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Amerika Cümhurreisliği ıçın 
• • 

namzetliğe üçüncü defa olarak 

uzvelt'in intihabı kati addediliyor 
Demokrat · kongresi dün Sikago'da töplandı ~-

.. 

• 1 • • 

- . . . . .. ~ . . .. 

O ı inailtereve vardım lehinde 
• 
1ıcle de zayıflar 
4 değildir 

Falih Rıfkı ATAY 
ııt.te'ke aenelerini latanbul'da 

hal',,.,.."""' ~İr İngiliz zabitinin, aeneler 
löylemiı olduğu bir aözü ha· 

~: 8u zabit demiıti, ki: "Biz 
'b itlerde Anadolu hareketine 
i b~.~Yet vermedik. Çünkü Ba

llkurrıetinin adamlarına Vf' fs. 
1 

·ı 'llıl bir takım politikacı ve ga
~l".İrıe inandık. Bu kimseler, 

~lletinin harpten bıkmıt usan
' dıtlclarına, ve talihlerini mu-
~ lltüttf!rlklere teslim etmekten 
bır ley düşünmediklerine bizi 
:_ilcııa ettiler ki oturduğumuz 
~~tafa Kemal'in aukutunu 

"' •le ,, 
r-ı . 

tııı Kuvayımilliye devrinde 
0~dan evel, ve ondan aonra, 

~i:!~ \'eya politikacı, bazı zayıf 
~ Ql\inevverler bu memleket· 

Yoltlamak istiyen teşhia me· 
dai- hata.re tUiıf1;11111tii ... 

~ lf,,. yerde olduğu gibi, hi:ırcle 
ı. 11~ç. nifakçı, haris veya kor· 
~la._ ahlak, vicdan ve karak· 

,._, vardır. Fakat gene her 
~~uğu gibi, bizde de bu mil· 
· ıı onlarda yoklanmaz; bu 

,
1
• lcalbi onlarda dinlenmes. 

~.11111 ekseriya lstanbul'un ba· 
~~lerinde tesadüf olunur. Ta· 

........ - ... ~ta aon derece uysal, leyim· 
lon derece kolay, tealim ol-

Pe\c ehvendirler. Hitler hak· 
S inci kolu memleketi· 

-•ınanlarda değil, kendi a• 

"·. ' . • : '~ .•.• :· •. · ..... .:.: .... J '.ı.-~' · . .:.. ---·. :.'4 ,·~·:..:· ... : .. _.:..·. 1 ... 

Chicago; 15. a.a. - Rıyasetı cümhur 
için demokrat nemzedi tayin eyliyecek 
olan demokrat partisi kongreai bugün 
öğie üzeri mesaisine başlıyacaktır. 

Kongre liderleri Chicago'da son hazır
lıkları yaparken, B. Ruzvelt, Potomac 
nehri üzerinde yat gezintisinde bulun
maktadır. Maamafih, B. Ruzvelt'in bu
günlerde politik sahneden uzak bulun
ması, hakiki olmaktan ziyade zahiridir. 
Zira, B. Ruzvclt'in en samimi tahst 
dostu ticaret nazırı B. Hopkins, Chi
cago'da kongre mahfillerinde B. Ruz
velt'in menfaatlerine nezaret etmekte
dır. B. Hopkins'in Chicago'daki ika • 
metgahı Vaıington'da beyaz saraya 
hususi bir telefon hattı ile bağlıdır. 

Dahiliye Vekili, Emniyet Umum Müdürü, Ankara emniyet müdürü 
ue Poliı enlfitüıü erkôniyle beraber 

Polis Enstitüsünü ve Ankara Polis kursunu bifireriler 

Dahiliye Vekilimiz mezunlara 
dün diplomalarını verdi 

Vekil Zlblla · memurlarım11a mu1affakiletler diledi 
'Ruzvelt'in kararını ilıi lıifi biliyor 

Dahiliye Vekilimiz B. Faik Öztrak, Polis Enıtitüaü yüksek ve orta tahsil 
Chicago, 15 a.a. - Bay Ruzvelt'in Ü- devreleriyle Ankara polis ilk tahsil kursundan bu ıene mezun olanların dip

çüncü defa olarak cümhurreiıliğini 
kabul edip etmiyeceğini yalnız iki ki- lomalarını dün öğleden evel saat 11 de bizzat tevdi etmiıtir. Diploma tevzii 
şi bilmektedir. Bunlar, demokrat par- meraıiminde Dahiliye vekilimizden başka Emniyet umum müdürü B. Ali 
tisinin milli komitesi reisi Jannes Far- Rıza Çevik, Ankara emniyet müdürü Şinasi Turga, enstitü ve kura mual
ley ve cümhurreisinin samimi doatu !imleri bulunmuşlardır. 
Ticaret nazırı Harry Hopkinı'dir. Her Diplomaların tevziinden evel Dahiliye 
ıkisi de bu ıırrı ifşa etmemeyi Bay Vekilimi• mezunlara kıu bir hıtabede bu-
IRuzvelt'e vadetmitlerdir. lunmuı ve ezcumle demiştir ki: 

Farley ve ikinci reis Garner reisi- "Dahiliye Vekilliii mesWiyetini üzerime 
~----~~·~~,_ ,,._ •tlıi~d=ri• aWeiı.mdu. b .. 1 Wnd defa olarik mezun-

pilmeeine müsaade etmek niyetinde- lan aeltınlemü fıraatmı bıa1U70i1UD. Her 
dirler. Fakat Ruzvelt intihap mücade- aene olduiu ıibi bu eene ele ıüzel muvaf -

A erilıtı cümharreüi B. Ruz.veli S • . falı:iyetlerle enatitUyü ikmal etmiı bulunu-
m ( onu S. ıacı H'Yl•d•) yorsunuz. Sizler mes1egin en mühim umv. 

~ü;üılü 1J1eselelerin halline doğru 
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lanııruz. Burada edindiginiz kıymetli bil
&'iler mealeiinlzdelı:i mUhim ve mesuliyetli 
vazifenizi kolaylaıtıracaktır." 

Zabıta meıleğinin mesuliyetli olduğu 

niıbette zevkli ve ıerefli bir memleket iti 
olduğunu hatırlatan B. Faik Öztrak gele -
ceıt yıllarda enıtituye daha büyük bir ehe
miyet verileceiini illve etmiı ve sözlerini, 
mezunlara mealek hayatlarında muvaffa • 
lriyet temenni ederek bitirmiıtir. Bir melRlll Jiplomannı alıyor 

Ziraat 
Vekili 

Polatlı'da 

Yeni harman makinalarinclaı 
(Ok memnun kaldıklarım 

köylüler Vekile bildirdiler 
Polatlı, 15 (Hususi) -

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, bugüa 
kombinalar teıkWltının Polatlı mıntaka
sındakl faaