hakkında bizi 
az tanıyanların yahut hiç tanımıyan
ların meraka düşmesi ve ortalığa bir 
takım müphem dedikoduların yayıl -
ması tabii idi. Meclisteki tezahürat, 
bilhassa bu bakımdan yerinde ve fay
dalı olmuştur." 

Muharrir devam ediyor: 
"Evelki günkü müzakereleri takip 

edenler görmüş olacaklardır ki, dün
yada mevcut bütün kıymet ve kuvet 
sistemleri bugün deh§etli bir muva -
zene buhranına maruz bulunduğu hal
de, Türkiye cümhuriyeti yirmi sene -
denberi kendine çizdiği ana yoldan 
zerre kadar inhirafa lüzum görmek· 
sizin, emin ve metin adımlarla tarihi 
vazifesini başarmakta devam ediyor." 

Bunun neden böyle olduğunu arq
tıran muharrir, kandan ve ate§ten bir 
ihtilal içinde, büyük Atatürk'ün ön
derliğiyle başarılan inkılaptan bahıse

diyor ve bunun aynı kuvet ve aynı i
manla başarılan bir istiklal davaaı ol
duğuna işaretle diyor ki: 

"Türk ihtilali, tabii seyrini tamam
lıyarak, müstakil Türkiye cümhuri -
yeti hayata atıldığı zaman, bu devle -
tin dış siyasetine ana istikameti çi
zenler şu dUsturu koymuılardı: emni
vet ve hüriyet" 
• Emniyetin en büyük garantisinin 
sulh ve hüriyetin satılmıı olmamak, 
ba!kalarınnı davllsına körü körüne 
bağlanmamak olduğunu tebarüz etti
ren muharrir diyor ki: 

"Biltün bu dü§Unceler gösteriyor ki, 
dünyanın muvazene buhranı geçir
mekte olmasın arağmen biz, kuvetli ve 
metin adımlarla tuttuğumuz yolda ak
samadan yürüyebiliriyorsak, burada 
hayret edilecek bir nokta yoktur. Si
yasetimiz, milli uzviyetimizin tayin 
ettiği unsurlara dayandığı müddetçe 
de bunun başka türlü olduğu görülmi
yecektir." d;m-u ~eli.Yi• Ji'akai. iM& imll •b t~ w e m&rUa ~• el CCk ..-f f,. ld"9'Dla de AllaaQ78',,a dojna te•ecciih et

han ne olursa olsun, hiç bir tart koıacak ır noktaıma kolaylık a UYet n n - meeiydi. Türkiye Almanyaya tabi olsaydı Y • S blll 
değiliz. Hiç bir müzakereye gtrtımeğe t.a ledebilecek kabiliyettedir. Donanma- boia:ılar cermen t:ıhakklimii altını gire - enı a 
hammül etmlyeceğlz. Belki merhamet de· mız ayni zamanda. mücadele kesafet ~ekti. Sovyetler Birliği, alınan taaavvurla-lllleri göstert"ceğlz fakat kendlm\z için .. haki • 
merhamet istemlyeceğlz. pcydah ettikçe yardımı da artacak o- rını ve Türkiye'nin Finlandiyadan farklı Akdeniz 'mıyeti 

lan yeni dünya ile muvaaalalarımızı olarak kendisine karıı dostluk hisleri bes-
'' Sıhatimiz, maneviyatımız olduğu gibi muhafua edecek kabili- Jiyen ve Almanya'ya kartı hasmane hisler 

mükemmeldir!,, yettedir. Dilşman tayyare ve deni.ıal- taşıyan bir memleket oldutunu anlıyor iae 
' AtlAnUMn öbt:t ta tılarının on ay ıüren mükerrer hücum- kurulan tuzağa düşmiyecektir. Sovyetlerin 

Bin Hmpatlırl olan . • menfaati türk dostlujıı.na inanmak ve Tür-rafmdaki 8eylrcllerin veya henl\z tahrip larından sonra iate maddelerinin hiç . . i d" nda •e ld 
edilmemlt Avrupa memleketlerlndekl ıne· b". . kıye'ye hakık uşmanm yanı J r a ı-

Hüseyin Cahit Yalçın, bu batlık al
tında, italyanların Akdeniz hakimiye
ti davalarından bahsederek diyor ki: 

"Siyaset sahasında adaletten bah -

•· •· Jlatbuat Snvm 

.etmenin bugün için büyük bir safde
runluk olduğunu italyanlar herkeıt~ 
iyi bilirler. Böyle olmakla beraber id
dialarına bir hak cilası vermeyi de ih
mal etmezler. Eğer italyanlar Akd~ 
niz'i hakikaten ele geçirmek ve bir 
italyan denizi yapmak iatiyorlaraa bu 
gayenin ancak kuvetle temin edilebi
leceğini takdir etmeleri lazımdır." 

Muharrir, Akdeniz hikimiyetinıia 
müeyyidesiz iddialarla değil, kuvetle 
kazanılacağını italyanların da bildik
lerini izah ederek diyor ki: 

"1talya, Almanya ile ittifak etti. Ve 
donanmasını kuvetlendirmeğe çalıttı. 
Demek oluyor ki Akdenizde ancak 
kuvet ü.stünlüğü sayesinde bir hiki -
miyet kurmak kabil olabileceğini taJD. 
dir etmiş ve bunun çarelerini de te • 
mine başlamıştı. İşte İtalya'nın iıte
diği oldu. Müttefiki harbe &iritti w 
kendi donanması en &ilyük ve yeni 
zırhlıların denize inmeli sayeainde 
her zamankinden &Gya daha kuvetU 
bale geldi" 

Fransa'nın inhililinden sonra inai
lizlerin de Akdeniz'de bir çok üsler
den mahrum kaldıklarını tebarüz etti-
ren muharrir, italyanlar için en mü
aait fırsatın hulul ettiğine ip retle di
yor ki: 

"İtalya için bundan daha iyi bir fır
sat olamazdı. Talih onun muvaffakl
yet ihtima11erini azami dereceye çı • 
karmııtır. Fakat her nedense İtalyada 
bu fırsattan istifadeye teşebbüs için 
ufacık bir mecal bile görUnmUyor. &. 
ger Akdeniz'e sahip olabilmek için 
bunun yegane vasıtasına yani kuvete 
müracaat edeceklerse işte her fCY ba
na müsaittir. Eğer kuvetleri yoka 1Ma 
kadar atıp tutmalar, bu kadar balnt
maJar sadece bir gevezeliktir." 

Son deniz muharebesinde ltalyanla
rın bir çeyrek saatten fazla tutuna • 
madıklarını anlatan muharrir diyor 
ki: 

"Piti vaziyet ıudur ki inıiliz do
nanması 1talya'nın bütUn moderr. ve 
r.:uazzam zırhlılarına, çok kalabalık 
denizaltılanna rağmen Akdeniz'i11 
garbinde de şarkında da hakim bir va
ziyette ve kendi denizlerindedir. Hl
kimiyetleri günden güne teeyyüt edi
yor ve bu hakimiyetin nihai galebesi· 
ne ümitlerini ba~lamıı olan zulümdi· 
de, hüriyet ve istikl!llerini kaybet • 
mit milletlerin itimatlatlarını kuvet
lendiriyor." 

Hüseyin Cahit devam ediyor: 
"'İtalya Akdeni.ı'de yalnız bqına 

hikim olamaz. Onun böyle bir emel 
beslemesi Akdeniz ve hatti Karadenis 
kıyılarındaki bütün devletleri kendi
sine düıman yapmıya kafidir. Akde
niz'de emniyet ve serbesti ancak u
mumi bir anlqma ile temin olunabi· 
lir." 

rak içindeki doRtlarınmr.ın, nıcnabi ve az- baır .zaman• eksı~ olrna~ıklarından ve racak hiç bir ıey yapmamaktır. )stanbul -
mlmlzl ölçemlyerek. nazl harp mıı.klııe:81 • zı ecneb~ gemı.1erl harıç, bayra~ımız daki bir ıovyet ıözc:üıllniln dlln nakledilen 
nl11 birkaç baft~ı~t~~i~ ~r~~U~e:ı~~~~İ altın~adakı gemı tonajının har~ın bi- beyanatt Sovyetlerin türk toprakları üze-4: ~:;;~ie':f~~ gördUkten ııonra bizim ha· dayetınden fa.ıla bulunmalan dıkkate rinde iddialan bulunmadıtmı göstermek • 
;.ı,mız lgiD korkmalaruıı kolaylıkta an· değer bir hal değil midir? tedir. 

ıanm. . .. Gauretlerimizı· art np Basmaharrir yazııma devamla So•yet· 
Fakat B. Hltler kendi irade kııvetıne mu " ' 1 ler her TM kadar büyülı: bir memleke_t iae 
· bir ku•etle kendisine mukavemet eden hazırlanalım. de dostlara ihtiyacı olduğunu 'Ye mıhver san · t" Bu 

bii7Uk bir millet henüz ıörmemı& ır. Şüpheaia gayret ve teyakku.ıunuzu arkadaşlarının hakiki maksatları meydana 
memleket1et'dft bir ~lu Jrınet ~ral f~ g. östermeğe ıevketmek için bunlara çıktıktan ıonrı alman ıiyaactine yardımı 
-~ıı--""·- -• entnlt:aJarla sehır enmıt • 1 b"l h h . b" edb" d rek"n 
p& ~ ......,. ışaret etmiyorum. Bila!tis gayretinizi o a ı ecek er angı ır t ır en ,. ı -
1 d. Frana&'"- frınuz ord1111unun, fran - · "'- , .. ,,. · bat latmaktadır 

Alman D. N. B. ajansı 
vesikaların yanhş tercüme 
edildiğini itiraf ediyor 

er ı. ..... . . . b ae- artırmak lazımdır. Yalnız bu ...-.. de- meaı ... llD seKU ını ır . 
(Bııı 1. inci uyladı) ı"lletı"nı·.. lrınaız rıcalının aıına • J- So tJ B H' ı r'. "H"tler bana dedi ıız m ... edeb"li ·n·zı ğil önümüzdeki kı•a yalnız 1n.11 e de- Y)'e er, . ıt e ın, ı 

l ba ka türlü naııl izah ı rsı 1 :ıs '" ki" lsmbıdek.i kitabında Herr Rauschııinı'e len 
1 

d h tlmı"z mane gv il 1942 ye de kendı"mı" •ı' hazırlamalı 
Fakat burada, adamrz a 

11 
a ' - '" ıöyleditl sözleri unutmamakla iyi ederler: 

viy~tıınıs mü1remme'ldir. yız. O zaman ümit ederim ki, harp, "Belki Sovyetlerle bir ittifaka mani ola-

B. H itler'in Almanya'nın komşusud başka bir fekle girecek ve şimdiye ka mıyacai'ım. Fabt prptelı:I hırslarımı ta -
ar yaptijımu: müdafaa harbi ile ik- haklnık ettiriDce, ccriye dönmekliiime hiç 

lan memleketlerin mahvı plinlarını tifa etmiyece&la. bir zaman ensel olmı71caktır.• 0

nası1 teferruatiyle hazırladığını gör- s f b Makale bu mucize kabilinden sözlerle e er er ve mürakabe ettiğimiz me-
dük. B. Hitler'in, Polonya için plin- nabi, kudret ve kuvetimizin bu unıur- bitmektedir. 

nin bir taarruz harbine deiil bir müdafaa J 
harbine hazır olduğundan bahsetmiı oldu
ğunu ve gene Tiirkiye'nin müttefikler u -
rafından İran yolu ile Baki1ya karıı yapı
lacak bir taarnın iştirik edeceğini ddil 
aeyirci kalacaimı yazmıı bulundujunu id
dia etmiıtir. 

Hitler latin 
bloku 

l • lı:ı-ıarı vardı. ~. Hitler'in seriye dl5nUılhıde So• -tarı vardı. Norveç çın P du lanna ipret ediyo .. - Çun'" ku·· muhik 
Alman ajansı yanlqlılılan 

kabul ediyor d Al ·- yetler boğazların, B. Butler tarafından 
Danimarka için plinları var ı. H mllan- bir davanın yatamasına yardım eden perıembe giinU izah edilen ıiyaaeti, Sov • D.N.B. ajan.ı bugün gönderdiği bir tel -
ya'ya itı·mat eden ıu.ıh_perver 0 an- vesaitin her zaman tedarik edllebı'lecc- · 

d h 1 yetlerle münaıebatmın ıslah ve takviyesı rrafla "Almanya hariciye nezareti tara • da'nın mukadderatı ıçın e ~zır an- ğini göstermek dogvrudur. Bos bir va- olan ı ..... 1·ıt-e'nm· müttefiki, Türkiye sibi 
·• B t k 1 1 r ::ı; ... ... fmdan neşrolunan vesikalarm tercümesi ea-mıt pllnları vardı. Tabıı e çı a 

1 
a dide yürürken daha uzakta tepeler ü- bir dost memleketin elinde bulunma~ından 

d F ların da ri d nasında yapılan yanlıshklar" kaydiyle B. · i de plinları var ı. ransız ze n e gilnetin riyasını görebiliriz. memnun olacaklardır." 
~ça:l temelinden yıkılarak devrildik- Biltiin partileri, dinleri, llnıfları ve Masalgli tarafından ileri ıürülen deiiıik-
lerini gördük. Binaenaleyh esaslı v_e efkarıumumiyenin kabul edilmesi ka- I li1tlerin vücudunu tamamen kabul etmi& ve 
ön safta gelen düşmanı olmak şerefı- bil olanlarını temsil eden bir hükilme- ngiliz sahillerinde mezkur vesikayı bu sefer, eaasen kopya et· 
ne nail olan tngiltere'yi mahvetmek tın başında buluyorum.., tiiini ilave ederek musahhah ıekilde tekrar 
· · de belki senlerdenberi hazırladı- En ıon tedbirleri almak tatbik et- B h neşretmiıtir. 
ğ~ı~ir planı bulunduğuna emb"il? _olabk~- rnek V'C onlara tahammül ;tmek hu- ir Alman ava Bu yeni metinde tabii B. Ma&aicli'nin id· 
liriz. Şu kadarını söyliye ı ırım ı, sualarında milletin müttehit bulundu- dia ettiii sibi, Tiirkiye'nin bir taarruz har-

tngiltere'yi istill için iki ay evel ha- ğunu kaydeden B. Çörçıl sözlerine §U hu .. cumu defed'ıldı' bine deiil, bir müdafaa harbine huır oldu-
zırlanacak her plAn yeni yeni alm~k~a suretle devam etmiıtirr: ğu yazılıdır ve gene Fransa biiyiik elçiıinin 
Olduğumuz tedbirleri önlemek ıçın .. F k • . iddiası vcçhile müttefiklerin Baki'l'yı karıı 

ı"di - a at tımdı her ıey, İngiliz az- G -pa~akları bir taarruza Tiirkiyenin iıtirlk tekrar ve tamamen tazelenme ı r. • · d"" h k d k" b""tü Londra, 14 a.a. - Bugün ögleden ı~ .. mının unyanın er ıımın a ı u n edeceği deiil seyirci kalacaiı cösterilmi1-
sila ... h altı-Ja bir buruk milyon kuvet ve hayatına ve birlikte hareket scnra İngılterenin cenubi prkisi ilze- tir. 

mı :r- eden milletlerimizin ve her memleket- rine alman pilotlarının yaklaımakta 
cuker · Bn sebeple 10 temmuz tarihli bülteni -

te iyiliğiııizi iıtiyenlerln imkln da- olduğu görUIUnce, ingiliz ta~arelerı mizde B. MaHiıli'ye atfen verdiiimis ,ek-
lki ay evel hattl bir ay evel esaı bilinde ve sonuna kadar gece gUndüz yükaelmiılerdir. Tayyare daf~ bat.~r- le tamamen tmbuk eden bu yeni metni ye

a retimiz en mükemmel ordumuzun ellerinden geleni yapmalarına, her fC- yaları da ate§ açnıılardır: -!"•tralyoz- niden dercetmiye lüzum ıormiiyor, yalnız 
~ ~sa'da idamesi idi. Bütün munta- yi vermelerine, her şeye cüret etme- lerin işlediği işitilmekte ıdı. . . keyfiyeti kaydetmekle iktifa ediyoruz. 

r kıtaatımız, bütün cephane imala- lerine, her §eye tahammül etmelerine Alman bombardıman tayyar~lerı p~- Şu kadar var ki bu vaziyet karfııında bi-
~=z ve tayyare kuvetleri~iıi~ b~- bağlıdır. Bu harp, mevzii §efler, prens- ke uçuıu ile hücum etmişlerd.ır. Sa~ıl zim de bir snal ıormağa hakkımız vardır: 

""k bir kısmı Fransa'ya gönderılmıı ler veya milli ihtiraslar harbi değildir. açıklarında İngiliz Spitfireler~yJe duş- Nim resmi bir devlet ajansı olan o. N. 
: hareket halinde bulundurulmuştur. Bu bir milletler harbi, haklar harbidir. man bombardıman tayyarelerı arasın- B. Massigli raporunun 
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metnini kolay. 

Şimdi bütUn ordumuz topraklarımdıze Yalnız İngilterede değil, her mem- da.mücadele çok şiddetli olmuştur .. Ka ca elde etmek imkinını haiz iken. nitekim 
. . d d' Ne geçen harpte ne lekette, isimleri, hareketleri hiç bir za· fileden de şiddetli bir baraj ateşıyle bu metnin bu dakikada elinde olduiunu Uzerın e ır. - . · k . · k L-1 d'l · t' t gı"liz avcı tay· h. b;,. .p.,.,:ın hu adad:ı ~v- man bıhnmıyece olan kımaelerın a- mu a~ e e ı mıı ır. n D.N.B. de itiraf etmektedir - acaba nasıl 

bu harpte \Ç rl. ıt ., 1 ,, .. ivl 'ııırınıı • 1· ve ifa edecekleri ı,,.,m,.tlr ı hü· yarelerinin birkaç alman bomhar~~man bir ıebeple Avrupa memleketlerine yaptı. 
saf, adet ve te 

1 

1 1 J j \ ,• • "rı\.-tı• 'hı m"' h • c:k•t •1arl. t.>vvar .,; ,;iic:\;rd;;l(l<'ri nıvır hhvor. ğı bir neşriyatta eveti almancaya ve son-1 lcıvaır. edılır bu • .ırı ..ıı ıı .ı • . . 1 k - .. . 
a • d bir bu UI'. nıılyon du Herkt' \'dn•h' ıdan ~~> retını t ceı:lt rlı 'n ~ 1 v· rF en a mıı- ra almıuır" hn r ~"l~ı 1''" tercuml' cdıl -Şam<l· ıulah altın a . ç ... ı·man ve ~ zıfesı 1 bağlarsa devrimi~ 11.'.'ı hr. Alman h m\Jardıman tayyare- ınek Si' •·ylc husule gelen b•1 yanh'ilarla k · · dır Hazıran ve temm- a d . · 'h · · , 

aa erımız var · d b 1 B H"tlerin muzlim musibetinden kur- terinden birinin pilotu 300 metre en dolu metnı vermeyı tercı etmı~tır .. aylarının her ~~çen hakftab~ı1? atı u? ~ tulmt~• olur k~ndini paraıütle koyuvermiıtir. (a.a.) 
teıkilltları, mudafaa a ı ıye erı v... ., ·• 

• • 
ıstemıyor 
(Başı 1. inci u7ladı) 

"Son günlerde Berlln ve Romanın P&o 
taln - Lava! tarafından yapılan totaliter 
devlet tecrUbeBI tqebbüsUne başlanan hü
cumlar, Fransa, İepanya ve İtalya arasın
da bir 16.tio bloku teıklll ga.ye.alne mltuf 
ve dotmıı.kta olan bir harekete Almanya
nın cevabı olarak telı\kkl edilmektedir. 
Roma radyosu bu huauata Göbbela'ten e -
mir almııtır. 

İyi haber alan mahaflldekl umumi ka
naate nazaran B. Hltlerln ıtmdikt hedefi 
Balkanları itidale sevketmek, bir katollk 
bloku teıkiUnl iııtibdaf eden hareketi baş
lanıı-ıcında temelinden yıkmak, franaız fl
ı unun zıyaı ile yeni bir ıekll alan hAll
haur meselesi üzerinde durarak tngUte
rcye kar"ı lstUA veya abluka suretiyle v&o 
ya her iki suretle birden hUcum etmektir.., 

B. Ruzvelt 50.000 
kişilik bir ordu 
teşkil edecek 

Va§ington, 14 a.a. - D.N B. bildiri
yor. 

B. Ruzvelt tebliğ ettiği bir plana 
nazaran elli bin kişilik uzun hi?.metli 
bir askeri. teşekkül meydana getirmek 
arzusundadır. Bu suretle Noelde 9 fır 
ka olarak hazırlanacak olan muntazam 
ordu 13 fırkaya iblağ edilmiş bulun
maktadır. 24 fırka, timdiye kadar haf
tada bir saat talim gören binaenaleyh 
yt'niden ııkı bir aurette yetiştirilme
leri lazım gelen milislerden teıekkül 
edecektir. 
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.l HAYAT VE SIHAT } 
................................................................................................ .-! 

Erkek kıyafetinde kadınlar 
Kilyos'da, arkada§larını ıakadan 

korkutmak istiyen kızların hikiıye· 
ai, gazetelerde okuduğunu:ı: vakit, 
elbette hoşunuza gitmi§tir. Beş genç 
kızın korkunç erkek kıyafetine gi· 
rerek altıncı arkadaşlarını dağa kal
dırmak istiyorlarmış gibi, kapısını 
omuzlamaları ne kadar güzel bir O· 

pera komik mevzuu olur! Bu genç 
bayanların, keşke, yedinci bir arka· 
daılan bulunsa da Karadeniz dal· 
galannın sesinden ilham alarak bu 
güzel hikayenin manzumesini ve 
musikisini de tamamlamasa... yal· 
nız, Kilyoslu genç kızların bir defa 
erkek kıyafetine girmeleri yalnız, 
erkek ve kadın, bütün insanlann -
karnavallarda olduğu gibi - arada 
aırada kıyafet değiştirmek ihtiyacı
nı hatıra getirir Bunda da hekim· 
)iğin şimdilik al~ ısı yoktur. 

Fakat, kıyafetlerini devamlı su
rette değiştirerek kadın gibi görün
mek istiycn erkekler yahut erkek 
gibi görünen kadınlar yeni hormon· 
lar bilgisine derin alaka verirler. 
Çünkü bir insanın kendi cinsine 
mahsus kıyafeti bırakarak öteki 
cinsin kıy af etine girmesi hep - bu
rada bir kaç defa yazdığım - hor· 
monu kanııklığının neticesi sayılır. 

Erkek kıy af etine giren kadınlar 
en ziyade harp zamanlarında görü
lür. Herkes onları, ıüphesiz, pek zi
yade takdir eder. Hareketlerine ve 
cesaretlerine hayran olur. Fakat bu 
takdir ve hayranlık onların hormon
ları karıtık olmasına mani değildir. 
Zaten, hormonların fazlaca karıtık 
bulunması onlann başka kadınlnr
dan çok ziyade cesaret göstermele
rini izah eder. 

lenmiı, daha sonra tekrar erkek ol· 
muştu. Bu da tam bir hunsa hikaye· 
sidir: hormonlarının hükmüne göre 
zaman zaman kadın yahut erkek ..• 
Hunsa kişinin kadınlığı zamanında 
çocuk dnnesi, erkekliği zamanında 
çocuk br.bası olması bile mümkün
dür. 

Gene Fransa'da on yedinci asırda 
bir kadın erkek kıyafetine girerek 
Şövaliye Baltazar adiyle muharebe
lerde büyük töhret almıştı. Zama' • 
nındaki kıral bunun kadın olduğunu 
haber alınca, kadın kıyafetine gir • 
mesini emretmiı, fakat §Övaliye ar
kasındaki erkek elbisesini çıkara • 
madığından kadın entarisini onun 
Üzerine giymişti. 

Güzel tablolarını belki görmüş 

olduğunuz meşhur ressam madam 
Bosa Bonteur daima erhek luyafe· 
tinde ve kısa saçlaı-la gezerdi. Orta 
Asya seyyahlığında şöhret kazan -
mı§ olan madam Dieulafoy da dai
ma erkek kıyafetinde gezmiıti. On· 
lann zamanında hormonlar bilgisi 
henüz çıkmamı§ olduğundan, ken· 
dileri erkek kıyafetinde daha rahat 
ettiklerini iddia etmiılerse de ... 

Bir de filozof Voltaire'in henüz 
on sekiz ya§ındayken Holanda'da 
on altı yaşında bir kızı erkek kıya
fetinde kaçırmıya kalkışması, hatip 
Mirabeau'nun kocalı bir kadını er
kek kıyafetine sokarak onunla bir
likte hududu aşması vardır. Fakat 
bunların ikisi de birer aşk hikayesi
dir ve hormonlarla münasebetleri 
olsa da, hormon karıııklığının neti
cesi değillerdir. 

G. A. 

Almanlarm iığal etlikleri Harp zamanında böyle erkek kı
yafetine giren kadınların tarihte en 
meşhuru - bugünlerde fransızların memlekeff erin Amerika' daki 
pek çok hatırlamalan ihtimali bu· 

::~~z~ ~;:n~0~~::1:!~~ğu;e~k~~ sömürgelerine dair bir teklif 
etmek, zamanında kimsenin hatırı· Nevyork, 14 a.a. - Royter ajansı 
na gelmemişse de §İmdi o da hor- bildiriyor: 
mon karıtıklığmdan dolayı kıyafe· Vaşington'dan Nevyork Times ga
tini değittiren kadılar aıraııına gir • 1etcsine gelen telgrafa göre, Küba 
mittir ••• Onun kıyafetini dcğiftirme· devletinin almanlar tarafından tama
ai İncilinin emirlerine aykın oldu- men işgal edilmiş olan memleketlerin 
ğu için muhakemesi sırasında aley· ı Amerikada bulunan müstemlekeleri Ü· 
hine hüküm verilmesine sebep ol- zerine, 21 Amerikan cümhuriyeti ta
mu§sa da onun gib erkek kıyafetine rafından bir müşterek himaye idaresi 
girmit bir kaç kadının daha, gene konulması hakkındaki teklifi, diploma 
onun gibi, hıristiyanlıkta evliyadan tik mahafilin ~ugün if~a ett.iklerine 
sayılmalarına mani olmamı§tır. Je- nazaran, Amerıkan mılletlerınce iyi 
anne d'Arc erkek kıyafetine girme· karşılanmıştır. 
sine sebep olarak ata binmek için Ayni gazetenin bildirdiğine naza. 
erkek kıyafetinin daha uygun oldu- ran, hariciye nazırı B. Cordell Hull 
ğunu ileriye ıünnüıtü, fakat öteki önümüzdeki cumartesi günü Havana'
evliya kadınların erkek kıyafetine da toplar:cak olan ve ihtimal bu nevi 
girmelerine ıebep hepıinde bir ko· bir himaye işinin tafsilatını tespit e
caya zorla verilmek:. korkusu ol- decek bulunan pan amerikan konfe
muştu. Bir kadında kocaya varmak ransında Birleşik Amerika heyetine 
korkusu da, hormonlar ilmine göre, riyaset edecektir. 
kendisinde kadın ve erkek hormon· 
ıarınm biribirine galebe edemiyecek Norveç'te büyük elektrik 
dereced karışık olmasmdan ileri ge-
lir. 

Geeçn seferki büyük harpte de 
bir İngiliz kadın erkek kıyafetinde 
ve gönüllü asker olarak büyük ce· 
aaretle muharebe etmİ§ ve §Öhret al
mı§b. Sonra, harp esnasında bir İn
giliz neferini sevmiı ve onunla ev • 

santralları yapılıyor 
Oslo, 14 a.a. - Trondelage, Stavan· 

ger, Oldedal ve Krageroe mıntakala • 
rında, cernan 135 milyon kilovat istih· 
sal edecek kudrette büyük hidroelek
trik santralları inşasına başlanmıştır. 

ni berbat etme ... Eğer istesen, itina ernn ne kadar 
güzel olacaksın, bunun farkında . mısın? Şimdi söyle 
bakalım. Derdin nedlr) 

- Seninle mühi~ bir mesele hakkında görüşmek 

istiyordum. 
Seni dinliyorum. 

- Vilmoş'u hatırlıyorsun değil mi? 
- Vilmoş mu? Nasıl Vilmoş? Kim bu? 
- Vilmoş Loşonsi. 
- Ha, şu sevimli çocuk. Profesör doktor Loşon· 

Dıı licaret 
Kliring hesaplan 

bakiyesi 
Türkiye CUmhurlyet Merkez Bankasın • 

dan alın.an heııap hUllı.salanna g6re 6. 7. 
1040 tarihindeki kllrlng hesapları bakl)'·e • 
lerl 

CETVEL: - 1 -
Türkiye CUmhurlyet Merkez Bankasın • 

daki kllrlng hesapları borçlu bakiyeleri : 
Memleket Miktar T.L. 
Almanya 
A. hesaplarındaki 
borcumuz T. L. 
Almanya 
B. hesabındaki 
alacnğımız T. L. 
Belçika 
Estonya 
Finlandiya 
Hollanda 
İspanya 
İsveç 
D. hesabındaki 
borcumuz T. L. 
İsveç 
A. hesabında.ki 
alacağımız T. L. 
İsviçre 
Lchlııtnn 
Letonya 
.Macaristan 
Norveç 
Romanya : 

borcumuz 86.800 
38 husus! 
hesap 
T. L. 
Yeni 
Hesaı;ı 

367.500 

T. L. 1.968.700 
Romanya: 
AlaC!lğımız : 

(37 J husust 
hesap T.L. 12.000 

muvakkat 
T. L. . 26.000 
1'~ski 
Turizm 

17.295.900 

2.783.800 1'.512.100 
650.300 

2.f00.000 

122.900 

H23.000 

2.100 
382.600 
396.700 
279.300 

2.277.300 
116.100 
•16.600 

77.800 
690.100 
215.700 

hesap T. L . 25.000 63.000 2.360.000 
(Rumen kliringine avanı olarak ithal edi· 
llp hcnU:r. rumcn malları memleketimize 
ginnlyen ..•. ) 
Yugoslavya 
Yunanistan 

CETVEL: - 2 -

198.900 
288.800 

~luhteııt memleketlerin Merkez Banka
larında tutulan klirtng hesaplarındaki ala· 
caklnrımız : 
Memleket 
Çek o-Slovakya 
Hesabında 
alacağımız T. L. 
Çcko-Slovakya 
Hesabında 
borcumuz T. L. 
İtalya 
A. Bcııabındakl 
nlncağ'ımız T. L. 
İtalya 
B. Hesıı.bındakl 
borcumuz T. L. 
Litvo.nya 
Eatonya 

Miktar T.L. 

•63.400 

9.800 •53.600 

1.897.600 

l.S9UOO 2.746.800 
•8.700 

500 

Sovyetlerin a(hğı istikraı bir 
milyar fazla ile kapandı 

Moskova, 14 a.a. - Üçüncü beş se· 
nelik program için açılan sekiz milyar 
rublelik istikraz, on bir gün zarfında 
dokuz milyar altmış milyon ruble ile 
kapatılmıştır. İstikraz bir milyar alt
mış milyonluk rublelik bir fazlalık 
arzetmektedir. 

Gelen talepler üzerine istikraza 
iştirak müddeti yirmi temmuza kadar 
temdit edilmiştir. 

Cebelültarıklan aynlan 
ahali geri dönüyor 

Cebellittarık, 14 a.a. - Vali tarafın· 
dan neşredilen bir beyannameye naza
ran Cebelüttarık'tan Fransız Faıına 
nakledilmiş olan ahali, görülen llizum 
üzerine derhal Cebelüttarık'a geri a -
lınmıştır. 

1 HADİSELERİ TAKİP EDERKEN 1 

Biribirini andıran 
hôdiseler 

T0RK1YE 
-( Radyo l>ifuzyon Poı;talllf 
TÜRKİYE Radyosu - ANKA'R,.. 
----( Dalga Uzunluğu ) 
1648 m. 182 Kcs./ L20 .KV.· 'f 
31.7 m. 9465 Kes./ 20 1'«· 1 
19.74 m. 15195 Kes I 20 K«· 

Tarihin bir tekerrürden ibaret ol
duğu eskidenberi söylenir. Bu defaki 
Avrupa harbının ve bu suretle ala
kalı hadiselerin de bir tekerrürden i
baret olup olmadığını bilmiyoruz. Fa
kat bu hadiselerin de tarihte benzer
leri bulunduğu muhakkaktır. 

Mesela, büyük Britanya'nın bugün
kü Avrupa karşısındaki vaziyeti, ta
rihte, en çok Napolyon devrini andır· 
maktadır. 

Bugün asıl mücadele, Almanya ile 
İngiltere arasında cereyan etmekte -
dir. Napolyon devrinin başlangıcını 
teşkil eden 1800 ün ilk yıllarında Al
manya'nın bu~ünkü rolünü Fransa ü
zerine almış, Prusya'yı ve dolayısiyle 
bütün Almanya'yı istila etmiş, bir çok 
kırallıklar yıkmış, devletler kurmuş, 
ittifaklar akdetmiş, Rusya ile çarpış
mış, nihayet bütün kombinezonlar, 
büyük Britanya'yı mağlup etmek mak 
sadiyle yapılmıştı. 

O zamanla bugünkü vaziyet arasın
daki fark, Napolyon'un 1ngiltere'yi 
tecrit etmek gayesiyle hareket etmiş 
olması; şimdi ise, 1ngiltere'nin Av
rupa'yı abluka altına almış bulunma
sıdır. 
Tıbkı bugünkü Almanya gibi, Na -

polyon Fransa'sı da, nihai zaferin, an
cak britanya adalarının istila edilme
si suretiyle temin edileceği neticesine 
varmıştı . 

Napolyon, böyle bir teşebbüsün ilk 
projesini 1803 de hazırlamıştı. Esas 
hareket noktas ıolarak, o zaman Bou
logne seçilmiş, civar sahillere 100.000 
kişilik bir ordu tahşit edilmiş ve bü
yük, küçük 3.000 gemi bu ihraç hare
keti için hazırlanmıştı. Hatta, Bou -
logne'deki rıhtımın vaziyeti, böyle 
muazzam bir sefer heyetine kafi gel
mediğinden, limanda bir çok yeni in
şaat yapılmıştı. Asıl harp filoları ise, 
nehir ağızlarına gizlenmişti. Napol
yon bu hazırlıkları elinden geldiği 
kadar sezdirmemeğe çalışmıştı. Bri -
tanya donanması tarafından yakala -
nıp imha edilmemek için, fransız der 
nanmasının, baskını bir günde yap -
ması ve Manş denizini aşması karar 
altına alınmıştı. 

Napolyon'un bu projesi bir çok zor
luklarla karşılaşmıştı. Evela, fransız 
donanması, Calais boğazındaki İngi
liz donanmasına karşı üstünlüğü bir 
türlü temin edememişti. Bunun için, 
Napolyon, bu projesini kışın sisli bir 
havasında ve geceleyin tatbik etmeği 
aklına koymuş ve bu fikrini deniz mü
tehassıslarına bildirmişti. Mütehassıs

lar, gemilerin, boğazı ancak, açık bir 
havada ve gündüz geçebileceklerini 
söyliyerek, bu projenin tatbik kabili
yeti olmadığı mütaleasında bulunmuş
lardı. Hasılı, bu tasavvur, 1803 de ta
hakkuk ettirilememiş, dava, ertesi yı
la bırakılmıştı. 

1804 de, Napolyon'un Britanya a
dalarına karşı tatbik etmek istediği 
istila planı şu idi: elde mevcut bütün 
fransız gemileriyle birlikte donanma 
Manş denizinde toplanacak, ve müm
kün olduğu takdirde, ingiliz donanma
sını şaşırtmak için, gemilerin bir kıs
mı, İrlanda sahilleri önünde nümayiş 
yapacaklardı. Bu suretle, Fransa'nın 

harp limanları ağızlarını kapamış o
lan ingiliz donanması, telaşa düşecek 
ve İrlanda sahillerindeki fransızları 
takibe koyulacaktı. Bu proje haı:ırla
nırken, Fransa'nın amiralleri, böyle 
muazzam bir harekete yetecek, talim 
görmüş tayfanın mevcut olmadığını, 
hatta bir çoğunun denize tahammül 
etmediğini, gemilerin derme, çatma 
şeyler olduğu için, manevra kabili • 
yetleri az olduğunu Napolyon'a bil -
dirmişlerdi. Bundan başka, Britanya 
donanmasının, abluka için hazırlan • 
mış, teçhizatı her bakımdan fransız
lara üstün gemiler olduğunu da ilave 
etmişlerdi. Hasılı, bu proje de suya 
düşmüştü. 

Bu sefer, yani, yüz otuz yedi yıl 
sonra, Fransa'nın yerine, Almanya ta
lihini denemek üzeredir. Gene, lrlan
rla'dan ve alınanların şurada burada 
asker tah~idinden bahsedilmektedir. 
İnsanın, ihtiyarı dışında olarak, Tra
falgar, Saint Helene gibi coğrafyaya 
ve tarihe ait isimler aklına geliyor! 

Hi. - Tu. 

Avrupa'da açlık 

tehlikesi artıyor 
Nevyork, 14 a.a. - Royter: 
Vaşington'dan Nevyork Time'te bir 

makalasi intişar eden J ohn M~cor
mack, Avrupa kıtasında a<jlık olacağı 
tahmini ileri sürmekte ve İngiltere, 
mukavemet ederek Avrupayı buğday 
ithalinden mahrum bırakabileceğini ve 
açlık gayri müsait hava şer.aiti, askeri 
harekat ve seferberlik dolayısiyle mey 
dana geleceğini, şimdiden, Hollanda, 
Belçika, Fransa, İsviçre ve İsveç'te 
buğday stoklarının azaldığının kayde
dildiğini yazmaktadır. 

Fransa'daki Çek 

kıtaları zayıatsız 

1 ngiltereye nakledildi 
Londra, 14 a.a. - Fransa'da bulu -

nan çekoslovak ordusunun bakiyesini 
teşkil eden kıtaat, insan ve malzemece 
zayiat vermeksizin İngiltere'ye vasıl 
olmuşlardır. Mezkur kıtaata general 
lngr tarafından kumanda edilmekte
dir. 

Çekoslovak milli komitesi azasından 
B. Slavik de aynı vapurda bulunmakta 
idi. 

Bugün 

ULUS Sinemasıntla 
1 - Müşkül itiraf 

2 - Kavgacı Kovboy 

3-MIKl 

.. 

4 - Paramont Revüıü 

14,30 • 17,30 - 21 de Müşkül itiraf 

16 - 19 da Kavgacı Kovboy 

1 
PAZARTESİ: 15.7.1940 

7 .30 Program. ve memleket ~3( 
7.35 Miızik: ope;ra potpurilerı 
8.00 Ajnns lı:ıberleri. 
8.10 Ev kadını . yemek !istcsı. r 
8.20 8.30 "Müz ik : Grig ve Grc'IC 

knndinav musikisi (Pi.). , 
12.30 Program, ve memleket sa•· 
12.35 Müzik: fasıl heyeti. 
12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Muzik: fasıl heyeti prograıı: 

vamı. Çalıı.nlar: Hakkı Ded 
rif İçli. Hasan Giır, Har!! 
Okuyanlar: Safiye Toka!• 
Karakuş. 

13.20/ 14.00 Müzik: karıı;rk hafif 
(Pi.). ı 

18.00 Program. ve memleket 51S 
18.05 Müzik: Debussy • yaylı sat 

teti (Pi.). 
18.30 Müzi~: rnçlyo caz orkestrsS' 

him Özgur idaresinde). r 
19.10 Müzik: okııyan • :MiızeY>" 

Çalanlar: ;Fahire Fcrsaıı. 
Refik Fcrsan. 
1 - Civan aga rast şarkı: 
ho.bı gaflete düştüm). 1' 
2 - .•.. - rast turkü: ( 
aşdım da geldim). 
3 - M. Celalettin Ps .• rı9 
(Fitneler gizlemiş ahu go 
4 - Mustafa. Nafiz • kare 

kı: (Gönıil<le bir ateş ~Jc 
5 - Karcıgar türkü: (lkıd' 
gelir). 
Okuyruı: Melek Tokgöz. 
1 - Faize - nikriz şarkı: ( 
için .atc~lcrc yansın). . 
2 - Refik Fcrsan • niJcrıS 
(Dün geçti bağdan). 
3 - • . • . - mahur şarkı: 
nayan kalbimi). 
4 - Refik Fersan - 01abııl 
(Kirpigine sürme çek). 

19.45 Memlcl:et saat ayan, ve 
bcrlcri. siJ.. 

20.00 M iizik: saz eserleri. Cal ~ 
ııen Kam, Vecihe. Cevdet 

20.10 Müzik: okuyan • Sadi J:{cı« 
1 N ebilo~lu 1. Hnkkı - uf? 

(Gizli derdim kalbimdedırl 
2 - Haydar • uşşak 11ar"': 
miin güliisün). 
3 - Şerif fçli • karcıiııt 
(Mest oldu gönül). 
4 - Türl:ü: (Kozanoğlu)· 

20.30 Konuşma. · 
20.45 Müzik: dinleyici dilek) eti· 
21.00 Müzik: Ferhunde Erkin (P 

lo). J. S. Bııch • Pıırtita. 
21.20 Müzik: Sclıumann ve J:{u,C 

dan Licdler (Pi.). 
21;30 Konuşma (radyo gazetesi) ( 
21.45 Müzik: radyo okrestrası 

Ferid Alnar). 
1 - Wagner: Siegriedidyl\. 
2 - Mozart: Sihirli Fliıt o 
vertürii. 
3 - .f\!aillart: les Dragofl! 
!ar. 

22.30 M emlcket saat ayan, ajaı:s 
ri; ziraat, esham • tahvili' 
yo - nukut borsası (fiyat)· 

22.45 Müzik: ca~h:ınd (Pi.). 
23.25/23.30 Yarınki program, ve 

* -----< t R A N l 
Tahran Radyosu 

Tıılırnn rnd:,•mnt. ı·ı d ılJ:""l Jlll 
saat 11.30 dan 1' e kadar, 19 J'll· 
uzunluğu Uzcrlnden. 17.18 deD 20;~ 
30 m. 99 dalga uzunluğu UzerlllCI"'• 
20.30 dan 23.ao a kadar 48 m. 14 #. 
zunluğu üzerinden neşredilmekte 

(Yukarıdaki Saatler İRAN il 

Batan Yunan vap~ 
Atina, 14 a.a. - "Stefani'' 

ler, svn aylar içinde, ceman 6ı ~ 
luk 14 yunan vapurunun batt~ 
dirmektedirler. 3 gemici öJrJ1!i 

- Şimdi, gelmiyor değil mi? 
Gizella'nın başı önüne sarktı. Boğazını tık8~ 

hıçkırıklarını daha fazla tutamadı. Sarsıla, sarsıla 
lamağa başladı. ı1" 

ıi'nin oğlu. O, saçma mektupları yazan delikanlı. 

Şimdi hatırladım. Pek ala, ne olmuş ona? 
Yazan: Mihaly FôLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TORUMKUNEY -55-

- Ağlama! Ağlama l Şimdi, iş işten geçtikten, _.ılf 
şın derde girdikten sonra gözyaşı dökmek bir f~ 
vermez. Vaktiyle ağlasaydın. Ben, sana her :ı r) 
söylerim. Sen abdalsın, diye. Abdal olmasan, karj1 

ilk çıkan erkekten çocuk peydahlamazdın. Sen, .ıı•~ 
tı ne zannediyorsun? Şimdi ne halt edeceğiz? Vıl':,r 
bakalım sözünde duracak mı? Dursa bile ne kt} ıı' 

ti var! Henüz hayatını kazanmamış bir talebedetl ıı• 
beklenilir? Böyle bir çocuğun, koca olmasına, bab3 ~ 
vazifelerini idrak etmesine imkan var mıdır? Görd 
mü başımıza gelenleri? Vilmoş nerede? 

- Bu erkeğin, senin hayatında ehemiyetli bir ro
lü var mıdır? 

- Erkek! Ehemiyetli rol! Nelerden bahsediyor· 
ıun allah aşkına! Vilmoş kim, erkeklik kim? O, he· 
nüz bir talebeden ,babasının kesesinden geçinen şı· 

marık bir çocuktan başka bir şey değildir. 

- Vilmoş hakkında ciddi hiç bir düşüncen yok 
mu? 

- O, benim için bir eğlenceden ibaretti. Buhran· 
1ı anlarımda hoş bir vakit geçirmek düşüncesiyle yüz 
verdiğim bir çocuktu. Hakkında başka bir şey düşün
medim. Hele bu sıralarda onunla ugraşacak vaktim 
yok. Maksi, ~deta çıldıracak. Fakat, çıldırmağa ra:ı:ı 

oluyor da, karısından ayrılıp benimle evlenmeğe ya· 
naşmıyor. Beri taraftan kontla gittikçe münasebeti 
miz derinleşiyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. A 
ma, bütün bunlardan Vilmo~·a bahsetme. Şimdi gele 
lim, asıl mevzuumuza. Bu deli1'anlının benden bir 
. ' rıcası mı var .... 

- Hayır, ne münasebet ... Senden yalnız şunu öğ
renmek istiyordum ... Eğer Vilmoş ile aramızda ... Na
sıl söyliyeyim bilmem ki; yani ... Şey ... Sen kızar mı
sın? 

- Gizella! 
- Ne var abla? 
- Yoksa sevişiyor musunuz? 
- Evet, abla. 

- Yok canım 1 Ne zamandan beri? Biribirinizi çok 
mu seviyorsunuz? Öpüşüyor musunuz? 

- Darılmadın değil mi ablacığım? 
- Bunun için mi ağlıyordun? 
- Evet. 
- Küçük budala 1 Doğrusunu ararsan, evela ben-

den müsade alıp, sonra başlamalıydın. Yoksa, her ıey 
olup bittikten sonra af dilemenin pek o kadar kıyme· 
ti olmaz. Hem ben sana bir şey söyliyeyim mi? ... Et
rafımda dönen, bana aşık, olan erkeklerin birer birer 
çekilmeleri de pek hoşuma gitmez ... Ne ise, hadise
leri oldukları gibi kabul etmeli ... Pek ala, onu sana 
verdim. lstediğini yap. Şimdi memnun oldun mu? 

- Evet, teşekkür ederim. 
- Görüyorum ki; pek o kadar sevinmiyorsun. 

Aşk, insanı böyle meyus ve durgun mu yapıyor? Bu
nu bir türlü anlıyamadım. Benim bildiğim aşk, insana 
neşe verir. Günlük dertlerini unutturur. İnsanın canı 
d;.ırmadan söylemek, gülmek ister. Seven bir kadın, 
güzelleşir, süslenir. Halbuki; sende, göze çarpan bir 
bezginlik var. Söyle 1 Bunun sebebi nedir? 

- Çocuğum olacak, Maria. 
Endişeyle ablasının yüzüne baktı. Sözlerinin onun 

üzerinde bıraktığı tesiri anlamak istiyordu. 
Maria'nın hayretten ağzı açık kaldı. 
- Aman allahım, bu doğru mu? 
Bir müddet biribirlerinin yüzlerine baktılar. Ma· 

ria, daha fazla sabredemiyerek sordu: 

- Bu nasıl oldu? Zavallı betbaht çocuk. 
Gizella'nın, başına kan hücum etti: 
- Niçin zavallı, diyorsun? Neden betbaht oluyo-

rum? ... 
- Niçin mi? 
- Evet, niçin? 
- İlk adımda çocuğa ne lüzum vardı? Aşka bura· 

dan mı başlanır? 
- Yanılıyorsun abla. Ben bir aşka macerasına bat

lamış değilim. Biribirimizi sevdik. Onun oldum. O· 
nun kalacağım. 

- Pek ala, vaktiyle niçin bana gelip meseleyi an
latmadın? Bu hususta benim tavsiyelerimi neden sor
madın? 

- Ne tavsiyeleri? 
- Nasıl hareket etmek lazım geldiği hakkında, sa-

na her halde iyi ve mükemmel tavsiyelerde bulunabi· 
lirdim. Şimdi de böyle feci bir hale düşmezdin. 

- Halimin feci bir tarafını göremiyorum. Herke
sin çocuğu oluyor. Benim neden olmasın? Bunun fe
caatte ne alakası var? Bir kadının dünyaya çocuk ge
tirmesir.uen daha tabii bir şey olur mu? 

- O halde niçin telaşa düşüyorsun? 
- Çı.inkü ... Çünkü; Vilmoş seyahat etti. Bir mek-

tup bıle yazmıyor. 
- Gördün mü? 
- Fakat, giderken çambuk döneceğini ve geliı' 

ıelmez benimle evlenecefini söyledi. Ve ... Ve ... 

- Niı'de? ·r 
- Nis'de mi? Buyurun! Daha ben bile Nis'i g~ 

medim. O, babasının sayesinde orada yaşıyor. :aıı. 
sını tanır mısın? 

- Hayır. 

- Nasıl oldu da, kendini bu derece kaybettiı:ı? 
Gizella, ağlı yarak mırıldandı: ~ J 
- Bilmiyorum... Senden bu azarları işitecegt f 

biç ummazdım ... Sen ki; hemen her gün kendini 1'11 
bedi yorsun.... t11 

- Bak, ne kadar abdal olduğunu görüyor rııu5~iÇ 
llala aradaki farkı kavrayamıyorsun. Evelfi, beti •tıİ• 
bir zaman kendimi kaybetmem. Bir kadının ~al:~tı· 
namusunu, iffetini her şeyini kaybetplesi mu~ vt 
dür. Bütün bunları kaybetmekle bir tehlikeye dı.ı~ıf• 
sayılmaz. Fakat, kendini asla kaybetmemesi Uizırtl ...,e-

. tew 
En buhranlı, en coşkun anlarında bile kafası ış ıcit 
li. maksat ve hedefini katiyen unutmamalıdır. :13~11" 
kalmak ~art değildir. Bu çok defa mümkün de 1'•" 
rnaz ... Yatmak da icap eder, hatta zaruri olur. f: bt" 

kalkmasını bilmeli!... Bugüne kadar, hiç bir erk"p.ııaJI 
ni bırakıp da Nis'e gitmedi. Erkekler mi?··· 
hepsinin cezasını versin l Daha doğrusu ... 

Gizella, tiddetle itiraz etti: 
(Sonu var) 

1 



esmi harp tebliğleri 
İngiliz hava • 

nezaretı tebliğleri 
~ a, 14 a.a. _ Hava nezareti tebli • dem el Gubbi ve Bardia ıehirleri Tobruk

ta da gemiler İngiliz bombardıman tayya
:~'•'nın ıimali ıarbisinde muhtelif releri tarafından bombardıman edilmişler
·cı'· bombardıman ıervısıne mensup dir. Hasar malum deiildir. Bununla bera • 
• er tarafından dün akşam yeni hü- ber Bardia'da üç yansın çıkmıştır. Erith
~ Yaııılınıı;tır. Bombardıman tayyare- re'de Assab'da mühimmat ve petrol depobr: ikisi üssüne dönmemifjtir. Dün larına hücum edilmiı ve yanrın çıkartıl • 

ctr ''dıınan servisine mensup tay • mıfjtır. Avcı tayyarelerimizden biri üssüne 
r ~ "lara devam etmişlerdir. He- donmemiıtlr. 
e:ı r ''nda Hamburı, Breme Vilhelm- Düşman tayyareleri dün Aden'e hücum "c E d hı ın en dokları, Bremen'de ve etmiıılerdir. Binalara hafif hasar olmuş 

lltcn tayyare inşaatı fabrikaları, yerlilerden 2 kİ!iİ ölmüş 4 kişi yaralanmı:ı
~'rıG.,c Hambourg petrol tasfiye fab- tır. 
~l!ııı:ırcvcn Broick malzeme fabrika- Erithre'de Mussaua tayyare meydanı ü-
t{rA- • Oınabruck ve Soest emtia ıar-
1.t "lf, liollanda'da ve Almanya'da 14 zerine muvaffakiyetli bir hüAcum _yap

1 
ılm~~· 

' llıcyd .. A . hangarlar ve tayyare kararıihı hına arı u-
~. anı da hucuma tabı tutulmuıı- . d d'l · · 

dttte b. bo b . 1 zerlerine tam ısabetler kay e ı mııtır. 
.ıı ır m ardıman tayyaremız 1 • • dd tr b · k 
llıan av . . d .. ü li t •• Dü$mıın avcı tayyare erı oı e ı ır mu a-

cı tayyaresını U$ rm ı ur. . . 1 • • d ta.... 1 • • . . . vemet ıöıtermışlerdır. Tayyare erımız en 
1 • .. are erımız aahmen uslerıne .. . . 

l ttdir. biri üssüne donmemııtır. 

~c~c. ~ahll müdafaa tayyarelerimiz, Uç tayyare filo~undan ,mür~_kkep düı. • 
d &alııllerinde Harlingen'de cep • man ahvı kuvetlerı Malta ya hucum etmı~
cp01ıırına ve Bruıes civarında tap • !erse de avcı tayyarelerimi.zin müdıihalesi 
llıa\'ııaı.ıra hücum ederek infillk ve üzerine muvaffak olamıyarak püskürtül • 
~P~ isabetler kaydetmitlerdir.. müşlerdir. 
trıınlzden biri üssüne dönmemiı-

're al d~ t • ınan haberlere nazaran, un 
,. eıtıılerimize ve sahillerimize düş
~ lı>tıfı hücumlar esnasında ceman 
~ ,a•cı tayyaresi zayi olmuıtur. 12 
~~="YAr .. qf \mba edilmiı, baıkalırı 

~!arda hasara uğratılmııtu'. 
c:laki İngiliz tayyarelerinin 

liı..:!0Ptıkları hücumlar 
' 14 a.a. - Hava Nezareti tebli-

~ ~r 
ta •onunda Trıbluı prpte El A· 

Altı alman tayyareıi dü§Ürüldü 
Lonlra, 14 a.a. - Hava nezartei tebli

ği : 
Buakşam erken Paı de calais boiaıında 

tüccar gemilerine hücum eden düşman tay. 
yarelerinden biri avcı dördü bombardıman 
tayyaresi olmak üzere be&i avcı tayyarele
rimiz tarafından denize düşürülmüştür. 

Bunlardan baıka bir bombardıman tayya
resi de tayyare dafi bataryalarının ateşiy
le düoürülmüştür. Avcı tayyarelerimizden 
biri zayi ollmuştur. 

lng~liz resmi tebliği 
re, l 

t 4 a.a. - Asker! teblii : 
~ t: .lıııdut mmtakası: civarmd&. in • 

tb ıta.ıyan takviye kıtaatı uasmda 't dc\>am etmekte olan Moyale'deki 
li~l?ıuz hlll mukavemet etmektedir. 

\\ar"· Aboul Ghadin'de küçük bir 
•kolumuz adetçe ~ok faik düı· 

manm hücumuna uğramıı ve düıman tara
fmdan zaptedilmiştir. 

Garp çöliinde Capruzzo kalesine ritmiye 
teoebbüs eden İtalyan iaşe kollarına yeni
den zayiat verdirllmiıtir. Mersa Metruh 
netice almmakıızın bombardıman edilmi:ı
lerdir. 

, Alman resmi tr' 
tebliği 

ltıı•}4 a.a. - Alman bqk'..l-n,-ıdın • 
~ .. d: 

~ ıı ~tın.ilerimizden biri dt'niıaşrrı ıu-

~~· ~~ ~on düşman ticar~t g~misi ba
Üdırnıektedir. 

dcı:ı· • 
' •zı üzerinde yapıhn keliif UÇUG· 

·r •ında. alman hücum ta:;yareleri 
"e ':hisefer kollarına taarrua et • 
dır ticaret ıemiılni baun utrat • 
t ha l!ıı \'esile ile cereya;:ı ed ~!l bil • 
•d "a tnuharebeıinde avcı tayyare

~r, et~e ~ok faile düşma~ tayyarele
"" 1 lcoYmıya mecbur kalmıılardır. 

'l'lUlıarebeainde bir tayyare zayi 

eyledik. Buna mukabil 10 İngiliz tayyaresi 
düıürdük. 

ŞimaU Almanya üzerinde uçmrya teşeb • 
büs eden İngiliz tayyarelerinden iki bom • 
bardıman tayyaresi daha düıürülmüıtiir. 

13/14 temmuz ıeceııi düıman tayyareleri 
şimaıt ve ıarbi Almanya üzerine yeniden 
bombalar atmışlar, bombalar askeri hedef-
lere iıabet etmekıizln as ha.ar 7apmı1Jar
dır. Bu dü:ıman hücumunda tayyare dafi 
bataryalarımız 3 dü§man tayyaresi düşür • 
müşlerdir. Düşmanm zayiatı dün 15 tay • 
yareye çıkmıştır. Tayyarelerimizden ilçü 
üslerine dönmemişlerdir. 

1 
İtalyan resmi 

~ ,... 
tebliği 

~bir nıahal, 14 a.L - İtalyan 
~ti: ~umt karargthmm 34 num8A 

Geceleyin italyan tayyareleri biribirini 
ta.kibeden dalıtalar halinde adanın aslcert 
helleflerine bombalar atmışlar ve büyük 
yangınlar çıkarmışlardır. 'ttiı-e'ye dofru yonıcu ricati eı • 

"ıt lı 1'Yrini bntileştirmiye mecbur o- Bir torpidomuz bir inıiliz tahtelbahirini 
~~ deniz kuveti bütün 13 temmuz batmnı&tır. 
~!erimiz tırafmdan yeniden Tahtelbahirlerimizden biri üssüne dön -

' ı kalmıı ve mailO.p edilmiı • 

'r '\.~~torıerte harp remilerine yeniden 

memiıtir. 

Şimali Afrika'da düıman tarafmdan tay
yare meydanları üzerine ıeceleyin yapılan 
hava akınln ne telefata ne de basarata se
bebiyet vermiştir. 

•ı.:·~t: 
1 

defalar orta ve büyük çapta 
~Cııa &abet etmlıtir. Bu bombalar e· 
tdtıı b· tetinlmiı olan hasarata inzi • 

' ır ~ok yeni tahribat icra etmiı· Şarkt Afrika'da ingilia tayyarelerinin 
~ botııb Moyaliıine yıptığl ıkın topçularımızın ate-
~»ar lt~ıınan eanumda düşmarun4 liiyle tardedilmiı ve bir dü:ıman tayyaresi 
~•rın ' 11 bombardıman tayyareleri • dü1ürülmü5tür. 

da:ı düoürülmü~tür. -----------------
!,. i4l : . bu tayyarelerinin üçil iki mo
l, ' ır tayyaremiz hareket üssüne 
»trttılıiıur. 
' \a '"cı filomuzun Malta üssülha
'• 'lı :Vapmıı oldukları bir akın 

" ı:ı taYyareleriyle bir hava muha
ıı..d~,~ll~ etmiştir. İki düsman tay • 
"it~ l'illrnüıtür. Bütün tayyareleri 

e •vdet etmiılerdir. 

•••• Doktor Operatör•••• 

M. Şerif Korkut 
Nümune hastanesi ıef operatörü 

Hastalarını saat ıs ten ıonra Koope
ratif arkası Ali Nazmi Ap. da 

kabul eder 2787 

Heaaplarmda en atağı 50 lira olanlara 
senede 28.800 lira. 

[ T. C. ZiRAAT BANKASI ] 

ikramiye planı 

'tane l .Ooo ura 
' tane 000 lira 100 tane 50 lira 
4 tane 250 lira 120 tane 40 Ura 

&O tane 100 Ura 160 tane 20 lira 

~llraıar: ı mart, ı haziran, ı eylW, 1 blrinclklnUD 

!)ıltkat: he.aplan aenede M liradan qafı dll§mtyenlerin 
llaamlyelerl 9' 20 fazlalqır 

ULUS 
., •............•...............••......• '. 

Kızllaya aza olun 
Kızılay Cemiyeti Ankara Mer· 
kezi Riyasetinden: 

Kızılay haftaaı münasebetiy. 
le sayın Ankarahlarm cemiye. 
timize aza olmalarmı temin için • 
evlere tevzi edilen beyanname· 
ler, heyetlerimiz tarafından ev
lere müracaat edilerek toplan· 
maktadır. Bu müracaat esna. 
ınnda evinde bulunmıyan va
tanda§larımızdan dolduracak. 
lan beyannameleri İmza ede
rek a§ağıdaki adreslere gön. 

• dermelerini saygı ile rica ede
riz. 

1 - Yeni Postane caddesin. 
de Y ağcızade apartmanında 
Kızılay merkezine, 

2 - An af artalar caddesinde 
Sebat Eczaneıine, 

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

"······································il" 

Dahiliye memurları 
hakkında mühim bir 

kanun layihası · 
Meclisle 

Dahiliye memurları kanununun bazı hü
kümlerini değiştiren bir layıha Mecliı u
mumi heyetine gelmiştir. Bu layiha, barem. 
de muayyen mertebeyi ihraz etmemiş oldu 
ğu için bazı idare amirliklerine ıetirilemi
yen ve fakat gördüğü vazifelerde muvaffa. 
kiyeti sabit olıın kıymetlerden istifade ede
bilmek için ihzar edilmit bulunuyordu. Ll
yihaya eon ıeklini veren bütçe en-cümeni, 
bu maksadı mucip sebepler layıhaaında 

şöyle ifade ediyor: 
"Burtinün ağır ve mütenevvi ıartları 

içinde vali olarak istihdam edilecek olan
larda kıdem, ehliyet ve bilgiden başka hu
susi bir idare kabiliyeti ve birçok ıahsi 

meziyetlerin bulunması zarurt olduiun
dan barem derecelrini mertebe silsilesiyle 
katetmiş her dahiliye memurunun bu ma
kamları işgallerinde iııabet olamıyacaiı ta
bii görülmüştür ... 

İdare kadrosunda mevcut ve kabiliyet
leri iı;gal ettikleri mevkilerde tebarüz eden 
ve vali vekaleti dahi yapabilecekleri kana
ati haaıl olan altıncı derecede terfi müd
detini doldurmuş olan memurların vali ve
kili unvanlyle münhal vi18.yetlere tayini ve 
bu makamlarda uzun milddet geçirecekleri 
tecrübeden •onra aranılan vasıf •• me•i· 
yetleri haiz olanlann asaleten tayinleri bu 
vasıfları haiz olmadıkları sabit olanların 

da umumt kadroya iadeleri ve bu ıuretle 
bugünkü ihtiyaçları karşılamalı: üzere bu 
layıhanın haıırlanmış olduğu yapılan tet
kiklerden ve alınan izahlardan anlaoılmıı 
ve tayıhanın esası encilmence kabul edil
miştir . ., 

Bu mütaleadan sonra bütçe encümeni, 
bu maksadın istisnai vaziyetler ihdaa et
meden, daha" tabii bir yoldan temini için 
liyıhada baıı değioiklikler yapmıya lüzum 
gördüğünü kaydetmektedir. Neticede 11· 
yıha, dahiliye memurları kanununa ek ka
nun olmaktan çıkmıı ve devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
kanuna bağlı bir cetveli değilitİrerek bu 
maksadın temini cihetine ritmiıtir. Buna 
göre barem kanununa bağlı cetvelin dahi
liye memurları kısmında 8 inci dereceden 
116 kaymakamlık 106 ya, 1 inci dereceden 
117 kaymakamlık 100 e indirilmiş ve 6 ıncı 
derecede mevcut 9 kaymakamlık 36 ya ~t· 
karılmııitır. 

Diğer taraftan 36S6 sayılı kanunun 21 
inci maddesinde tayin edilen 6 aylık veki· 
Jet müddeti vali vekaletinde bulunacaklar 
için bir terfi müddetine kadar uzatılabile
cektir. Bu suretle tayin edilenlerin asli 
maaşlariyle kendilerine verilecek vekalet 
maa:ıı mecmuu dördüncü ııınıf vali maaıı 
tutarını geçemiyecek ve lüzum görüldüiü 
takdirde bunların kendi memuriyetleriyle 
alakalan kesilerek maaııları valilik kadro
larından verilecelitir. 

Mısır Fransa'ya 
karşı tavrını 

değiştirmiyecek 
Kahire, 14 a.a. - Havas ajansı bil

diriyor: 

H'ariciye müsteşarı yapmış olduğu 
beyanatta mütakerenin imza edilmiş 
olmasının ,Mısır'ın Fransa'ya karşı o
lan vaziyetini değiştirmiyeceğini söy· 
lem iştir. 

Müsteşar sözlerine §Öyle devam et
miştiı: 

Fransa'mn bir kısmının almanlar 

tarafından işgal edilmiş olması, gerek 
işgal altında bulunan gerekse işgal e
dilmemiş olan kısımlara karşı diplo -
matik münasebatımızı tadil etmemek· 
tedir. Harpten evel Fransa'yı siyasi 
bir vah1et telakki ettiğinıi1! gibi, şim
di de, Fransa, müstemlekeleri ve ken
disine dibi olan memleketlerle olan 
:nünasebatımız, miitarekenin akdin · 
elen evel olduğu gibi baki kalmakta • 
Jır, 

Siyasal bilgiler 
okulunun birincileri 

Yukarıda: Siyasi şube birincisi Orhan Şıdi 
Kavur, aşağıda: sağda, idari şube birincisi 
Feramuz Berkol, aşağıda solda: mali $Ube 

birincisi Hurşit Çalllıoilu 

Siyasal Bilgiler okulunun ilk dört 
senelik mezunlarının listesini dünkü 
nüshamızda bildirmiştik. Bugün siya
si, idart ve mali ıubelerin birincileri
nin resim ve hüviyetlerini bildiriyo • 
ruz: 

Orhan Şadi Kavur: 
1917 de Konya Ereğlisinde doğmuş

tur. Jandarma binbaşısı Kazım Kavur
un oğludur. l 93S - 1936 senesinde Per
tevniyal lisesinin edebiyat şubesin • 
den birincilikle çıkmış ve Siyasal bil
giler okuluna girerek siyasi şubeden 
birincilikle mezun olmuştur. 

F eramuz Berkol: 
1917 de Kars'ın kazası olan Kağız • 

man'da doğmuş olan Feramuz, ber -
ber Fazıl Berkol'un oğludur. 1936 da 
Erzurum lisesinden birincilikle me • 
zun olduktan sonra Siyasal Bilgiler 
okuluna girmiş ve idart şubeyi de bi
rincilikle bitirmiştir. 

Hurıit Çalıkoğlu: 
Kayserinin sayılı münevverlerinden 

Rifat Çalıkafanın oflu bulunan Hur
§it, 1918 de Kayseri'de doğmuıtur. 
Kayseri lisesinden birincilikle çıkmıt 
ve muvaffakiyetli dört tahsil senesin
den sonra da, Siyasal Bilgiler okulu
nun mali şubesinden birincilikle me
zun olmuştur. 

Çok kıymetli hizmetler videdezı bu 
seçkin gençlere hayatta daiına mu -
vaffakiyetler dileriz. 

Japonlar cenubi Çin'de 

ablukayı sıkışhracaklar 
Tokyo, 14 a.a. - Japon harp gemi

ı~ri deniz tayyarelerinin yardımiyle 
cenubi Çin sahilleri boyunca vazedilen 
ablukayı sıkıştırmak için gayretlerini 
fv.lalaştırmışlardır. Son 15 gün zar
fında Kuantoung villyetinin küçük 
limanlarına, bu limanlarda emtia nak
l<den mavnaların harekatına nihayet 
vermek üzere hücumlar tekrarlanmıt· 
tır. 

Sovyet - Litvanya 
sulhunün yıldönümü 

Moskova, 14 a.a. - Sovyet Rusya 
ile Litvanya arasında sulh akdinin 
yirminci yıldönümü münasebetiyle, 1-
li sovyet meclis reisi Bay Katinin ile 
Litvanya cümhurreiıi Bay Paleski, 
tebrik telgrafları teati etmişlerdir. 

Romanyada jandarma ve 
Polis tevhit edildi 

Bükreş, 14 a.a. - Neşredilen yeni 
bir kararname, polis müdürlüğü ile 
jandarma kumandanlığını tevhit et • 
miştir. Yeni teşekkülün ismi "Polis 
devlet emniyet umum müdürlüğü" ol· 
muştur. 

İsi anbul' da bir hic yüzünden 

iılenen cinayet 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Bakırkö

yünde Haznedar çiftliği civarında bir 
tuğla harmanında işçi Hacı boynu o
rakla kesilmiş olarak ölü bir halde bu
lı:.ndu. Tahkikat sonunda cinayeti ar
lradaşı Hüseyinin yaptığı anlaııldı. 
Katil yakalandı. Cinayete, iki arkadaı 
arasında kaçan bir atı kimin bağhya
c:ajı münakaıası sebep olmuıtur. 

ViLAYETLER 

Yol inşası 
Adana Belediye Riyasetinden 
1 - Asfalt dörtyol ağzından kuru

köprüye kadar uzanacak olan divan
yolunun teVBien ve parke olarak inşa
sı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuyur. 

2 - Keşif bedeli 22050 lira 30 ku
ruştur. 

3 - Muvakkat teminatı (1653) li
ra 77 kuruştur . 

4 - İhalesi temmuzun 19 uncu cu
ma günü saat on birde belediye encü
meninde yapılacaktır. 

5 - Şartname, keşif, proje ve di
ğer evrakı belediye fen işleri müdilr
lüğündedir. İstiyenler 110 kuruş mu
kabilinde alabilirler. 

6 - Parke yol inşaatı münakasnı
na gireceklerin ihale tarihinden en az 
üç gün evel belediye fen işleri mü
dürlüğüne müracaatla bu işi başarabi
leceklerine dair ehliyet vesikası al
maları şarttır . 

7 - Taliplerin ihale günü teklif 
mektuplarına ehliyet vesikası, ticaret 
odası kayıt vesikasını ekliyerek en 
geç saat 10 a kadar teklif mektupları
nı belediye reisliğine makbuz muka
bili vermeleri ilan olunur. 133ı7 

· Ahır yaptmlacak 
Konya Hırası Müdürlülünden : 
1-7-940 tarihinde kapalı zarf usuliyle ek

ıiltmesl yapılacağı evelce iltn edilen 
"20.4S8" lira "83" kunıı k~if bedelli ahır 
inşaatı ekıiltmeaine talip çıkmadıiından 
aynı ıerait ve esaslar dairesinde yeniden 
lS gün müddetle ve kapalı zarf usullyle 
tekrar eksiltmeye konulmuGtur. Muvakkat 
teminatı "1534" lira "41" kuruı olup hara 
veznesine yatırılacak ve eksiltme 16-7-940 
çarşamba günü Konya hara merkezinde sa
at 15,30 da yapılacaktır. 

Proje ve keşif hulbası ve ıartnameler 
bir lira bedel ile Konya hara müdürlüiü ile 
vilbet veteriner müdürlüfünden tedarik 
olunur. 

İsteklilerin belli gün ve ıaatte 2490 u. • 
yılı kanunun ahkimına tevfikan muktezi 
veııikal• ·•yle teminat makbuzunu ve teklif 
mektubunu eksiltme saatinden bir ıaat evel 
komisyona tevdi eylemeleri ilin olunur. 

13574 

Etüv makinası alınacak 
Mınisa B~lediyesinden : 
1100 lira muhammen kıymetle bir etüv 

makinesi açık eksiltme ile mübayaa oluna
caktır. 

Muvakkat teminat (82) lira (50) kuruı
tur. 

İlıaleai 19.7.~ cuma rünil uat (15) de 
belediye dairesinde yapılacaktır. 
Şartııame ve resimler belediye tababe • 

tinden verilir. (3S86) 13S75 

Benzin alınacak 
lst.anbul Belediyesind~n : 

Belediyeye ait motörlü vesait ıçın 1ü • 
swnu olan ~. 462 litre benzin kapalı ırar.f 
usuliyle ekıiltmeye Jı:onulmuıtur. Tahmin 
bedeli 64,615 lira SO kunı, ve ilk temina • 
tı 4480 lira 78 kuruştur. Şartname zabıt ve 
muamellt müdürlüğü kaleminde ıörüle • 
cektir. İhale 26-7-940 cuma günü saat lS de 
daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 
yılma ait ticaret odası vesikalariyle 2490 
numaralı kanunun tırifatı çerçevesinde ha
zırlıyacakları teklif mektuplarını ihale CÜ· 
nü aaat 14 de kadar daimt encümene ver • 
meleri lhrmdır. "5808-3602.. 13631 

Elektrik santral ,efi alınacak 
AyvıltJı Belediye Riyasetinden : 
Nafıa Vekiletinin en aşağı ikinci ımıf 

ehliyetini haiz "100" yii.ı lira ücretle bir 
elektrik santral ıefi almacaktrr. Talip olan. 
larm evrakı müsbiteleriyle birlikte beledi
yeye müracaatları ilin olunur. "6055-3762" 

1376S 

KAZALAR 

Harita yaptırılacak 
Fatsa belediye reisliğinden : 

s 

. 

a 
. 
. 

Kasabamızın takriben 4S hektar me 
kun ve bu sahayı çevreleyen 100 iU 
300 metre derinlikte olmak üzere tak 
riben 50 hektar tutan gayri meskun 
kısmının halihazır haritaları Nafi 
Vekaleti tarafından tamimen neşredil 
mit olan p.rtname mucibince yaptın 
lacaktır. 

o 
. 
. 
. 
e 
t 

z 
. 
. 

Meskun sahanın beher hektarına 3 
ve gayri meskun sahanın beher hekta 
rına konulan ıs lira muhammen kıy 
meti üzerinden açık eksiltmeye çıka 
rılmıştır. Muhammen bedelin yilzd 
7 buçuk kuruş nisbetinde muvakka 
teminat akçesi ve Nafia Vekaletinden 
verilmiş ihtisaa vesikası ile ı temmu 
1940 tarihinden itibaren bir ay müd 
detle sonuncu 31 temmuz 1940 çarşan 
ba günü saat ıs de isteklilerin Fats 
belediyesi encümenine aleltısUl tekli 
mektuplarını göndermeleri ve kasaba 
nın krokisini görmek istiyenlere bu 
krokinin meccanen gönderileceği ilan 

a 
f 
. 

olunur. 13618 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : 

. Koyunpazannda Konyalının kah 
vesinde, Ulucanlar mahallesind e 
SS No.lu evde Mehmede . 

. 

. 

. 

. 

Ankarada Akbaş mahallesinde dara 
cık sokak 7. No.lu evde Bekir kızı ka 
rınız Şefika Akman tarafından aleyhi 
nize açılan boıanma davbının muha 
keme.i 12. eY.lill 940 perıembe saat g 

olduğundan işbu günde gelmeniz veya 
musaddak bir vekil göndermeniz için 
Ankarada çıkan Ulus gazetesiyle ve on 
güu müddetle davetiyenin ilanen tebli
ğine karar verildiğinden bennueibı ka. 
rar mezkur gün ve muayyen saatte An
kara Asliye Birinci hukuk mahkem:
sinde bulunmanız veya musaddak bir 
vekil göndermeniz lüzumu H.U.M.K. 
1 83, 398 maddelerine göre muhakeme 
devam olunacağı davetiye yerine kaim 
olmak üzere ve on gün mürldetle ilan 
olunur. (3710) 13747 

ASKERi FABRiKALAR 

300 Kg. San pota5 300 kg. borak5 
Askeri Fıbrikılar Umum Mudurluğü 

M erlcez Satrn Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (780) lira olan 300 

Kg. garı patas ve 300 Kg. boraks askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 27-7-940 cumartesi gü. 
nü saat 11 de açık eksiltme ile ihale cdi • 
1 

1 

ecektir. Şartname parasız olarak komis • 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (SS) lira (50) kuruş ve 2490 nu -
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmıı.dıkları:ı:ı ve bu iş
e alakadar tüccardan olduk\_,.,~a dair ti -

caret odası vesikasiyle mezk ı .ın ve sa.
atte komiıyona müracaattan. (3640) 

13639 

8800 Kg. yerine 2800 Kg. Reçine 
mübayaa edileceği H. 

Askeri Fabriialar Umum MüdürlügiJ 
M erke:z Satın Alma Komisyonundan : 

19-7-940 cuma günü saat 14 te açık ek • 
ailtme ile ihale edileceği 3, S, 7 ve 9 tem • 
muz 940 tarihlerinde ilin edilen 8800 Kg. 
reçine 2800 Kg. olarak mübayaa edilec~ 
ğinden mezkQr günlerde ırıkan ilanlar hü -
kümsüzdür. (3647) 13641 

10 Ton parafin alınacak 
Askeri Fıbrilr.alar Umum MüdürlıiiiJ 

Merkez Satm Alma Komisyonundan : 

t 

1 

1 

1 

Tahmin edilen bedeli (6000) lira olan 10 
on parafin askeri fabrikalar umum mud ır
üğü merkez aa.tm alma komisyonur ca 

26-7-940 cuma günü saat ıs te kapalı zarf. 
a ihale edilecektir. Şartname parasız ola. 

rak komisyondan verilir. Taliplerin mu • 
vakkat teminat olan (4SO) lirayı havi tek
if mektuplannı mezkUr günde saat H de 

kadar komiıyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde -
1 erindeki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar tüccardan olduk
larına dair ticaret odası vesikasiyle meı • 
kO.r gün ve saatte komisyona milracaatlarr. 
(3648) 13642 

553 Ton sönmemif kireç alınacak 
Aır1ceri Fıbrilr.ılar Umum Mudürluğü 

M er.hz Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (740S) lira (SO) 

kuruş olan 553 ton sönmemiıı kireç asker! 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komi.!yonunca 29/7/940 pazartesi &Ü· 
nü saat 11 de kapalı zarflı ihale edilecek· 
tir. Sırtn:t.me parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin ımıvakkat teminat olan 
(SSS) lira (~2) kuruşu havi teklif mektup. 
tarını mezkf!r gilnde saat 10 na kadar ko
misyona vermeleri vekendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesıikle. komısyoncu olmadıklarına ve bu 
işle allikadar tüccardan olduklarına daiı ti. 
caret odası vesikasiyle mezkQr gün ve sa
atte komiıyona müracaatları. (3713) 13701 

20000 metre ipek kumaş alınacak 
Ask.eri Fabrikalar Umum Müdür/ütü 

M erl:ez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (62.000) lira olan 

(20000) metre ipek kuma& askeri fabrika • 
lu umum müdürlüğü merkez &atm nlmı 
komisyonunca 30-7-940 sah günü saat ıs te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
(3~ ı:ra (10) lcunı~ muka· 'inde komiı n
dan ·•erili T al:. :~rh .ıU'\·akk ıt 
olan (4350) 1' l'."1 havi teklif -·~1upları • 
ru mezk<lr günde saat 14 de kadar komis • 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 n~ 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve. 
saikle komisyoncu olmadıklar= "t'e bu i~ 
le allkadar tüccardan olduklarına dair ti
caret odısr vesikasiyle mezkUr gün ve sa,. 

atte komisyona müracaatları. (3616) 
13739 

100000 metre torbalık bez 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüll 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (40.000) lira olan 
100000 metre torbalık bez askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satm alma 
komisyonunca 30-7-940 salı günü saat 16 
da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna
me (2) lira mukabilinde komisyondan ve • 
ritir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(3000) lirayı havi teklif mektuplarını mez
Jcar günde sau ıs e kadar komisyona ver • 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu iııle ali • 
kadar tüccardan olduklarına dııir t icaret 
odası veslkasiyle mezklir gün ve saatte ko-
misyona müracaatları (3641) 13740 

300 ton yerli Lin ers pamuğu 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum l't!udiırlüğü 
Merkez Satın Alma Komıı;yonundan : 

Tahmin edilen bedelı (84.000) lira olan 
300 ton yerli linters pamuğu askeri fabri
kalar umum müdiirluğü merkez satın alma 
komisyonunca 31-7-940 çarşamba günu sa
at 16 da kapalı zarfla ihale edıleccktir. 
Şartname (4) lira (20) kuru~ mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerın muvnkkat 
teminat olan (5450) lirayı havi teklif mek
tuplannı mezkO.r günde uat lS e kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 24~0 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
itle allkadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikaaiylc mezkQr gün ve sa.. 
atte komisyona müracaatları. (3642) 

13741 
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Ankara Lv. Amırliği Sa. Al 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

kıtaat ilanları 

Kuru ot lllınacak 
l!drtmıı Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Edremit aekert garnizonu birlikle
ri ihtiyacı ıcın 628 ton kuru ot alınacak· 
tır 

2 - Ve Bergama garnizonu ihtiyacı 
irin 628 ton kuru ot alınacaktır. 

3 - Muhammen bedeli beher :128 ton 
21120 liradır. 

4 - Muvakkat teminatı beher 528 ton 
1:184. llradır. 

~ - Ekmltme 22. 7. 940 pazarteai ,;UnU 
saat 10 da Edremlt'ln ve ıaat 16 da Bcr
rama'nın olacaktır. 

6 - Ekıılllme pazarlıkla olacaktır. 
7 - Ekıılltme Edrcmit'te satın alma ko

misyonunda yapılacaktır. Şartnamesini 
görmek lstıyenler her gün it saatlnde ea
tın alma komisyonuna mUracaat etsinler. 

(32951 1326.'S 

Yoğurt alınacak 

Edirn~ Satın Alma Komısyonundan: 
109500 kilo yoğurt 20. 7 940 cumartesi 

,.unu saat 10 da kapalı zarfla Edlmede es
ki rnlltlrtyet dairesinde satın alma komis
ronunda lhale edilecektir. Tahmin edilen 
tutarı 17:>20 ve teminatı 1816 liradır. Evıınf 
ve tartnamesl her gün komisyonda görU • 
leb1llr. İsteklilerin sözfl R"Cçen günde iha
le eaaUnden en geç bir saat evel teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri llzım -
dır. (3286) 13299 

Yulaf alınacak 
Kıitahya Topçu Alayı Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - Kapalı zari usıılü ile (825) toa yulaf 

mtvıuatiyle birlil:tt satın almacalr.tlr. 
1 - Mubammen b«leli (57.750) lira. mu

•dht teminat al:çea/ (4137) lira (50) l:u
ruıtur. 

3 - z5.7.940 ptrıembt pnü saat 16 da 
ICütabya topçu alayı satın alma Jcomiıyo • 
ııunda ihaltsi yaprlacaf ından talipltrin td
lil mdtuplarını ihal«len bir saa6 nelint 
lcadar Kütıbya satın alma komisyonuna 
ttılim etmeltri lazımdır. 

4 - EYsa/ -rt şeraiti ölrenmeJ: istiyenlt
rin lcornisyona mürıcııtlarr. 

5 - Talipleria JcınunWJ tmrettiği vtsa -
illi blzıu1 bulunmalarr. (3288) 11300 

Sığıreti alınacak 

'l'olcd Satın Alma Komisyonundan: 
f'olcat ••rniıonu ihtiyacı olan 100.000 

lilo .,lır fiti kapalı ıarl usuliyle eksilt -
mqe koaalmuştur. Jlubammen fiyatı 25 
bin liradır. Muvaklcıt teminatı 1875 lira. 
dır. ihale 1eünü 22 ttmmuz 940 pazartesi 
Hat 10.30 dı yapılacaktır. !stelr.lı'lerin 
mnltlr 6ilnd~ kanuni Ytsihlariyle birlik
te zari/arım Tokat aslttrl •arnizonunda 
•atın alma komisyonu başkanlığına gön -
dtrmeltri. (JJ17) 13304 

Sadeyağı alınacak 

Balıkt!Sir Kor Satın Almı Ko. dan: 
;l - Kor merkez birliklerinin senelik ih

tiyacı için 60 ton sadeyağı klmyevt ve hl· 
kemi evaafı dahilinde kaplı zarfla eksilt -
meye konmuttur. 

2 - İhalesi 19. '1. 940 cuma gllnll saat 
18 da Balıkesir satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 76000 lira olup 
munkkat teminat mlkdan ~25 liradır. 

f - Evsaf Te ıartlarını görmek fırttycn
ler her Jt1ln eatın alma komisyonunda g(!
rebl lirler. 

5 - Taliplerin ihale saatinden bir eaat 
evel temınat makbuzlannı ve kanunun em· 
retUtt Teutklert Balıkeelr komisyona 
m.akbus mukabili vermeleri ıarttır. 

& - Poatada vaki gecikmeler muteber 
olanın (3319) 18305 

Kunı ot alınacak 
Lalapaı• Satın Alma Ko. dan: 
A.fağıda clna vemikdan yazılı kuru ot 

atın alı.nacaktır. Kapalı zar:fla ihalesi La
lapqa askeri aatın alma komlayonunda ya
pılacaktır. Evsaf ve vartıarı her lfiln komi• 
yanda gftrUleblUr. İsteklilerin teklif mek
tuplarını en az ihale u.a.Unden bir saat e
..ı komisyona vermı, olmaaı l!zımdır. 

':inal Mlkdan Tutan 
kilo Lira 

Kuru ot t'i037888 279085,t'iO 
tık teminatı İhale lrÜnil saati 

Lira 

15364,50 
1(832~) 

22. 7. 940 15 
13308 

Sığıreti alınacak 
Mtrziforı Satın Alma Komi$yoau.adaa: 
1 - Merzifon garnizonu için (75) ton 

sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - İhalesi 22-temmuz-940 pazartesi rü
nü saat ıs de Merzifon'da kolordu karargl
hı binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 15000 lira, ve ilk 
teminatı 1125 lira olup şartnamesi komla • 
yonda her gün görülebilir. 

4 - İstekliler belli gün ve saatte kanunt 
vesikalariyle beraber kapalı zarflarını ka
nunun tariaftı dairesinde hazırlıyarak iha
le s:ıatından bir ır.nat eve! komisyona veıil
miıi bulunacaktır. Postadaki gecikmeler 
mazeret kabul etmez. (3326) 13309 

6 talebe almac.ak 
Asbrt Liseltr Müfettişlifinden : 
1 - Askeri liselere asken öğretmen ye

tiııti rilmek üzere harp okulu kadrosuna al
tı talebe alınacaktır. 

2 - Bu talebeler; harp okulu talebe5i o
larak Ankara'da: Dil - Taıih - Coğrafya 
fakültesinde yabancı dil tahsili görecek ve 
askeri öğretmen yetlştirilecektir, 

3 - Kabul şartlıtrı: 
A) Harp okuluna giriş şartlarını tama • 

men haiz olmak. 
B) Lise olgunluk imtihanını vermiı ol • 

mak. 
C) Yabancı dil bilgisi yukarı derecede 

bulunmak. 
4 - İsteklilerden seçilmek suretiyle a. 

lınacak talebeler İngilizce, fransızca, al • 
manca branşlarına taksim ve fakültenin 
940 : 941 tedıisatına iştirak ettirilecekler • 
dır. 

S - İsteklilerin evrak ve vesikalariyle 
harp okulu komutanlıfına ve fazla tafaillt 
almak iıtiymlerin de askeri liseler müfet· 
deliğine müracaat etmeleri ilin olunur. 

(3327) 13310 

Et alınacak 

Konya Kolordu Satm Alma Komisyo -
nundan : 

i - Konya'daki kıtaatın yıllık ihtiyacı 
olan 325000 kilo keçi eti kapalı zarf usu -
liyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Kon -
ya Lv. imirlikled satın alına komiıyonla -
nndadır. İstekliler ~:ırtnamcyi bu komis -
yonlıırda okuyabilirler. 

3 - hbu 325000 kilo keçi etinin muham
men tutarı 84500 liradır. 

4 - Şartıwncslndc % 25 mikdar fazla11 
da dahil olduğu halde ilk teminatı 7587 lira 
50 kuruştur. 

S - Ekailtme 24-7-940 çarıamba aünü 
ıaat 11 de Konya'da kolordu binaıı içindeki 
Lv. imirliği satın alına komisyonunda ya • 
pılacaktır. 

6 - İsteklilerin eksiltme günü saat 10 a 
kadar teklif mektuplannı muk\ir satın al
ma komisyonu bnşkanlığma verecekler ve
ya göndereceklerdir. Bu aaatten sonra ve
rilen veya gönderilen mektuplar kabul e • 
dilmlyeccktir. 

7 - Eksiltmeye l&tirak edecekler 2490 
aayıh kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesaiki ibraz etmeleri şarttır. (3430) 13409 

Sığır eti alınacak 
Konya Kolordu Satın Alma Komisyonun

dan : 

1 - Konya'daki lutaatm yıllık ihtiyacı 
olan 325000 kilo sıfır eti kapalı zarf uau -
tiyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Kon
ya Lv. imirlikleıi satın alma komiıyonla • 
rmdadır. İstekliler ıartnameyi bu komis -
yonlarda okuyabilirler. 

S - İşbu 325000 kilo sığır etinin muham
men tutarı 78000 liradır. 

4 - Şartnamesindeki % 25 fazlası da 
dahil oldufu halde ilk teminatı 6612 lira 
SO kuruştur. 

S - Eks!ltmc 24-7-940 Ç&ri&Jllb!ı. günü 
uat 11 de Koııyada kolordu bina11 içinde
ki Lv. Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin eksiltme ~ü saat 10 a 
kadar teklif mektuplarını merkur aatm al
ma komisyonu başkanlığına verecekler ve
ya göndereceklerdir. Bu saatten sonra ve -

Muhtelif yiyecek ahnacak 
l•llbi7e A.d:erl Satın Alma Komısyo nundan: 

Cinai Mikdan Muhammen B. Muvakkat Te. İhale tarihi saati 
Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

Un 468000 62712 4386 2U.940 9 
Un 164000 22550 1691 2..ı.7.040 11 
Un 824000 43492 3232 24.7.940 14 
Un 192000 26400 1980 24.7.940 16 
Sadeyaf 30500 84922 2619 25.7.940 9 
Sadr.ya,t 2.000 27800 2070 25.7.940 11 
Sadeyağ 13000 15210 1141 25,7.940 14 
Sığır eti 138000 29670 2225 25.7.940 16 
Sığır eti 97200 20898 1667 26.7.940 9 
Kuru ot 60•000 18900 1418 26.7.940 14 

l - Yukarıda cins vemlkdarlan yazılı laee mRddelerl kapalı zarf usııliyle satın 
alınacaktır. Tahmin bedelleri ve muvakkat temlnaUan hlzalnnda yazılıdır. 

2 -İsteldller ıartnamelerl Islllhlye'de askl'rl eatın alma komisyonunda ır;örebillr· 
ter 

3 - İhale gilnlert erzakın hizalarında tasrih edllmlıttr. Teklif mektupları yuka
nda Jtösterllen tarihlerde ihale aaatındc.n blr aııat evet IsltUılyede antın alma komis
yonuna verilmlı bıılunac11.ktır Bu saatten sonra gelen mektuplar kabul edilmez. 

• - Şs.rtnameııinln dördilncU maddt'ııl nde istenilen vesikalar muvakkat temina-
tın kondu.it'\! zRrt ı.-..... atne konmue bulunacaktır. (8464 ı 1S4"i!I 

3 Nevi yiyecek ahnacak 
Aoafıda cins ve mlkdarlan tutarları ve eksiltme saatleri yazılı Uç kalem yiyecek 

kapalı zarfla satın alınacaktır. Evsaf ve ıartnameelrl tauı gi.lnlerf hariç her gtln 
komisyonda görülebilir. 1atek111ertn kanunda yazılı VC!laikle birlikte tekllf mektup
larını ihale saatinden en geç bir saat evet komisyona vermeleri ICLzımdır. (3450 l 

Cinai KUo Tutarı İlk te. İhalenln 

Arpa 
Patates 
Bulrur 

6253740 
816000 
216000 

Lr. Kr. Lr. Kr. ne suretle yapılacağı 8'lin ve saati 
8i2097 53 18634 kapnlı zarf !• .. 7. 940 11 
42996 80 322276 kapalı zart 2:>. 7. 940 15 
86288 00 372160 kapalı zarf 25. 7. 940 16,5 

13518 

ET ALINACAK 
Bursı Tümtn Satın Alma Komisyonundan: 

1 - İnegöl ve Mudanya ıtarnlzon birliklerinin senelik et lhUyıı.çlan kapalı zarfla 
mOnakaaaya ı:ıkanlmııtır. 

2 - Mlkdarları, muhammen fiyatları, tık teminatları, ihale gUn ve saatı da a -
takıda yazılıdır. 

3 - Şartnamesi Ankara, tstanbul Lv. l mlrllklerlyle Bursa tümen satın alma ko
misyonunda her gt.ln görllleblllr. 

4 - İsteklilerin ihale aa.atlnden bir sa.at evellne kadar teklif mektuplarını verme
leri l~mdır. 
Mlkdarlan 
~20 000 
100.000 

Muhammen FL 
30 Kr. 
80 Kr. 

İlk tem. 
2700 
2250 

Gün .saat tarih 
so. 7. 9•0 15,30 
80. 7. 9f0 lt'i,80 salı 

(8626) 11811 

ULUS 

rilen veya c&ndorilen mdttuplar kabul e
dilmez. 

7 - Eksiltmeye iıtirak edecekler 2490 
aayılı kanunun 2, 3, üncü maddelerinde ya
zılr vesikaları ibraz ebneleri ıarttır. 

3431) 13410 

Kunı ot alınacak 
Altı mahalle tealim edilmek ilzere 

821.000, 1.110.000, 1.110.000, 1.150.000 ve 
420.000 kilo kuru ot ayrı ayrı kapalı zarf. 
la eksiltmeye konulrnuıtur. 821.000 kilo 
kuru otun tahmin bedeli 41.000 lira ilk te
minatı 3075 lira, 1.110.000 er kilo olan ku
ru otların tahmin bedelleri 55.500 lira ilk 
teminatlan 4.025 lira, 1.150.000 kilo kuru 
otun tahmin bedeli 57.SOO lira ilk teminatı 
4.125 lira ve 420.000 kilo kuru otun tah
min bedeli 21.000 lira ilk teminatı 1.575 li
radır. Eksiltmeleri 22. 7. 940 çarşamba CÜ· 
nü sa.at 11,30 dadır. Teklif mektupları iha
le sııatinden bir aaat evel komisyon bat
kanlığma verilmiı veya posta ile gönde
rilmiı bulunacaktır. Şartnameleri her gün 
komisyonda rörülebilir. 

(3459) 13445 

mat.es, 3150 kilo taze biber, 2520 kilo taze 
bamya, kapalı zarf usullyle ihalesi 25.7.940 
perşembe gUııU saat 15 te yapılacaktır. 
1.luhammen tutarı 12992 llradır. İlk temi
natı 974 lira 41 kuruştur. Şartnamesi ko -
mlsyondadır. İsteklilerin ilk teminat mak
buzu veya mektuplan ihale saatinden bir 
saat evellne kadar tekllf mektuplariyle be
raber Hadımköyünde komutanlık satın al
ma komisyonuna vermeleri. (3536) 1351' 

Sığır eti alınacak 
Sarılcamış Asktr1 Satıa Alma Komis

yonundan: 
1 - 3. 7. 940 ta münakasaaı yapılan gar

nizonun •62 ton sığır etinin beher kilosu
na teklif edilen 22 kunıı fiyat pahalı gö -
rUlmUştUr. 

2 - Ekslltmeel 24. 7. 940 çarıamba günU 
saat 14 te komisyonda pazarlıkla yapıla
caktır. 

3 - Tahmin bedeli 83160 liradır. İlk te
minatı ~408 liradır. İııteklllerin tıı.yln edi
len gUnde Sarıkamıı satın alma komlsyo -
nunda bulunmaları. 

• - Şartname ve evsaftan kolordunun 
tekmil garnlzonlarındll İstanbul Ankara 
Lv. Amirlikleri satın alma komlsyonlann
da görllleblllr. (3538) 13516 

Sığır eti alınacak 

satın alma komiıyonunda mesai saatleri da
hilinde her cün rörebilirler. !haleti 26 -
ternm\1% • 940 cuma rünll aut 16 da yapı
lacaktır, İıteklilerin 2490 aayılı kanunun 
2, 3 eti maddelerindeki vesi.blariyle bera
ber mua,.,.en rihı n uatten bir saat eve • 
line kadar teklif mektuplarını ilk teminat
lariyle birlikte Kırklareli tümen satın al
ma komiıyonuna vermeleri aırttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
(3650) 13643 

Buğday kırdmlacak 

1 - Tümen birliklerinin 1830 ton b\ii
dayı kapalı zarfla kırdırılacaktır. 

2 - Evaafı dahilinde ve tümen birlikleri 
anbarlanna kadar nakliyesi miitehhidlne 
ait olmak üıere kırdırma muhammen be • 
deli 58560 lira ve ilk teminatı 4392 liradrr. 

3 - Eksiltmesi 26-7-940 cuma (Ünü sa
at 10 dıı. Tüm. aatın alma komisyonunda ya

pılacaktır. Evsaf ve ıartnamc tüın. aatın 
alma komisyonundadır. İsteklilerin belli 
glinde saat 9 a kadar kıı.nunun tariflerine 
göre teklif mektuplarını komisyon reisli-

Edime'de eski Müşiriyet dairesind.f 
alma komisyonunda yapılacaktır. li' 
edilen tutarı 27500 ve teminatı 2063. 
Evsaf ve •&rtnamesi her gün komi' 
röriilebilir. İateklilerin sözli ıeçe~ 
ihale ıaatından en geç bir saat ev 

1 mektuplarmı komisyona vumiı 0
1
, 

lhrmdır. (3753) 

F otin alınacak 
!stanbul Komutanlık Satın 

misyonundan: 

Komutanlık kıtaları için 2317/94~ 
aaat 11 de puarlıkla 7500 çift er fot~ 
nacaktır. Muhammen bedeli 56250 ı 
İsteklilerin ıartnameyi görmek için1 
gün ve pazarlı~a istlrlk için de ~el t 
:ve saatte yüzde 15 kati tcminattam·I, 
tikte Fındıklıda komutanlık sa.tın al~ 
misyonuna müracaatlan. (3754) l 

Sı ğıreti alınacak 

1 - Tümenin Elazığ garnizonu ilı~ 
olan 240 ton sığır etinin kapalı zarf! 
ıiltmesi yapılacaktır. ı; 

Tavuk, piliç etj alınacak 
Vizt Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Tümen birliklerinin ıenelik ihtiyacı 

Satın Alma olan 2 • 3 temmuz 940 (Ünleri kapalı zarfla 1stanbul Ltvazım Amirlili 
Ko.: 

ğine vermeleri llznndır. (3651) 13644 

Et alrnacak 

2 - Muhammen bedeli 45600 lirı 
minatı 3420 liradır. Ekıiltmesi 3~• 
salı günü saat 10 da tümen ııatm allP" 
misyonu dairesinde yapılacaktır. _..,. 

3 - Şartname satın alma komis)'OI"'" 
rcaindedir. 

4 - hteklilerin belli günde ec r: 
nt 9 a kadar kanunun bildirdiği vcçbıl 
durup kapayacaklardır. Teklif mek 
nm komisyona reisine vermeleri il&ıı 7.315 piliç eti 23.600 kilo tavuk eti 

15.900 kilo hindi eti kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. İhalesi 22. 7. 940 pazar
tesi günü saat ıs de Tophane'de İıtanbul 
Lv. lmirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 23.733 
lira 20 kuru3 ilk teminatı 1.779 lira 99 ku
ruştur. Nümunesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni veıikalariylc beraber tek
lif mektuplarını eksiltme saatinden bir sa
at evel komisyona vermeleri. 

(3461) 13447 

Sade yağı alınacak 
Edirne Asktri Satın Alma Ko. : 
30 ton sadeyağı kapalı zarfla alınacak

tır. İhalesi 24. 7. 940 çarpmba rünü saat 
11 de Edime'de eski müşiriyet dairesinde 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen tutan 37.500 ve teminatı 

2813 liradır. Evuf ve ıartnameti komis
yonda görülebilir. İıteklilerin IÖT.U ıcçen 
günde ihale aaa~indcn en geç bir ıaat eve
line kadar teklif mektuplarını komisyona 
vermiı.ı olmaları lazımdır. 

(3462) 13448 

Sığır eti alınacak 
Edirne Askeri Satrn Alma Ko. : 

180 ton ıığıreti kapalı zarfla alınacak
tır. İhalesi 25. 7. 940 pazartesi günü saat 
11 de Edime'de eski müşiriyet dairesin.de 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı S4.000 ve teminatı 

4.050 liradır. Evaaf ve şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin tek
lif mektuplarını en geç ihale aaatmdan bir 
saat cveline kadar komisyona vermiı ol
ması lazımdır. 

(3463) 13449 

450 Ton saman ahnacak 
Kütahya Asbri Satın Alma Komisyo. 

nund11a: ..., 
1 - Kapalı :url u11uliyle 450 ton ••m1111 

mtvzuatsız olarak sııtın alınacaktır. 
2 - Mubammen bed~li 6750 lira olup 

muvalclcıt teminat akçtsi 506 lira 25 .tu -
ruştur. 

J - 26. 7. 940 cumıı gilnil saat 16 da Kü
tahya topçw- ılayı satın alma komisyonun
da ihalesi yapılacafından talipltrin ttlclil 
mtktuplarım ihaledt>n bir sıat t!Velt kadar 
KütRhya satın alma komisyonuna ttslim 
etmtleri 15.zımdır. 

4 - Evsaf ve ştraiti ölrtnmelc istiytn· 
ltrin Jcomisyona müracaatları. 

5 - Taliplerin kanunun emrt!ttili vtsı.-
ılci bimil bulunmaları. (J499) 13490 

Koyun eti a?ınacak 

Çorlu Kor. Satın Almıı Komisyonundan: 
1 - Çorlu haatanesl senelik ihtiyacı tı:ın 

60.000 kilo koyun etl kapalı zarf usullyle 
a· .nacaktır. 

2 - İhalesi 22 tP.mmuz 940 pazartesi gU
nU eaat 1!5 te Çorluda kor satın alma ko • 
m~syonundıı yapı lııcaktır. 

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

4 - Evsaf ve ıartne.meslni görmek tatı
yenler her gUn Ankara, İstanbul Lv. l\mlr
llğl sntın nlma komisyonuna ve Çorluda 
kor aııtın alma komisyonuna mtlracaatıa 
görebilirler. 

t'i - İsteklilerin kanunun ikinci ve U<;Un· 
cU maddelerindeki belgeleriyle birlikte 
belll Jt1ln ve saatten bir aaat evel teklif 
mektuplnnnı makbuz mukabilinde vt'rnılı 
bulunmaln. (3500) 134.91 

Et alınacak 

Siirt Tümen Satın Alma Komisyonun
daa: 

1 - SJtrt birliklerinin ihtiyacı için 
150.000 kilo sığır veya koyun veya keç;l eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuııtur. 

2 - Sığır etinin muhammen tutarı Slt'iOO 
keçi etinin 37500 koyun etinin de 46500 li
radır. 

3 - tık teminat sığır etinin 2362 lira ro 
kuruı keçi etinin 2812 lira 50 kurut koyun 
etinin dcı 3487 lira 75 kunıııtur. 

4 - Eksiltme ı Ags. 940 pcroembe gUnU 
ınat 10 da Siirt satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

5 - İstekliler şartnameyi ııatın alma ko· 
misyonlarında görmeleri. Teminat mek· 
tuplarlyle ve teklif varakalartyte birlikte 
m07.kftr gllnde ihaleden bir saat evellne 
kadar Siirt tümen satın alma komisyonu
na mllrncaatıan. (8533} 18:>11 

Muhtelif aebze alınacak 

ihalesi mukarrer olan 1.270.000 kilo 11ğır 
etinin ilan noksanından dolayı ihalesi yapı
lamamıştır. Mezktır etler yeniden kapalı 

zarfla eksiltmeye konmu~tur. 
2 - İhale günleri 22 • 23 ve 24 temmuz 

940 pazartesi ıah ve çarıamba ~leri sa
at 11 den 17 ye: kadardır. 

3 - M ezkt1r etlerin her partisinin muvak 
kat teminatı 3875 ve 2888 lira arasındadır. 

4 - Eksiltmeye iıtirlk edecekler yazılı 
aaatlerden bir saat evci zarflarını verme -
lcıi lbımdır. 

5 - Etlere ait ıartnanıeleri görmek is -
tiyenlcr her ~ mesai ıaatlerinde Vizede 
satın alma komisyonunda görebilirler. 

(3539) 13517 

Tezek alınacak 
Ağrı Tümım Satın Alma Komisyonun

dan: 
1 - SUrbehan birliklerinin mUnııka.ııayn 

çıkarılan 3.871.830 kllo tezeğin gllnllnde 
istekli çıkmadığından ko.palı Zl\l'fla tekrar 
mUnaka~aya çıkanlmıııtır. 

2 - Tahmin edilen bedel 38718 lira 30 
kunııı ilk teminat 2904 liradır. İhalesi 
26. 7. 940 cuma gtlnll 11aat 15 te Ağrı tUmen 
satın alma komisyonunca yapılacaktır. 
Teklif mektuplan ııaat 14 e kadar kabul e
dilecektir. 

3 - Şartname ve evsafın esasları kolor
dunun bUtUn garnhmnlarında mevcut olup 
her zaman görilleblllr. (3630) 18608 

inşaat münakasası 
Çorlu Kor Satm Alma Komisyonundan: 
1 - Çorlu hutanesi elektrik aantralt bi

nası ile diğer tesiııatmın inıu.tı kapalı 

zarf uıuliyle eksiltmeye konulınuıtur. 
2 - İhalesi 29-7-940 pazartesi günü saat 

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

ru• olup ilk teminatı 6524 lira 25 kuruştur. 
4 - Şartname keti! ve projelerini gör -

mek ve almak iıtiyenler 5 lira 27 kuruı 

mukabilinde Çorlu'da kor aatın alma ko • 
misyonuna müracaatla alabilirler. 

5 - İsteklilerin kanunwı ikinci ve üçün
cü maddelerindeki behıeleriyle birlikte bel
li gtın ve saatten bir saat eve! teklif mek
tuplaruır komisyona vcrmiı bulunmaları 

llzımdır. (3628) 13609 

Sade yağı alınacak 
Afyon Kor Satın Alm11 Komisyonundan: 
1 - Kor merkez blrllklertnln ihtiyacı er 

lan 15000 kllo sadeyağı 29. 7. 940 saat 16 
da; kapalı 7:Rrf uırullyle ihale edilecektir. 

2 - 15000 kilo sade yag'ının muhammen 
bedeli 18000 lira olup muvakkat teminatı 
1350 liradır. 

8 - Şeraitini öb'enmek ıırttyenlerin her 
gün ve ihaleye i9Urlk edecek isteklilerin 
teklif mektuplarını muayyen gUnde ihale
den bir saat evel Afyonda kor satın alma 
J.:omlsyonuna mUracaaUan. (3620) 

13610 
Odun alınacak 

lstınbul Komutınlılc Sıtın Almı Ko
misyonundan: 

Bursa Tümtn Satın Alma Komisyo
nundan: 

1 - Bursa garnizon birliklerinin sene -
ilk et ihtiyacı kapalı zarfla mUnakasaya 
çıkarılmıştır. 

2 - Mlkdarı , muhammen fiyatı, ilk te
minatı, ihale gtinU ve saati &18#1da yazı
lıdır. 

3 - Şartnamesi Ankara, İı!tanbul Lv. 
Amlrltklt'ri satın ve Bursa tllmen satın al
ma komisyonlarında her ,;Un görUleblllr. 

• - İsteklilerin ihale saatinden bir aa
at evellne kadar teklif mektuplarını ver -
melen lA.zımdır. 
Mlkdan Muhammen Fi. İlk tem. 

200.000 35 6250 lira 
İhale gilnU saati 

30. 7. 940 sah 11 de 
(8723) 13705 

Kundura saire alınacak 
Balıhsir Kor Satın Alma Komiıyo

nund~n: 
1 - Kor birlikleri ihtiyacı için 4000 : 

10000 çift kundura 2000 : 40000 çift çorap 
40000 : 10000 metre çamaıırlık bez pa.zar-
lıkla alınacaktır, , 

2 - Kundura beher çifti ııoo kuruı ço
rapların 35 kuruı çamaşırlık bezin metresi 
30 kuru$tUr. 

3 - 1haleıi 17 /7 /940 tarih çarpmba rü
nü saat 17 de Balıkesir kor satın alma ko
misyonunrla yapılacaktır. 

4 - Her ay 2000 çift çorap 2000 çift kuıı-
tlu~a teslimi ıa.rttır. 

4 - Nümunesini görmek iıtiyenler her 
giln komisyonumuzda görebilirler. 

6 - Taliplerin muayyen olan ıaatte ko
misyonumuza müracaat etmeleri (3746) 

13728 

Baskül ve aaire alınacak 
Balıktsir Kor Satın Almı Komisyo

nundan: 
1 - Kor birlikleri ihtiyacı için 5000 : 

10000 as kabı 300 : SOO bakraç 25 : 50 kü
c;lik kazan 5 bukül 300 büyük boy remici 
feneri 30 kantar paı;arlıkla aatın alınacak
tır. Aş kabının muhammen fiyatı 5000 lira 
bakracın 2500 lira. Küc;ilk kazan beher ki
losu 160 kuruotan bukülün 1200 lira ge
mici fenerlerinin 570 lira kantarlarm 540 
liradır. 

2 - lhal~i 17 /7 / 940 çarşamba rünü sa
at 16,30 da Balıkesir kor ıatın alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Bütün malzemeler ihale tarihinden 
itibaren bir ayda teslim edilmesi ıarttır. 

4 - Taliplerin muayyen olan saatte ko
misyonumuza mUracaatlan. (3747) 13729 

Sığıreti alınacak 

Erzurum Ltvazım Amirlili Satın Alma 
Komisyonundan : 

1 - Erzurum garnizonu ihtiyacı için 
576000 kilo ıığır etinin 10-7-940 giinU iha -
letindc iıtekli çıkmadığından tekrar açık 
ekıiltmcye konuldu. 

2 - Pazarlığı 19/7/940 cuma rünil aaat 
16 da Erzurum Lv. lmirlifi aatın alına ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 103680 lira katt te
minatı 12868 liradır. 

4 - lateklilerin tayin olunan gün ve sa
atte komiıyonda bulunmaları. (3741) 

13755 

Kundura alınacak 

Komutanlık birlikleri tein 2886 ton o -
dun 29. 7. 940 günU saat 17 de kapalı zarf 
usullyle satın alınacaktır. Muhammen be
deli 61948 lira olup ilk teminatı 38•7 lira 
40 kıınıvtur. Şartnamesi İzmir, Ankara 
Lv. Amirlikleri ve İstanbul kcımutanlık sa
tın alına komisyonunda her t;ıı gtlnU g6rU-
leblllr. İRteklilerln helll gtlncle ihale saa- Afyon Kor Satın Alma Komisyonun-
tınden bir .ııaat evellnc kadar teklif mek • dıvı: 
tutılnrını mektup kllr§ıhğı Fındıklıda ko - ı - Kor blrl!lderi ihtiyacı için 5000 çift 
mutanlık eatın alma komisyonuna verme- kundura aatın alınacaktır. 19/7/940 rü.nü aa.. 
lert. at 15 de eksiltme suretiyle pazarlıiı yapr-

Sellmlye ve Karadeniz hntar.ı odunları Jııcaktır. 
ayrı ayrı taliplere ihale edllcblllr. 2 - 5000 çift kunduranın muhammen be-

(3621) 18611 deli 32500 lira olup muvakkat teminatı 
Odun alınacak 2437 lira SO kuru,tur. 

nur. (3755) 1 

Sığıreti alınacak 

1 - Tümenin Hozat garnizonu 
olan 120 tl)n 11hr etinin kapalı zarf!' 
ıiltmcsi yapılacaktır. ,. 

2 - Muhammen bedeli 24000 li~" 
mlnatı IROO liradır. 

3 - Eksiltmesi 3017/ 940 salı ıaııl! 
16 da Tüm. 1atınalma komlıyo!!U 
sinde yapılacaktır. 

4 - Sartnamc satm alma komiı,.od' 
resln<le<lir. 

S - hteklilerin belli gilnde en P 
15 c kadar kanunun bildireceii veç!ıl!C 
durııp kapayacaklardır. Teklif me 
nı korniııvon reisine vermeleri iIAn O 

(3756) 1 

Sığıreti alınacak 

1 - Tümenin Malatya ıamizonU 
cı olan 240 ton uğır etinin kapalı 
eksiltmesi yapılllcaktır. 

2 - Muhammen bedoli 48000 v• jj 
minatı 3600 liradır. 

3 - Eksiltme 31/7/940 çarıanıb' 
eaat 15 da tüm. satm alıpa komlsyoıı' 
resinde yapılacaktır. 

4 - Şartname ıatın alma kom.iı1oCI 
retindedir. 

5 - hteldilerin belli günde en ~ 
at 15 e kadar kanunun bildirdiği 
doldurup kapatacaklardır, teklif m 
rmı komisyon reisine vermeleri uaıs 
nur. (3757) J5 

DEVLET DEMIRYOL 

D. D. Yolları Satıa Alma Komi 
t:•n: 

Muhammen bedeli 85640 Ura oı" 
t motcırin 23. 7. 1940 aalı günU _.., 
kapalı zarf uırullyle Ankarada ldat' 
mnda satın alınacaktır. 

Bu ıve girmek tstıyenlertn 2675 
muvakkat teminat ile kanunun ta,yl'. 
~ ve8fkalan ve teklffler1nl aynı ~ 
a e kadar komisyon relalilfne 
llsımdır. 

Şartnameler 1'15 kurup Ankara., 
danıa,a veznelerinde aatılmaktadır· 

(34f8) J 

Döküm itleri 

D. D. Yolları Satınalma Ko : 

9. uncu iıletme ihtiyacı i'in 
nrfmda döktürillecok olan Te alel 
dst mikdarile muhammen bedeli 
yazılı bulunan ızaara, aoba maJWıe 
ıon parçalarından ibaret döküm iti 2 
lira bedelle ve bpalı zarf uıulile 
11ya konmuıtur. 

Münakasa 24. 7. 940 çarpmba ,a1' 
11 de Siıiceci'de 9 İtletme blnasnıd' 
Komiıyonu tarafından yapılacıı.ktıt'· 
lilcrin 1821.93 lira muvakkat teminat 
mırıl veatkalarile teklif mektupJarrııJ 
edecek olan kapalı zarflarını aynı ~ 
at 10 a kadar komiıyona vermeleri , 
dır. Şartnameler paraaız olarak ko 
dan verilmektedir. (3506) 13541 

Mim Mubamnıell 
kllocram Nevi J.,lr' 1 
31935 Makine ve va.con 166" 

103600 
6800 

parçaları 

Soba 1ss' 
ıotf Izgara 

Erzincan Satın Alma Komisyonundan: 3 - Şeraitini öğrenmek iıtiyenlerln her D. D. Yolları 4 üncü isletme il 
ı _ Askert lhtıyncı lc;fn Erzlncanda rün ve pazarlıia ittlriık edecek isteklilerin lfJndtn: 

te~tlm 11\l'tlyle 2.000.000 kilo odunun ka. muayyen gün ve ıaattc teminatlariyle Af- ,lı 
d k 1 k · u Kuma,, astar ve telAııı idarece " palı zarfla Ck.ailtmesi 27. 7. 9-iO pazartesi yon a or satın a ma om11yonuna m ra- Ozer tahminen 1873 takım elbise .,. 

gUnU sat 11 de Erzl canda Aatın alma ko- caatları. (3742) 13756 adet palto ile 758 adet resmt kasketi'..., 
mleyonunda yııpılacak. Urt ı:ııı"· 

2 - Muhammen bedeli •0.000 lira fllup Sığıreti alınacak lmesl kapalı zarf usullyle ek.eti 
nulmı.Jftur. 

ilk teminatı 3000 liradır. Şartnamesi ko - I Ekıılltme 2~. '1. 9~n tarihine , 
mlsyondadır stanbal Lnanm Amirlili Satın Alma .. ""' • 

· pazartesi -t•-u saat 15 te Kaysertd" 3 - Teklif mektuplarının eksiltme saa- Komisyonundan: U ,.; ..... 
tinden bir saat evel komisyona teslim e. 1 - 46 ton aığıreti alınacaktır. Pazar- c leletme müdtlrlllğtl blnuıı:ıda 
dilmesi. (3622) 13612 !ıkla eksiltmesi 16/ 7/ 940 salı günü saat caktır. 

13.30 da Tophanede latanbul Lv. lmlrlif! Bir takım elbisenin muhamme11
1r Yulaf alınacak satın alma komisyonunda yapılacaktır. bedeli IS ve bir adet paltonun 6 ve b 

2 - Tahmin bedeli 16100 lira ilk temi- tolonun 2 lira ve bir adet resm! 1< 
lCırlclareli Tümtn Sıtırı Alma Komisyo- natı 1207 lirll SO kuru,tur. Şartnamesi ko- lt'iO kuruıtur. 1 

nundan : misyonda görülür. 1steklilerin kanun[ ve- Bu tııe girmek ıstıyenlerin JZJS t 
teminat vermeleri ve kanunun tafl11 

Tümen birliklerinin 1940 malt senesi ih- sikalariyle bclll 11attc komisyona gelme-
! · (3743) 5 veslkalariyle eksiltmeye glmıl:Ye ı:rt 

tiyacı için 3.600.000 kilo yulaf kapalı zarf erı. 137 7 kanuni bir hali bulunmadığına dair ı 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Beher ki- Sadeyağı almacak nameleriyle blrllkte tl'kllf ıneJ<ttl!". 
tosunun muhammen bedeli yeni çuvallı 8 eksiltme günU muayyen saatten bit 

Hadımköy Komut.anlık Satın Alma Ko- kurus 90 aantltndlr. İlk teminatı 17270 lira- Edirne Adtri Satın Alma Komiıyo- vellne kadar komisyon reisliğine ~,t 
misyonundan: Ş l nundan: rt l&zımdır. Postada olacak ıteCl~e fi' 

Çatalca Mat. Mv. birlikleri ihtiyacı için drr. artnameal ve ev1afı stanbul ve An· Kapalı zarfla ?2 ton aadeyafr almacaktır. bul edllmP.z Bu tee alt ıartname • S 
66700 patlıcan, 66700 &yfekadın, 21700 do- kara Lv. lmirlikleriyle Kırklareli tümen İhalesi 31171940 çarp.mba günü Hat 11 de ı vele projeleri Ankara, Kaysrri. ııtı 

----------------------------------·------ ff&rlartndan paruız olarak dağıtl'.;ırf -------- dır. (5867/3608) lP'°' 

Balast mü na kasası 
D. D. Yolları 3 üncü lfletme MQd ürlüğünden , 

Muhammen bedeli ile bulunduğu yer, miktar ve vasfı ve muvakkat teminatları ile ihale tarihleri qafıda yazılı bilaıt kapalı rarf uıuliylt 11' 
kesir'd.e De~ryQl~ar flçUnc~ işletme binasında ıatın a~ınaca~!r. . 

1
1 

Bu ışe gırmek ıstiyenlerın 2490 sayılı kanunun tayın etnğı vesikalarla tekhf mektuplarını ihale tarihinde aaat g da komisyon reish~ine verııı' 
tbımdır. • 

Bu ite ait şartn~ler Bahkeııir'de üçüncü işletme müdürlüğünde parasız verilir. Bir metre ı3W 

Balast ocağının bulundufu yer 
İzmir - Bandırma hattı 

Sojucak civarında 

Kilometresi 
20-4 - 215 

258 - 268 

Cinsi : Mikdarı 

Küıkü ile yarmalar- 15000 M1 

dan kırma ve topla-
ma 
• • • • • 15000 M' 

mi kabının 
Muhammen 

bedeli 
110 

110 

Lira Muvakkat teminat 
Tutan Lira Kuruı 

16500 1237 50 

1G500 1237 50 



T VE iÇTiMAi M. V. reamt mühürlü bir vesikasını g<Sndere- mak. D- Ahllk ve seciye itibariyle 
ceklerdir. ) müfettitlik mesleğinin istilzam ettiği 

olup prtnuneei 107 lı:uruea komi~ndan 
alınır. Taliplerin zarftanm ihale saatinden 
bir uat eveline kadar M. M. V. Sa. Al. C • Okudukları mekteplerden .. -eya vekar ve ciddiyete mUnafl bir hali bu

maballi polis idaresinden ahnmıı hüs- lunmamak. E- Sıhati her türlü iklime 

•
• "• lçıimal Muavenet Velrlle- nühil vara'kası, ve her nevi seyahate mUsait olduğu 

D - Miltehassıaları tam bir hastane tam teşekküllü bir reıımi hastahaneden 
leyıt, ve İstanbul nehari Kil· heyetinden, basılmıı örneğine uygun alınacak raporla tevsik edilmek, ge • 
t M ı ve Ustfinde tasdikli iotografı bulunan rektir. 

~ıar::~ı:~ı~~kteplerine •- bir sıhat raporu. ( Bu raporu hastane 2- lstekli olanlar, nihayet 14. 8. 940 

..... "• Cümhuriyeti tebaasından baştabiplikleri •arflı.varak üstünü mü- pazartea! günü a~~'~ .kad~ _ve~i-
•v }'••ı 18 d ğ 26 d hilrliyecek ve istekh tarafından mU - let Teftıt Heyetı Reııhğıne ııtıda ıle 
L_ -r en aşa ı ve an . ·· d' d ·ı 
uqJunnıam k ( · 'd k hürlü r:arf halinde olarak g<Snderıle - muracaat e ıp ora an ven ecek tercü-

a yırmı en yu arı "h•l be · i kl • 1 b" 
••kertikle ilitiği kalmamıı cektlr. ) ~~: a .. ya~nadmesınl • eld ğıerıy.be. ır -

r ), İtbu muayeneler Ankara, Sıvas, Er- ~ ~ ve uzenn e an atı ı gı ı ek • 
Orta IDekt t k' i i i d zurum, Diyarbakır, Haydarpaşa nü • sıksız olarak dolduruduktan sonra en 
""- ep en pe ıy ve y e- t Ç h 20 8 1940 . .. .• k dar 

Ko. na vermeleri. (338) 13340 

Eger sabunu alınacak 
1JI. 1JI. Vdill!ti Satın Almı Ko. : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 75 

kurut olan 10.000 - 15.000 kilo eter aabu
nu kapalı zarfla ek&iltmeye konmuıtur . 
Eksiltmesi: 22. 7. 940 pazartesi gü.n-ü saat 
11 dedir. İlk teminatı: 562,S lira olup, nü
mune, evsaf ve ıartnamesi komiıyonda ıö
rülür. Taliplerin mua17en vakitten bir sa
at eveline kadar sadlannı M. M. H. Sa. 
Al Ko. na vermeleri. 

(3439) 134.20 ~zu11 olmak ( lise sınıflarında mune hastaneleri: stanbul ocAuk as Tgeçft" · H. ti" cRu~l~ğe~ı gunuöned a . 
ıki le f 1 L 1 1 tanesi İzmir Bursa. Konya, dana, e ıt eye eıs ı ıne g n ermıı lOO Baraka yaptmlacak .,., ne az a o&umut o an ar • • 1 • d bul a akl d 

-...Iecektir. Bunlarla kadro dol- Samsun memleket hastane erın ~ ya - ~ İc t k~~l ırd f .. 1JI. M. Vei:ileti Satın Alma . Komiıyo -
~ ı.Jrdirde orta dereceliler de a- pılacak ve buralarda muayene edılmek .. 1 n1 s ~ ; ;r en evsa ı ?Ygü~'! go - nundıa : 

için bu hastanelerin bulunduğu vitl • ru e er, · • 940 pazartesı nu eaat Ketif bedeli 459.255 lira olan ıoo adet 
t1te1tı·ıı Ln n_ 1n yetlerln Sıhat ve tçtimat Muavenet 9 da Ankara veya lstanbul'da tahriri abpp baarka inşaatı kapalı zarfla eksilt -

er, outun evra nı ta • b" • "h • kl d 
olduğu halde, dilekçelerini müdürlüklerine istekli1er bizzat milra- ır4-ımTtı han.a .t~bı .tuh tudalaca ar fıfr.k meye konmuştur. Eksiltmesi: 26-7-MO cu-

194() tar"b' kadar caat edeceklerdir. a rırı ımtı tn muva a o- rna cünll saat 15 dedir. İlk teminatı 22.120 
~iıı S hı ıne t ı--• MÇorum E Örneği aşağıda gösterilen No - lanlar Ankara'da ayrıca •ifaht bir im- lira 20 kuruı olup prtnamesi 23 lirıya ko-

ILA~ ı at v: çt UMU uave- • · hil · d" tihanda d · 'l kl d" miıyondan abmr. Taliplerin zarflarını iha--..ıetfne, İstanbul mektebı" ill'.ı·n terlikçe tasdikli bır taah t .aene ı 5- İn kaı·1geç.ırı.ec~h er ır. M M 
ır t t le aaatinden bir aaat eveline kadar . · SıL-t ve t. M. MUdUrlüğll va- ( bu senet istekli tarafından aynen . s e ı e. rın .'m. _ı. an programını 

... T f H R ı d ı ı V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (3594) 13595 IQekt Uda ili y Un ö d taıu:im ve imza erilecek; ve altı öme- e tış eyetı cıs ıgm en a ma arı 
tıdir. ep m r g e g n e- ğinde görtildilğil veçhi;e, kefili tara- veya mektupla istemeleri lazımdır. Nal alınacak 
) 

lecek evru ıunlardır : fından keza aynen ve tamamen yarıla- • (3511) 13'198 M. M. Vekaleti Satrn alma 1CO: 

~tlfus hUvfyet cOrdanı asJı, rak inu:alanacaktır. l Elbiaelik kumat alınacak yü~i~:f, ~i~:t'in jj';~~~!;(~~~~~)oc:<'~ 
·'ll ınektep tehadetnamesi aslı. F • 4.5 X 6 boyundıı altı .tane fo!og- yüz bin geyim nal pazarlıkla mUnakısaya 
ftzı. okumuş olanların 9Cba • rafı ( cepheden alınnu1 ve ınce kagıda GümrüA: ve lnhiurlar Velcvetiaden : konmuştur. 50.000 geyimden aıtaiı olmamak 

ile birıt.kte tahsı"l müddetle • basılmıt olacak ). 1 V k•J k l ~ hd 1 üzere teklifler kabul edilir. ihalesi 19/71 - e " et o cu ve multa em eri 940 cuma günü saat on birdedir. Hepsine 
,_~ eden resmi vesika ), 4- Yatları 22 yi geçkin bulunanlar! için mübayaa edilecek 680 metre elbiıelik talip olanlann kati teminatı (20.100) yirmi 
-....lanı, örneğine uygun ve ila- Yurtta o~u~ya ve ileride me~bu~ı kumaıın bir ay içinde 11tm almmaıı pa • bin yüz liradır. Evuf ve şart~3:mesi (SSOl 
"-dilrıi fotoğrafı bulunan bir hi.zmetlerını yapmaya ~ngel olacaıc.bır zarlıia konulmuıtur. sekiz yüz seksen kuruı mukabılınde M .. ~· 

ta....-.. l 1 1 l 2 - Buna ait ıartname her etin Vekllet V. satm alma komiıyonundan alınabılır. 
ı..~. (Bu raporu hastane ba._ hastalığı veya arızası 0 an ar, ev ı er İsteklilerin kanunun emrettiği belr;elerle 

• :s d"lme 1 levazım miidürlüiünde ıörülebilir. . rı ıarfhyarak Ustilnü mil - kabul e ı z er. ihale ıaatmda komisyona ıelmelerı. 
it •e istekli tarafından mil- 5- İsteklilerin gönderdiği dilekçe ku!uıtur~uvakkat teminatı (280) lira (50) (3562) 13628 

~ haıinde olarak gönderile • ve vesikaların Veklletçe alındığı ad • 4 - Pazarlık 14/8/940 çarpmba ırUnü Tüfekçi 1&11dığı almacalc 
) reslerine bildirileceği gibi kabul edi- saat 14 de Vekilet levazım müdürlüiünde 1JI. 1JI. Velcall!ti Sıtın alma 1CO: 

bı eler Ankara Sıvas Ersu • lip edilmedikleri de yine adreslerine yapılacaktır. Beher çiftine tahmin edilen fiyatı: 200 
hrbakır Hayd

0

arpa•a' nUmune ayrıca bildirilecektir. Taliplerin belli ıün ve 11atte komiıyon- lira otan 100 çift komple tüfekçi san15d17ıiı 1 ' .,. S d · O - · pazarlr1da satm alınacaktır Pazarlığı / tti: İstanbul Çocuk hastane- T • a h h a t e n 1 r n e g 1 da hazır bulunmalan. (3759) 13764 940 perıembe günü saat 15 dedir. Katt te-
l Bursa Konya Adana Sam- Leylt tıp talebe yurduna kabul edi- minatı: 3000 lira olup prtname ve nUmu-
tket ha• stanele,n'nde ya'pıla • terek her hangi bir tıp fakültesinden neai komisyonda «Örülür. Taliplerin muay-

L. d ı yen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bu-~ekliler bu hastanelerin bu • tabip olarak çıktığım a, 2000 s.-ıyı 1 NAFIA VEKALETi hınmaları. (363.2) 13635 
"tillyetlerin Sıhat ve İçtimai kanun mucibince yurtta geçirdiğim---------------
trıUdürlüklerine binat mtı- zamanın ( tatiller de damil ) üçte ikisi Çimento almacak Havagazr rekortman tesieatr 
~1 klerdri. kadar bir müddetl.e .sıhat ve lç .. timai yaptınlacak 
\' \tı V kll ıu Nafıa Vt!lciletindl!n : h1fı kları mektepten veya ma. Muavenet e etının zum gor~ce- 22.7 940 pazartesi &iinü saat 16 da An- 1JI. 1JI, Vei:ill!ti Satm alma KO: 

iııden alınmıı hUsnUhll ki- ii mahallerde hizmet itasını kabul et- knrada naha veklleti binaıı lc;lnde mal- Keşif bedeli 1098 lirı 95 kuruı olan ha· 
4 mediğim veya muayyen müddeti bitir- zeme müdürliliU odumda toplanan rnalze- v~:ızı rekortman teıisıtı pazarlıkla yaptı· 
ol)( G boyunda ull'. tane fotograf meden hizmeti terk eylediğim takdir- me eksiltme lromiıyonundı 8500 lira mu- rılacaktır Pazarhiı 27/71940 cumartesi gi•. 

:s i i • f 1 hammen bedelli 500 ton portlant çimento- nü aaat 10 dadır. Kati teminatı: 164 li 
1,._ ~lınmıı ve ince klltda ba· de yurtta ben m çın SllT' 

0 unan para- sunun kapalı zarf uıulü ile ekliltmesi ya. 85 kurut olup prtnamesi ı 7 kuru~a komi• 
O~ ), nın iki katı~ı 6demeği, ve tıp tahsilini pılacaktır. yondan alınır. Taliplerin muayyen vakitte 

1..''daki leyli mektebe gir • terkettiğim veya sıhi ıebepler dışında Ekıiltme prtnamesi ve teferruatı be- M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 
-.ıq,,,._ delsiz olarak malzeme müdürlüiiinden a- (3633) 13636 

"'"'Qler bu vesikalardan batka fakülteden daimt olarak çıkarıldığım, lrnabilir. 
'-'tada örneği vazıh, Noterlik- yahut yurtta bir sentden az bir müd- Muvakkat teminat (637) lira (50) ku- Kayıt yular bathğı almacak 

l •e kefilli taahhüt ıenedi det kalarak yurdu terkeylediğim tak- nıstur. M. 1JI. Vd:ileti sat.ın alına 1CO: 
d' d" d be · • • f d·ı · 1 İsteklilerin teklif mektuplarını muvalı:. k ta. ır. ır e nım ıçın sar t ı mış o an pa- kat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik Beberine tahmin edilen fiyatı 360 uru, "'"et s .. n d i o r 1J. l i rayı tamamen ödemeği; ve bu taah- olan 1000 tane kıyı, yular ba•hft 17/tem-

~- ,. ile birlikte aynı glln ıaat 15 e kadar mez- mu:r/940 çarpmba ıünti ıaat 15 de .Ankara-
'"Çiilr sıhat memurlan melde- hilt senedi mucibince benden istene - kQr komisyona makbuz m\l'kabilinde ver- da M. M. v. ıatm alma KO. da pazarlrlda 

8 
tahsil edip mezun oldu· cek paralar için ödemek mecburiyetin- meleri lazımdır. <3447) 13471 satın alınacimdan iıteklilerin 540 liralık 

1h&t ve İçtı"mat Muavenet Ve- de olduğıım tarihten itibaren ~ 9 faiz El... .. V • kati temi.ııatlan ile birlikte mezkOr KO. 
ı~ azıg - an :nıaatı da bulunmaları. (3658) 13658 

~}'in edeceği vazifede bet yüriltUlmesini ve 2000 sayılı kanunun 
lrabut etmediğim veya ka- diğer cezai hükümlerinin de hakkım- Nafia Vekaletinden : Muytabiye malzemesi almacak 

de lbuayyen müddeti bitirme- da tatbikini kabul ve teahhüt eylerim. Elazıg - Van hattının 24 + 294 üncü 1JI. 1JI. v,,1c11,,ti satın alma KO: 
un ve,..aıbJ sebepler ~ııın~ Sarih ikaJ"Detgah adresi kiJ.gQ:IC.tr.aik 46 ± 000 uıu kilometu.-~=ine tahmin edilen fiyatı on ıekiz 

daimi olarak ttbntlh - t'tlbft4it ..._ " H)'ftt ~ lerl ~ki birinci kısım lntaatı •eki• 1ı:afe': ~~:':=m":ı~::. 
irde benim icin sarfedllmlt olan ın bu taahhütname kapalı zarf usulile münakasaya konul- muz/ 940 cumartesi ıünil ıaat ıı de An-

t.amamen • 8demeği ve bu mucibince ödemek mec.~riyetinde ~- muttur. karada M. M. V. aatm alına KO. da P&· 

leııedt mucibince benden iı - lunduğu her ders yılı ıçın üç yüz lıra ı- Bu itin muhammen bedeli 900 zarhkl.a satın alına~atrndın . lıtek)ll~rhı 
·ı üdd · · • 2715 lırahk kati temınatları ıle bırlıkte ~ için, Memek mecburi- olmak üzere bütün tah~ı . m et~. ıçın bin liradır. mczkfir KO. da bulunmaları. (3659) 13659 

01dufum tarihten itibaren % ceman 1800 lirayı: ve ıkı ka_tını od~ - 2- Muvakkat teminatı 39.750 lira -
~tlilmeaini kabul ve taahhüt mek mecburiyeti hasıl oldugu taktır- dır. Kamyon yedek parçalan 

de 3600 liraya kadar parayı, faiziyle 3- Milnakua 26. 7. 940 tarihine te-
Sarih ikametglh adreıl beraber, borçlu ile birlikte sadüf eden cuma günü saat 16 da Ve- 1JI. M. Vd.a/,,ti .. tıa alma ICO: 
adres ve hilviyeti yuıb mUteaelsil kefil ve milıtere~ miltesel- kaletimiz demiryollar in•aat dairesin- HepsUıe tahmin edilen fiyatı: 17.460 li-

alınacak 

f ·ı öd eceğım ::ı ra olan altı kalem ZİS kamyon yedek par-
m bu taahhütname sil borçlu ıı atı e ey • dtki münakasa komiayonu odaaında çaları pazarlıılda satın alınacaktır. Pazar-

'4emek mecburiyetinde iMi- Kefilin nrih adresi yapılacaktır. lığı: 18/7/940 per,embe &iinü saat 14 de-
~ den yıla için lld ytls Ura (3382) 13431 4- Mukavele projesi, eksiltme şart- dir. Kati teminatı: 2619 lira olup şartname 

Ln eti ı..a. · ve listesi komisyonda ıörüliir. Taliplerin tııı.. uuttln tahlil mlldd ~ namesı, bayındırlık itleri genel •art- -L· M M v s Al K d wu 1 ::ı muayyen VW<ltte . • . a. . o. a 
1-.lraya kadar parayı, fablle I namesi, fenni tartname, telgraf battı bulunmalan. (3663) 13661 
~lu ile blrUkte ZIRAA T VEKALET şutnamesi, vahidi kıyasii fiyat cet - Matra alınacak 

ltenı ve mf\tterek mtıtettel- veli, 90 B. numaralı malzeme tipi, ta- 1JI. 1JI. Vdl.leti Sıttn Alını 1Comisyo-
lıfatile Meyeceiim. Zayi mühür keometre plln ve profilinden mUrek-

ICefllln adre1I kep bir takım münakasa evrakı 45 lira 
(S381) ıMSO Ziraat Vdiletiaden : mukabilinde demiryollar tnıaat dai -

'ta1e1,e Vekllet milfettitlerinden Selim resinden tedarik olun<;;,ilir. 
almacak Herkmen'in lıtimal etmekte olduğu 3 5- Bu mUnakasaya girmek lstiyen-, ... ,~znal .lfuaveaet Vektle numaralı "riraat vekileti müfetti9li- ler referans ve diğer vesikalarını bir 

>'lJ. ği" ibareli resmt m~hilr ~ayi olmut- istidaya bağlıyarak münakasa tarihin· 
, t.ı leyıt tıp talebe yurduna alı· tur. Yenisi hik ettirıle~eğınden eıld· den en az sekiz gün evet Vekllete ver-

""'tbeııin kabul ıartları ıunlar· sinin hükmü olmadığı ılin olunur. mek suretile bu it için ehliyet vesikası 

auadan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı 85 kuruıı 

olan elli bin tane alemlnyllm c;ıplak matra 
27/temmuz/940 cumartesi rUnll ıaat 12 de 
Ankarada M. M. V. satın alma Ko. da pa
zarlıkla aatm ahnacaiındaıı iıteklilerin 
6375 liralık kati teminatları ile birlikte 
mezkOr KO. da bulunmaları. Şartname 213 
kuruş lı:arşıltfmda mezkOr KO. dan ılınır. 

(36e0) 13690 
Kilim alınacak 

•)"' (3616) 13669 istiyecekler Te bu vesikayı teklif zarf-
'-"' er it --~------------- larına koyacaklardır. Münakasa tari _ 1JI. llıl. Vdl.leti Satm Alma 1Comisyo-~ıe; B. sınıfı için: Tam dev- , nundaa : 

ı._deıı veya lise dereceıinde ----------:~""".":'.'.'.':"-- hinden en u ıekia gün evet yapılma- Beherfne tahmin edilen fiyatı 300 kurut 
~if Vekiletince taıdik e- iKTiSAT VEKALETi mıı olan mUrac:aatlar nuar.ı dikkate a- olan SOOOı tane kilim 17/temmus/940 çar-

~"lepterden pekiyi ve iyi de- lınmıyacaktır. tamba günü 11at 14 de Ankarada M. M. V. 

Daktilo 1 - --1- 6- MünaL--- i t" •k d k tan aatm alma Ko. da pazarlıkla ntm almaca· olmuı, olgunluk imti • a ınaçaa .--ya t ma e ece 0 - imdan iateklilerin 2250 liralık kati temi -
~ h......_. ı '- lar 2400. numaralı arttıntıa, eksiltme 
'Vl&...."'"1111! oma&: l y L.er • d•a • natlan ile birlikte .. asarlık ..nn ve saatm· 
"~ ktiNt ea~etın "' · ve ihale kanunu ile eksiltme prtna • da mezlir Ko. da bulunmal:r";. (3661) 'M de •ırıın~ için: Butundufu Maadin Umum Müdürlüğünde mün- mesi mucibince ibrazına mecbur ol • 13691 
'-\er~ece ıle geçmit, yaban~ı hal bulunan 80 lira ücretli daktiloluğa dukları evrak ve vesaiki mezkQr b • 

k imtihanlarını vermıı müsabaka ile biri alınacaktır. Müsaba- nun 'V'e prtnamenin tarifatı dairesin· 
lttıe1t1u • ka imtihanı 17. 7. 940 tarihine müsadif de hazırhyacaklan teklif zarflarını 

O etin, biitiln evrakını ta- ar .. "'ba ~~nu saat 17,30 da yapıla • 26 7 940 'hl d kad 
L lduğu halde 30 eylOl 1940ca ç~r. Tal•i .. plerin 16. 7. 1940 tarihine . . tarı n e saat onbete ar 
ı.:,~ s uı numaralı makbuz mukat.llinde milna • ~'1llltt doğrudan doğruya • t· kadar mezkQr Umum :Müdürlilie ve- kasa komisyonu batkanlığına vermlt 

Muavenet Veklleüne 'ülariyle beraber milracaatlan. lmalan lb tnd 19 
'ıe .. ~teri, ve dilek~elerlnde 11 (

3763
) 13735 ° 1 ır. (3518) 136 

--&Q adres vermelerı lizım • 

~~terden evrakı tam ve tart· GOMROK VE iNHiSARLAR V. MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 
~:-ıı (75) talebenin kabul ;;~~.;;..;;,.;;.;.~;...;;-------
. ""...., mUracaat tarihine g<Sre Gümrük ve inhisarlar V ekileti Cerrahi alit alınacak 

)\Pi lira numarası üzerinden Ufettit muavinlifi müsabaka •· •· VeHl.U Satıa Alma l!omino-
ı.t; 1-caktır. Oniverıite ikmal m imtihanı nundan: 

)a... lleticesinde Yurt kadro • • Hepmine tahmin edilen fiyatı 44190 Ura 
~ .. a.. le J • ı y kfletıaden • olan otw: kalena cerrahi ilet müteebhlt '~lldığı takdirde, müracaat Gamra ve nhısar ar e . • nam ve heu.bına ac;ık eksiltme ıuretl1le 
~ aruından evrakı tam ve v okllet Teftlt llejetinde (35) hra 25/temmw:/940 perıembe ıünl 1a&t 11 de 

~olanlar, yine müracaat uH maatlı münhal iki müfettit mua - ~r:tı-na:İrtı~· ı!iek:ie ~=:;,o~ 
l &özetilerek alınacaklar· vinliğl için bir müsabaka imtihanı ya- namesini 221 kurut mukabilinde merkGr 

, 1_ pılacaktır : • • KO. dan alabilirler. KkıiltnıeJ'• prtcek-
'l-.:''~ek evrak ıunlardır : 1_ Bu mUsabakaya girebilmek ıçın: ler 3314 Ura 25 kuruılulı: ilk teminattan 

~:llt\f d dil U ile birlikte eksiltme rUn ve aaatmda KO. ,-111,hie Cümhuriyeti tebauın • A- Memurlar kanununun ö~ ne da buhı:Jrnalan. (2659) 12702 
-.1• 11 bildiren nilfuı hüviyet maddesinde yazılı vuıfları haız ol • 

'~b.: malı:. B- Yatı otuzdan yukarı oı~.k. Bir anbar yaptmlacak 
;~ tehadetnameslnin ah C- Alkerliğini yapnııı veya tecıl edıl· 11. 1JI. Vd.•1.u Satns Alım l!omiqo-

~~ı tamamen bitirdikleri mit olmak. Ç- Siyasi Bilgil~r Okulu, nundın : 
~~terinin tasdik mu• Hukuk ve İktisat FakUltelerı, Yüksek Kqif bedeli 2l.3U lira 67 kurut o11ıa bir 
~. olanlar mektep mil • lkti1at ve Ticaret ~kte~lerinden ve- adet anbar iapatı kapa.U adla ebiltme -
-aYni zamanda mezuniyet ya bunlara mümuil l}"Dl derecedeki ye konmuıtur. Ekıiltm•: 19.7.940 cuma 

de &Gsteren- fotosrafh ve ecnebi bir mektepten muun bulun • sibıil aaat 11 dc4lr, tık temlnea: 1604 Jira 

Mendil almacak 
M. llıl. V d.ill!ti Sıttn Al mı 1Comis70-

nundaa : 
Heı.•ılne tahmin edilen fiyatı 9600 lira o

lan l>0.000 adet mendil 29/temmuır/940 ta
rihınıte ve pazartesi günil Aft 14. te An
karada M. M. V. satın -alma Ko. nunda 
kapılı zarf unliyle aatm almacatmdan is
t~klilerin (720) lirahlı: kati teminatlariyle 
birlikte meslrtr komi970nda balunmalan. 

(3674) 13693 

Yün fanila alınacak 
11. llıl. VeHl#!ti Sıtm Alma 1Comi1170-

ıııından : 
Heı»9ine tahmin edilen fiyatı (26.400) li

ra olan (12000) adet yüa fanlll 29. temmus 
940 pazartesi aiinil saat on be•te Ankarada 
M. M. V. ııatm alma komisyonunda kapalı 
urf oıuli:rle aatm alı:nacatmdan lıteklile
rin 0980) liralık kati teminatlariyle bir
likte n .. zkOr Ko. da bulunmaları. (3675) 

13695 
Tavla halatı alınacak 

•. M. Vetllnl Satm Alma 1Comisyo
ııuııdııı : 

Beherine tahmin edilen fintı 11. Ura o
lan 500 adet tavlahatatı pazarlıkla mllna· 
lrauya konmu,tur. 

Uhlni 11/tenumıs/940 tnfhlne m6sadif 
~embe ıilnfi ... t 11.SO dadır. Teminatı 
ıssı liradır. Bvl&f •• tartaam•I lı:omiı • 
yonda ırörBlebilir. isteklilerin lı:anunl bel
ıelet iyle ihale aaatmda M. 'M. V. aatm am. ~ .....,...ın. '(3704) 

13691 

4 kalem giyecek alınacak 
Harita Genel Direktörlüğünden : 

Cinsi Adet MuhammenMuvak. Temi. Lira İhale Ta. Saad 
Bed. Lira 

Kaput 
Kı'lık elbise 
(takım) 

Çamaşır (Don, 

300 3600 

200 2200 

270 18.7.940 14 

165 18.7.940 ıs 

' gömlek) 1200 1800 135 19.7.940 14 
Çorap 2500 750 56 19.7.940 15 

Harita genel direktörlüğü kıtaat için cins ve miktarları ile muhammen 
fiyatları yukarıda yazılı dört kalem giyecek açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. Evsaf ve tartları ile nümuneleri Cebecide Harita aatın alma ko
misyonunda görülebilir. itaya talip olanlar muayyen gün ve uatlarda 
teminat makbuzlariyle müracaatları ilan olunur. (3310) 13330 

Kablo ve saire alınacak 
•· 1JI. Vt!A:il~ti Satın .Alma Komiıyo

nundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 12.000 il· 

ra olan 400 çıtt kablo askı tertibatı ile 400 
çift kolan pazarlıkla satın &lırı&C&ktır. 
Pazarlığı: 16. 7. 940 sah günU aaat 14 te
dlr. Kati teminatı: 1800 lira olup tartııa
ı:neal Jtomlsyonda görlllUr. Taliplerin mu
ayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bu-
lunmaları. (3718) 18703 

Anot bataryası alınacak 
1JI. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1300 lir& 

olan 200 anot bataryası pazarlıkla aatın 
alınacaktır. Pazarlığı: 18. 7. 940 pel'§embe 
günü ııaat 11 dedir. Kati teminatı: 19~ lira 
olup ıartnameat komisyonda görülür. Ta
liplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. 
Ko. da bulunınaaln. (3719) 1S71K 

lntaat münakuuı 
1JI. 1JI. VeHleti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Keşif bedeli 32.238 lira 21 kurut olan 

bir adet r;araj sundurması ikmali inpaU 
ile bir adet praj inpatı kapalı aarfla ek
ıiltmeye konmuttur. Ekıiltmesl: 3ln/940 
çarpmba günü saat 11 dedir. İlk temina
tı: 2417 lira 87 kuru• olup tartnamesi, ke
şif ve projesi 162 kuruta komisyondan a
lınır. Taliplerin rarflannı ihale saatından 
bjr uat eveline kadar M. M. V. BL Al. Ko. 
na vermeleri. (3720) 13748 

Eğer takımı alınacak 

•· 1JI. Vd:'1eti Satın Alma Komis70-
nundan: 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı: 95 
lira oları 500 :600 adet eier takımı P&
ıarhkla satın alınacaktır Pazarbiı: 22/7/ 
940 pazartesi giınü ıaat 15 dedir. Katt te
minatı: 7500 lira olup prtnamesi 2,5 li
raya komisyondan alınır. Taliplerin muay
yen vakitte M .M. V. Sa. Al. Ko. da bulun-
alım (3721) 13749 

Pamuk çorap almacak 
1JI. 1JI. Vei:ileti Satın Alma Komis70-

nundan: 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı yirmi 

altı kuruı olan yüz bin çift pamuk çorap 
19/ temmuz/940 cuma sünü aaat 11,30 da 
Ankarada M M. V. 11tın alma KO. da P&• 
zarlıkla satın alınacağından iıteldilerin 
3900 liralık kati teminatları ile birlikte pa. 
zarlık ıün ve uatmdı. mezkOr KO. et.. bu
lunmaları. Şartnamesi 130 kunıı bedelle 
mezkQr KO. dan alınır. (3722) 13750 

M. M. V. Han Müatetarbiı 

Avadanlık nwlsemeai al,...cak 
•· !I. Vd:aleti Hava Satıa Alma l!o. : 
1 - 3i9 kalem avadanlık ırıalzemeai b· 

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu -
bammen bedeli (18.000) lira olup ilk temi-
nat miktarı (1350) liradır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 20/8/ 940 rlinil 

saat 11 de hava aatm alma komiıyonunda 
yapılacaktır. İdari ve fenni 11rtnme her 
cün öğleden sonra mezkOr komiıyonda 
cdrülebilir. 1ıteklilerin kammım ikinci ve 
UÇÜnCÜ maddelerinde J'&1!1lı Tesalkle bir• 
likte ilk teminat ve teklif mektuplarını 
muayyen saattan bir aaat eveline kadar 
makbuz mukabili komisyona vermeleri. 

(3385) 13395 

Dizel motörii alınacak 
1JI. •· VeUieti Havı Sıt.ln Alma 1Co. 
1 - 300-370 be11irlik bir ıdet dizel mo

törü pazarlıkla aatm alınacaktır. Muham
men bedeli (38.000) lira olup kati temüıat 
miktan (5700) liradır. Pazadıiı 23. 7. 940 
ıalı günü saat 11 de Hava satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartname her 
gün öil~en ıonra 190 kuruı mukabilinde 
mezk&r komiıyoı:ı.dan alınabilir. İıteklile
rin muayyen gün ve saatta katt teminat ve 
kanuni belr;eleriyle komiıyonda bulunma-
ları. (3419) 13435 

2 Depo yapbrılacak 
1JI. 1JI. Vt!Hl#!ti Havı Sıtıa Alma l!o • 

misyonund•n : 
l - İki dePo kapalı zarfla elı:liltmeye 

lronulmuıtur. K-etif bedeli (39.991.68) Ura 
olup ilk teminat milttan 3000 liradır. Ka -
palı zarfla ekıiltmeıi (26-7-940) cuma cü
nü saat 11 de bava aatın alma komis)'Ollun
da yapılacaktır. Keıif evrakı her sün öile
den sonra 200 kuruı mukabilinde mezkOr 
komisyondan alınabilir. İsteklilerin kanu -
nun iki ve üçüncü maddelerinde yasılı ve
aaikle birlikte ilk teminat ve teklif melı: -
tupl&rmı muayyen 11atten bir aut eveline 
kadar komiıyona makbuz mukabili verme -
!eri. (3579) 13594 

Mazot alınacak 
11. 1JI. Vd:aleti Havı Satııı Alma Ko -

misyonundan: 
1 - 500 ton mazot pazarlıkla ntm alı

nacaktır. Muhammen bedeli (60.000) lira 
olup kati teminat miktarı (1500) liradır . 
Pazarlrtı 19171940 perıembe cünll nat 11 
de hau 11tm ılma koıniıyonanda J'&Pıl .. 
c11lctır. İdari V" f~nnl ,artname her sün öi
ltc;en aonra 300 kunt ruulı:abmnde ıaeıktr 
komis,.ondan alı.11abllir. İsteklilerin mua7-
yen gün ve 11at1e kati teminat ve kanuni 
belgeleriyle lr?miıyondı bulunmalan. 

(3707l 1s·oo 

3000 harp paketi alınacak 
1JI. 1JI. Yl!lıilt!tİ Havı Satın Alma 1Co -

misyonwıdu : 
1 - 3000 adet harp paketi puarlılrla a

tın alınacaktır. Muhammen bedeli 900 lira 
olup teminat miktan 68 liradır. Puarlıtı 
19-7-040 cama slbıil saat 10 da baY& atın 
alma lromiıyoawıda ya.prlacaktır. İzahat 
almak iatiyenler mezıtnr komiıyona mil -
racaat edebilir. İsteklilerin maayyee da 
ve saatte teminatlariyle birlikte komia:J'OD-
da bııkınınatan. .(J706). 1S745 

Muhabere malzemem almaaık 
1JI. Jl. VeA:ileti Hın Satrn Alma fo • 

misyonundan : 
l - 200 adet afır ubra bblo dotabı • 

adet arka tezkeremi 40 adet çmrecelı: kol 
pazarlıkla aat111 alınacaktır. llv....._• 
bedeli (492) liradır. Puarlıfr 22nı940 
P. ertesi sün« aaat 11 de ı..n atın alma 
komiıyonunda yapılacaktır. İdad n fenni 
11rtname her rUn öğleden aoııra mezker 
komisyonda cörillebillr. İatelrlllerin mua,.. 
yen siin ve saatte btl teminat n baıml 
bel1eleri7le komiı)'Ollıda lıulu.nmalan. 

(3708) 13746 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Koyun eti alınacak 
Aal:ara L~nam Amirllll Satın Al•• 

Ko.: 
1 - 160 ton ko111D etinin kapalı zarfla 

ekılltmesi 20n1940 uat 11 de Ankara L•. 
amirliği eatm alma komis70nunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 157200 lir& ilk te
minatı 4610 liradır. $utnamHi 336 kanıl 
mu.kabilinde komiıyondan alınır. tc;in~ 
kanunf ve bu fılerle metsul oldufuaa daW 
vesikalar da bulunan teklif mektupl&rııua 
aaat 10 na kadar komil70M Twllmeai. 

(3356) 13311 

Kalay yaptmı.ak 
Anlara Ll!vaznıı Amirlili S.611 ~ 

1Co. : 
1 - 29 blem Wm- bp JıaJQr._ ... 

ailtmeai 22. 7. 940 aut 15 de Mlııııft k 
lmirliii aatm 8\ma komi~ ,.._ 
cııktır. 

2 - 11nmınen bedeli 4929 6-u 
l'UftQr. tik teminatı 369 lira 71 ~ 
Şwtınameai komiQ'ODda a6riillt'-

(3363) ısue 

5 kalem malzeme almecak 
Anhr• Lnuı11J Amlrnfl Satm A1-
~nıı--. : 

t .:.. Alaiıda dm •• a6t&rl&n ~ 
bet blem malseme puarblı 115-7-MO .... 
11 de Anbu LT. lmirlili utm aı- Jto,. 
rni•70JlUDd& J'Qılacaktır. N•nmneJer lııo 
miıyonda ı6rllltir. Hepalnia teminatı 1• 
-- ıo karattur. (3702) 13744 
Cimi 'Miktarı llnham._ 

Et •tın 
Bt 1ıelt8m 
Ktmlk d•tw..ı 
Et bıçafı 
Odun baltam 

.det bedeli 
50 IZS OG 
50 il • 
50 100 Ol 

300 340 00 
200 400 00 

1047 50 

Kuru solan alınacak 
Aa.hra Lt!Yuım Aıaldlli Satıa Alma 

Komisyonundan: 
1 - 600 kilo kuru solan puarblı l&N 

940 aut 10 d& Ankara Lv. lmlrliii aatm 
alma komis,-ommda npılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli IS60 Hra kati te-
minatı 99 liradır. (37S7) 11751 

Kuna ot alınacak 
Anl:ua Levazım Amirlili Satıa Alma 

Komisyonandan: 
1 - 100 ton yemliJı: kanı ot puarbll 

1617/940 saat 14 de Ankara Lv. Smirlill 
aatm alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5000 Ura btl t. 
minatı 750 liradır. Şartnamesi lııomi•~ 
da ıörülür. (3731) 1375' 

Koyuneti ahnacak 
Anl:ara Levuım Amirlili Satıa Alma 

Komisyonundaıı: 
1 - 7000 kilo koyun etilLirı puarlrlda 

ekıiltmesi 1517 /940 A&t 16 da Ankara L•. 
!mirliği atın alma komiıyonunda 7111ıta. 
c.ktır. 

2 - Muhammen bedeli 2730 Ura kati te
minatı 409 lira 50 kruıtur. Şartnamesi 1ıOo 
miıyonda aiirillilr. (3739) 137U 

Patate. alınacak 
Anl:ara Levuım Amir/ili Satııı Al•• 

Komisyonundan: 
1 - 14000 kilo patatesin puartdrla ek -

•iltmeai 16/7 /940 aaa\ 14.SO da Ankara Lv. 
imirlifi aatm atma komi170aanda npıla. 
calrtır. 

2 - Muhammen bedeli 1400 lira kati te
minau 210 liradır. Evaaf komiıYoDda 11-
rillür. (3748) 13754 

Krrmızr mercimek alrmcak 
Anhra Lnazım Amirlili Satıa Alııs. 

l!omis7onundan: 
1 - 15000 kilo kırmm mercimek puw. 

biri& ekıiltmesi 1717/940 saat 14 30 da A.Bo 
lrar& Lv. lmirliti aatm alma ko'mia7onu. 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2100 lira kati ı. 
mlaatı 315 liradır. Sartnameai komiıyonda 
ıörülür. (3751) 13751 

D. HAVA YOLLARI 

Bir kamyon taıesi almac•lr 
Dt!vll!t Hava Yolları Umum llüdürliJ. 

lindl!n : 
1 - İdare için _açılı: ekıiltme nretile bir 

adet kamyon 11ıeal alınacaktır. 
2 - Mıahammen bedeli 3.650 lira olup 

muvakkat teminatı 276 lira 25 kunaetur. 
3 - Elrıiltme 22/71940 tarihine mti11dlf 

Poart• ıüafl saat 11 de devlet baTı yoS. 
lan tanare m~ kila umum mi.o 
dilrlfilr binaamcla toplanacak komıı)'on ta
rafından icra edllecelrtfr. 

4 - 8a ite ait fenni Te huaaat .. rtna
mele\ ile mukavele projeleri paruıı ah
aabilir. 

5 - Bbiltıu7e tıtirlk edeceklerin ma
ay7ea ıfln n saatta tayyare me)'danmda 
klln unnım mfldürliüı binuında banr b-. 
hn"'ll.wı Ulll olunac. (3517) 13SOI 
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Demir ve Çelik Fabrikaları Türkiye ----

Müessesesi l\1üdürlüğ·ünden -------Fabrikalarımızda külliyetli mikdarda Ortayağ, kalınyağ ve zift := 
istihsal edilmektedir. Bunlardan : := ----1- ORTA KREOZOT YAC1 : --Mahrukat olarak yalnız başına veya dizel yağı ile muayyen nis • := 
betler dahilinde karıştırılarak kullanıldığı gibi hayvan dezinfeksi- =: 
yonu ve umumi dezinfeksiyonda ve yıkama yağı olarak gazdan ben- := 
zol ayrılması, boya ve cila yapılması, toprak ve rütubetle temasta =: 
bulunan ağaç aksamının muhafazı?sı, gaz yağı ile mahlUtta sıtma mü- := 
cadelesinde ve % 11 - % 16 (Karbolik) ve (Krizelik) asit ihtiva et- =: 
tiğinden bu maddelerin istihsali için mevaddı iptidaiye olarak kul- E: 
!anılması kabildir. :; 

FiYATI: 

Müessesemiz sahası vagonda teslim tonu TL. 97.00 {Doksan yedi) 
liradır. 

2-KALIN KREOZOT YACI: 

---------------Mahrukat olarak ve ayni zamanda ağaç travers, telgraf direği := 
ve saire gibi toprak ve rütubetle temasta bulunan ağaç aksamının =: 
muhafazası için ve dezinfeksiyon işlerinde veya dezinfektör istih- =: 
sali için mevaddı iptidaiye olarak kullanılabilir. := 

FiYAT: 
Müessesemiz sahasında vagonda teslim tonu TL. 60.00 (Altmış) 

liradır. 

3- ZiFT: 

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

ANK ARA V A LlL lGI ANKARA BELEDiYESi 

Kuru o t alınacak M u htelif inşaat 

Ankara Valiliğinden: Ankara Belediye lmar Müdürlü • 
Vilayetimiz damızlık aygır deposu ğiınden : 

hayvanatının senelik ihtiyacı için mü· 1- Eksiltmeye konulan iş: Ankara 
bayaa olunacak (35-40) bin kilo kuru şehir mezarlığında yapılacak olan tes
otun 22-7-940 pazartesi günü saat on viyei turabiye, istinat davarları ve yol
beşte vilayet daimi encümeninde açık lar, kanalizasyon inşaatı ve keşfinde 
eksiltme ile ihalesi yapılacağından is- gösterilen diğer işler olup bedeli keş
teklilerin ihale günü vilayet daimi en- fi iki yüz yirmi bin liradır. 
cümeninde bulunmaları ve şartname- 2- Bu işe ait keşifname ve sair ev
yi görmek üzere her gün vilayet vete-, rak 11 lira bedel mukabilinde Ankara 
riner müdürlüğüne müracaatları ilan İmar Müdürlüğünden alınır. 
olunur. (3479) 13454 3- Eksiltme vahidi kıyasi fiyat Ü· 

T amirat münakasası 
zerinden kapalı zarf usuliyle yapıla

caktır. 
Ankara Valiliğinden : 4- ihale 26 temmuz 1940 tarihine 
ı - Aşağıda isimleri yazılı okulların müsadif cuma günü saat 17,5 da vila • 

tamirleri ayrı ayrı açık eksiltme ıuretiyle 1 l 
yapılacaktır, yet binasında mar dare Heyeti hu· 

2 - isteklilerin şartname ve keşifname- zurunda yapılacaktır. 
leri görmek üzere her gün maarif mıidürlü- 5- Eksiltme},.e girebilmek için : 
ğune ve ihale günu olan 22/VIl/940 pa- a) 12250 lira muvakkat teminat ve • 
zartesi günü saat l!l.30 da ve 3 7,5 teminat 
akce!ı.ını hususi muhasebe miıdürliıl:ıi vez- rilmesi, 
nesine yatırarak vılayet daimi encümeni- b) Ankara'da kanuni ikametgah gös 
ne müracaatları illn olunur, (3414) 

Okulun adı Keşfi terilmesi, 
Lira K. c) Ticaret odasında kayıtlı bulun-

JANDARMA DEV LET ORMAN ~ 

Kaputluk kumaş alınacak 

Ankara ]. Gn. K. Satın A lma Ko
misyonundan : 
Miktarı Cinsi Tahmin 

bedeli 

Nakliyat yaptırılacak 
Koyulhisar Devlet Ormanı J 

Revir Amirliğinden : 
İlk te- Koyulhisar devlet orman işletıne~ı 
minat ne ait mezkur kazaya vasati 14 kd 

mesafede l{:dir devlet ormanle.rt 
Lira Lira . bi metre 

rampnlarında mevcut uç n 
1 Kaputluk 

30.000 kumaş 105.000 6.500 
1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli 

ve ilk teminatı yukarıda yazılı otuz 
bin metre kaputluk kumaş 16 temmuz 
940 salı günü saat on beşte Ankara 
]. Gn. K. binasındaki J. satın alma 
komisyonunca kapalı zarf eksiltmesiy 
le alınacaktır. 

2 - Şartname 525 kuruş bedel mu
kabili İstanbulda jandarma muayene 
komisyonundan alınabilir. Nümune 
her gün adı geçen komisyonlarda gö· 
rülebilir. 

3 - Kanuni şartları haiz isteklile
rin 2490 sayılı kanunda yazılı tarifa· 

çam ve göknar tomruğu ile maıtı11 

tcsinin Koyulhisara naltli 440 kU~ 
hammen bc<lel üzerinden kap:ılı Zll'' 

liyle ~ksiltmeye konulmuştur. şart 
görmek istiyenlerin lstanbul'da, (j• 

<la, Sivas'ta, Samsumla orman çe\·ı 
dürlükleri ile Ankara'da orman uı11 
<lürlügünc fazla malümat istiyenl 
Koyulhisar devlet orman işletmt5 

amirliğine rnuracaatları e~5 

29.7.940 pazartesi günü Koyulht~ 
amirliği binasında saat 10 da yaP165' 
lan olunur. {5866·3665) 13 

ta göre tanzim edecekleri teklif mek- Satılık ağaçlar 
tuplarını ihale günü saat on dörde · M 'dur1 Ankara Orman Çcvırge u 

Haymana merkcı: ilkokulu 
Polatlı ıntrkez ilkokulu 
Bala meı kez ilk okulu 
Ankam n.erkez Cumhuriyet 
.lk okulu 

1193 32 
1549 50 
1258 96 

kadar makbuz karşılığında satın alma 1 _ Beypazaraı kazasının hudU 
m2sı, komisyonumuza vermeleri. por ve krokide yazılı Bardak~~ 

d) Bu işi yapmağa ehil bulunduğu- {3270) 13296 nam devlet ormanından 199 a.dcu 

Ank:ıra merkez tltekin. İnönü 
ı Jk okulları 
Ankara merkez Dumlupınar 
ıı;c vkulu 

13501 • 

Çatı inşası 

1654 49 
na dair İmar Müdürlüg~ ünden vesika 87 metre 508 desimetre mikap 'ı 

mul devrik çam aı;acı 6 ay zar 
alınması icabeder. d k 1 k .. r 20 giırı • ORMAN KORU"'"A GL. KO. man an çı arı ma uze e 

20 6-- Teklif mektupları yukarıda 4 JVJ açık arttırmaya konulmuştur. 
b' 2 - Arttırma 19/7 940 tarihine 

1789 

570 54 
8026 1 

tincii madclcde yazılı s:ıattan ır saat Er kundurası alınacak cuma glinü sMt 16,5 da Ankara o 
eveline yani saat 16,5 ~a kadar İdare virge miıdürlugünde yapılacaktır.61 Heyeti riyasetine makbuz mukabilin • Orman Koruma Genel K. Satın Alma 3 - Çamın beher gayri marıı60 de tevdi edilmelidir. Posta ile gönde- Komisyonundan: mikabının muhammen kıymeti 4 

--
Gemi, mavna ve sairenin ziftlenmesinde, katranla lcarıştırılnak ::E . -asfalt yol inşaatında ve bina tavanlarının rütubetten tecridi ıçin E: Ankara Valiliğinden : 

tecrit malzemesi imalinde kullanılır. Yüksek tevettürlü Kablo ızo _ = Hususi idareye alt Koçhisar kazası kay. 
- makam evinin 1185 lira 40 kuruş keşif be

lasyonunda ve ayni zamanda siyah kundura boyası, rugan boyası ve =: delli çatı inşaatı 2517ı940 perşembe günü 

rl.Jecek mektupların nihayet 4 üncü ı - Orman koruma Genel K. ihtiyacı f. tur. 89 ı;in (8000) çift er k11nrluraın kapıılı zarf 4 - Muvakkat teminat 28 lira 
maddede yazılı saata kadar gelmiş ol· usııllylc eksiltmeye kc.nıılmuştur. tur. e 

--------- siyah yağlı boya, çini mürekkebi, matbaa mürekkebi imalinde kulla- = saat 15,30 da villiyet daimi encümeninde 
- ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konul· nılan is kömürü istihsalinde ve Briket kömUrü imalinde kullanılır. := mu'jtur ------ Yumuşak ve sert olmak üzere istenilen evsafta imali mümkün~ür = Taliplerin muhammen bedelin % 7,5 ğu • ' = • olan 90 liralık teminat makbuz ve vesai-

F 1 YA T : - kiyle birlikte ihale günü saat 15,30 da vi--
----

= )ayet daimi encümenine, şartname ve keşif 
Müessesemiz sahasında vagonda teslim tonu TL. 10. ( on ) liradır:= evrakını görınek istiyenlerin de her gün 

daimi encümen kalemine müracaatları ilan AUikadarların doğrudan doğruya müessese müdürlüğüne müra • =: olunur. c3486) l3505 -
caatları ilan olunur. 2782 = ---
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EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN 
SEKiZ SENEVi TAKSİTLE VE AÇIK ARTTJRMA lLE 

16. 7. 1940 SALI GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

JCııas No. Mevkii ve Nevi 

88 !smetpaşa Mah. Ulucak Beatepeler Sok. kadastronun 
21 ada 12 parselinde kayıtlı 70 M2. aran (Camcı Hali
Un evinden sonraki -t.S tnj No.lu evden bir parsel l!IOn· 

Mukadder Depozitosu 
kıymeti 

radadır • 
1M İsmetpaşa Mnh. Ulucak Cacı. kadastronun !564 ada 6 

118 

&31 

696 

par elinde kayıtlı 680 :M2. arsa (işbu arsa 6 parselde 
k~ln Mahirin evinin önündedir. 
İsmetpaşa Mah. Dağ {Beştepeler) Sok. kadastronun 
22 ada 25 parselinde kayıtlı 29 M2. nrsa (Anakadımn 
evinin yanındadır.) 
Yenişehir, Atatürk uranı 1110 ada 5 parselinde kayıtlı 
arsanın 1110 hisse itibariyle 118 hissesi (tamamı 1110 
:M2. dır) 
Yenlgehlr, Karanfil sokak kadastronun 1100 ada 13 
parselinde kayıtlı 710 :M2. arsanın 710 hissede 335 
htss"sl (tamamı 710 M2. dır.) 
Çankaya, Ayrancı mevkilnde, kadastronun M3 ada 9 
parselinde kayıtlı 4202 M2. tarla (işbu tarlanın glma-
linde GUven evleri vardır.) 

105.- 21.-

3-H.- 68.80 

116.- 23.20 

2360.- 472.-

5025.- 1005.-

8404.- 1680.80 

SEKiZ SENEVi T AKS iTLE VE AÇIK ARTTIRMA lLE 

19. 7. 1940 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

T'l4 Atpazarı, mcvkffnde, Hisar Cad. kadastronun 448 ada 
37 parselinde kayıtlı 20 Uıj No.lu mağazanın 192 
hissede 90 hissesi (tamamı 82.50 M2. arsa üzerinde
dir.) 

'175 Atpazan mevldlnde, Hisar Cad. kadastronun 448 ada 
38 parselinde kayıUı mağazanın 192 hissede 90 hissesi 
(tamamı 140.50 M2. arsa Uzcrlndedlr. l 

'176 Atpaznrı mevklinde, Hisar Cad. kndnstronun 448 ada 
39 parselinde kayıUı mağazanın 102 hissesi 90 hissesi 
(tamamı 239.50 M2. arsa üzerindedir.) 

1104 Maltepe civarı, çiftlik asfaltı tızerlnde kadastronun 
1219 ada 2 panıcllnde kayıtlı arsanın 1013 hissede 
686 hissesi (tayyııre meydanı kartıısında olup tamamı 
1018 M2. dır. l 

110:> Maltepe civarında, kadastronun 1219 ada 1 parselinde 
kayıUı 832 l12. arsa (çiftliğe gtden asfalt Uzerinc.'lekl 
2 pıırsel No.lu arsanın arkasındadır. > 

ll34 Etlik, ;nıknrı incirlik me\•kll, kadastronun 1785 ada 
ı parselinde kayıtlı 7160 M2. bag yeri lDr. Şcrafet-

756.- 151.20 

658.- 131.60 

2249.- 449.SO 

2H4.- 1548.80 .. 
1664.- 332.80 

tln'ln bağının ııarkındadır.) 716.- 148.20 
1 - Yultarıda mevkileri ve mesahnlnrı yazılı emllık, sekh: senelik takslltle ve 

~ık artırma ile satılıktır. 
2 - Artırmaya tııttrAk edecekler lı;tnde. mUhOr kullananların mlliıUrlerlnl noter

den tasdik ettirmeleri, ve müzayede sırasında verilen bedel muknc.'ldcr kıymeti gec;
tlğl takdirde, taliplerin clcpozitolıırını nlsbet d:ılresinde tezyit eylemeleri ıtızımılır. 

S - İhale, yuknnda ~österflcll~I Uzcre birinci kısım için 16. 7. 1040 s:ıh gtinO 
88at on dörtte, ikinci kısım için 19. 7. 1940 cuma gUnU saat on dörtte bankamız sa
tı§ komisyonunda yapılacaktır. iateklllerin o gl\n depo:>.lto akçesi, hl\viyet cı\7.dtını 
ve iki vesika fotoğrafı ile emllık srrvislne mUrııcaatları. (34221 13406 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll l lllllll l lllllllllll l lll l llllllll!:. 

:: 5 Hastabakıcı kadın a lı nacak = - --- Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : ---=: Cemiyetimizin Erzincan'daki Yardım Hastanesi ıçın ~ahsi harcı- := 
§ rahları ve vazifeleri esnasında şahsi iaşe ve ibateleri Cemiyetimizce § = temin edilmek şartiyle ayda (50) lira ücretle (5) hastabakıcı kadın =: = alınacaktır. = -= Aranılan vasıflar : Okuyup yazmak - hastanelerde en az bir sene =: = hastabakıcılık yapmış ve sıhatı tarr. olmaktır. := = Talip olanların nüfus cüzdanları ve hüsnühal ve hizmet ve sıhat -
:= vesikalarile birlikte Ankara'da Yenişehir'de Cemiyetımiz Umumi § 
:= merkezinde sicil müdürlüğüne müracaatları. 2814 -
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ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLl~iNE -

HDRMOBI 
Tab,letleri her eczanede bulunur 

, (Potta ltutuıu 1255) Galata, latanbul 
.... oı.~ .. ~ 

Köprü ta.mi r et.tirilec ek 

Ankara Valiliğinden : 
Mnlı köyü civarındaki ahşap köprünün 

ayagı tamir işi 25-7-940 perşembe günü sa
at 15 buçukta daimi encümende ihalesi ya. 
pılmak üzere açık eksiltmeye konulmuı -
tur. 

Ke$if bedeli (1613) lira (7) kuruştur. 

Muvakkat teminatı (121) lira 27 kuruştan 
ibarettir, İstekliler.in muvakkat teminat 
mektup veya makbuziyle ticaret odası vesi
kası ve bu ıs hakkında nafın müdürlüğün • 
den alacakları ehliyet vesikalariyle birlik
te sözü ıeçen gün ve saatte daimi encüme
ne gelmeleri, buna ait keşif ve şartnameyi 
her gün nafıa müdurlüğünde görebilecek • 
!eri. (3591) 13578 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Yüksek okul mezunlarına 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 
Yüksek okul mezunları için 8 temmuz 940 

pazartesi günü yapılması mukarrer müsa
baka imtihanı, bu tahsillilerden talip zuhur 
etmemesi üzerine 8 ağustos perıembe ıii· 
nü saat 9 a talik edilmiştir. 

Taliplerin evrakı müsbitelerini tamam. 
layıp vilayet P. T. T. müdürlüklerine mü· 
racaatla isim ve adreslerini kaydettirmele· 
ri lüzumu itan olunur. (3574 13564 

Satılık e•y a 
Kızı/bey Maliye Şubesinden : 
Adet 

27 Muhtelif avize 
80 Muhtr.lıl mumluk elektrilc ampulu 

1 Elektrik ocağı. 
14 ince ve kalın elektrik kablosu 
50 Elektrik anahtarı, 
25 Kablo borusu 

426 Muhtelif kırtasiye eşyası. 
Yukarda cins ve mikdarı yazılı e$yalarrn 

18-7-940 Mrihine müsadil perşembe günü 
saat 12.30 da hükümet caddesindeki Anka
ra belediye müzayede salonunda açık art • 
trrma suretiyle satılac.1ğı ilan olunur. 
(J577) 13567 

Satılık makina 
Kıulbey Maliye Şube<;ınden : 
(60) santimlik tomrukları biçmeğe 

mahsus yerli mamiılatından elektrik
le müteharrik ve 20 beygir kuvetinde 
A.E.G. dinamo motörlü mübayaa be· 
delı 1200 lira olan bir adet mahcuz ka
tarak makinesi 19. 7. 940 tarihine mü
sadif cuma günü saat 16 da açık artır
ma ile yerinde satılacağ!nc!an daha faz 
la izahat ve bulunduğu yer hakkında 
nıalümat almak istiyenlerin şimdiden 
şubeye müracaatları ilan olunur. 

{3578) 13568 

Bir m u h aseb eci aranıyor 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Mühim ve büyük bir sınai müesse· 

senin ihtisas mevkii ve (400.-) lira 
ücretli muhasebeciliğini ifa edebile • 
cek bilgi ve tecrübeye sahip bir muha· 
sebeci aranmaktadır. Taliplerin 21/7 / 
940 tarihine kadar mufassal tercümei ı . 
halleriyle Ankara posta kutusu N o: 
(505) adresine müracaatları. (3670) 

13692 

... 11 ı ı ı1111111111111111111111111111111ı1 L. - -- -5 Apartman aramyor 5 - -= -: ı. birinci teırinde ldralanmak üze. : 
S re tS odalı kaloriferli bir apartıman : 
: aranıyor. Amara P09ta lratuau No. 27 : 
: ye müracaat. 2817 : - = .,11111111111111111111111111111111111111,. 

ması ve dı!'l zarfının miihür mumu ile 2 - İhaletıl 26. 7. 940 cuma giinli saııt 5 - Şartname ve mukaveJena~ 1 
1 ·· h .. 1 · 1 15 tc Yenlşehinh~ Yllkscl ctıdılı>siııde or- !erini görmek istiyenler bu mıidd!, 

iyice yapıştın mış ve mu ur enmış 0 · man kornmn geni I{. binatıında sa.tın alma Anknra orman c:evirge müdürlPJ 
mösı liizımdır. Her ne suretle olursa komisyon11nda yapılacaktır. Beypazarı, Nallıhan, Kızılca 

9 olsun vaktinde heyete vasıl olmıyan 3 - Tahmin bedeli 54,000 elli dört bin man dairelerine muracastları. (327 
· k lira olup muvakkat teminatı ( 4050 ı dört nıektupların kı vmetı yo tur. bin elli llrııdır. 

(3614) 13632 4 - Şnrtmımesl her gün komisyondan 
Satılık agaçlar 

Ankara Orman Çcvirge 1.!üdürl 

Müteahhit n a m v e hesabına 
itfaiye malzem esi alınacak 

Ankara Belediyesinden : 
ı - İtfaiye için 10 kalem hortum ve 

sair malzeme pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 7130 liradır 
3 - Teminat 1066,5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

rln her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 19. 7. 940 cuma günü saat 
10,30 da belediye encümenine müraca-
~tları. {3644) 13742 

Kira lrk d iikka nlar 

(270) iki yüz yetmtıı kııruıı mukabilinde 
verilir. 

5 - İsteklilerin !?400 sayılı kanım ile 
şartnamesinde yazılı vf'sikalıırlyle birlikle 
teklif nıcklnplnrını ihale satinc.len bir saat 
evelinıJ kartar komisyona vermeleri ıınn o-
lunur. ı 3526 J 13580 

P O l .1S 

------~-~~~~--------------
F otİn alınacak 

Emniyet umum müdürlüğünden: 
1 - Zabıta memurları için satın a

lınacak azı 6200 çoğu 6400 çift fotin 
kapalı zarf usulü ile 22-7-940 pazarte
si günü saat 15 te münakasaya kon-

1 - Beypnzaraı kazasının hudU 
por ve krokide yazılı Han bogazı ııl 
Jet ormanından 133 adede ll)uadil 
re 798 desimetre mikap gayri 
rik çam ağacı 6 ay zarfında orır. 
karılmak üzere 20 gıin müddetle • 
tırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 19 7/940 tarihine 
cumıı günü saat 17 de Ankara o 
virge nıüdürlüğündc yapılacaktır. 

3 - Çamın beher gayri manı 
mikabının muhammen .kıymeti 460 
tur. 

4 - Muvakkat teminat 27 lir' 
ıı.ıştur. 

Ankara Belediyesinden : muştur. 

5 - Şartname ve mukavetcnaııı' 
!erini görmek istiyenler bu muddel 
Ankara orman çevirge müdür! 
Beypazarı, Nallıhan, Kızılca 
rnan dairelerine müracantla.n. (328 

Tt'minat Kira bedeli 2 - Beher çiftine 850 kuruş fiyat 
Lira Lira biçilen fotinlere ait nümuneyi gör • _.mu LINGUAPHONE'l• 
637,50 4250 Mezbahadaki pa· mek ve şartnameyi almak istiyenlerin 

çahane umum müdürlük satın alma komisyo· Yabancı Dil 

135 900 Halde 41 No. dük- nuna müracaatları. : Öğrenmek başlı başına b;r nc1' 
: nağıdrr. Zirn ciınlcr geçtikçe 0_

111 
: hikimiyet ve kuvct kazand1ğrP", 
: le tutar gibi görurı;ünuz. 

:carı 3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
182,85 1219 Sıhat bakanlığı kar 4080 l iralık muvakkat teminat mak -

şıstnda otobüs du- buz veya banka mektubunu muhtevi 
rak yerindeki bü- teklif mektuplarını 2490 sayılı kanu
yük dükkan. nun 4 cü maddesinde yazılı belgeler-

Yukarıda mahal ve kira bedelleriyle le birlikte münakasa günü saat 14 tc 
teminatları yazılı belediyeye ait gayri kadar komisyona teslim etmeleri. 

- meyvasını çabuk toplamak pek 
: lidir. Linguaphone mcto.diyle f 
: ca, ingilizce veya almanca öğr 
: lerinizi ezberde tutmak pyaıı~ 
: ret derecede kolay bir iştir. • 
: dumuzu 8 gün evinizde parasıı 
: rübeye alabilirsiniz. 1stiyenle!C 

menkuller ihale tarihinden itibaren (3406) 13433 
31. 5. 941 tarihine kadar pazarlıkla ki
raya verileceğinden şartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün encümen ka Aranıyor : fassal brosür gönderilir. ---lemine ve isteklilerin de 19. 7 · 940 cu- Yenloehirln bmetpaşa bulvan clvarın
m:ı günü saat 10,35 de belediye encü- da veya AtatUrk bulvarı tarntıanndıı dört 

1 odalı veya Uç oda bir hollil bir ev ve. yahut 
~1 1111 HAŞET KlTAPEVJ 

menine müracaat arı. apnrtımnn kiralanacaktır. Kaloriferli olnn-
(3645) 13743 lar tercih edilir. Böyle kiralık evi olanla

B eton k ü nk alınacak 
rın Ulus'ta Apak adresine haber vermeleri 
rica olunur. 

Ankara Belediyesinden : 

ı - Bahçeler müdürlüğü için 300 .Jlllllll SA Ti L 1 K EV lllllllL. 

m<..tre beton künk pazarlıkla alınacak· : Bnkanlıklar ve yapılmakta olan T. E 
tır. E B. M. Meclisi binası karşısında Akay E 

2 - Muhammen bedeli 350 liradır. : sokak No. 10 da 8 oda ve teferruatı. : 
3 - Teminat 52,5 liradır. : Görmek için Tl: 1750 ye müracaat. E 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle- ';lllllllllllllllllllllllllllllllllllllli=° 

rin encümen kalemine ve isteklilerin 
de 16. 7. 940 salı günü saat 10,30 da be· 
lecliye encümenine mürctcaatları. 

13766 

TAPU VE KADASTRO 

M a tbaac ıiara 

Tapu ve Kadastro Umum Müdür
Jüğiiııden 

Tapu ve Kadastro idarelerinin ih· 
tiyacı için 26 nevi defter ve evrak 
bastırılacaktır. Açık eksiltmesi 20. 7 
940 cumartesi günü saat 10 da Levc. 
zm müdürlüğünde yapılacaktır. Hep 
sinin muhammen bedeli 970 lira vı.. 
ilk teminatı 72 lira 75 kuruştur Nü 
muneleriyle şartnamesi her gün öğle 
den sonra Levazım kaleminde görü 
Jür. 

İsteklilerin kanuni vesikalariylr 
belli saatte komisyona müracaatları 

(3412) 13403 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6806 
imtiyaz ıahibl 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Yuı itleri MildilrU 
Mümtu Fails FENiK 

rııneuea lıftıdtırO: Nqtt ULUG 
ULUS Bamnm ANKARA 

1 

2 Fen memuru ah nacak 
Kızılay Cem iyet i Umumi M erkezinden : 

Seyyahat ve nakillerinde yalnız zaruri masrafları verilmek §~ 
150 - 200 lira aylıkla iki fen memuru alınacaktır. Taliplerin ve~ 
larını yanlarına alarak 18 temmuz perşenbe günü sabahı müs~·tf 
imtihanı için Ankara'da Yenişehir'de Umumi merkezimize rtı~51s 
caatları. 

~!============================-=---

'l- Gece li - Gündüzlü ~ 
ÜSKÜDAR AMERİKAN Kız LtsES1 

M ekte p Eylül'ün 17 n c i salı g ünü açılacaktır. Kayıt~ 
Paza rtes i v e P e r ,embe günleri saat 9 - 12 ye kadar. A 

61
S5 

da m ektupla m üracaat kabu l e d il ir. 
Adres Bağlarbaşı - T clefon 60474 

~========================================.:;:::::;:;;..-

,/==================================================::::::::;.-" 
SUS S .İHEft1-j YENİ SİNEMA 

Bu gece sa.at 21 de 
ilİR SAADET GECESİ 

Charles Iloyer 
Saat: 14,30 - ı ,30 da 

İLK UYANIŞ 
Saat 16,30 da 

DENİZ ve KADIN 

HamamönU ~ık bava 
GUNGADIN 

Ttırkc;e aozın ılheeer 
Saat tam 21.U te ...... 

HALK SİNEMASI 
llııgtın hu ı::-cce 
İki filim birden 

1 - Ateş düellosu 
2 - Lorcl llıırdl harbe 

giwyor 
Türkçe ııfülU 

Saat: 12,15 te ucuz 
matine 

ÖLU!{ DÖNEMECİ 
Cebeci Y eaidotaD 
Verdi ve Afklan 

Bt1yUk mualkl filmi 
laat tam 21.16 te bqlar 

ls 
Saat: 12 .14 ; 

sea."1B1aruıd 

KAR TOrtJ 

Saat: 16 ·~,O 
seanslanrıd "1J 

SOKAK çoctJ 
....-" 

Beyriııi kaçı~ 
mU.teana fillıııl~ 

programları 
dahil411' 


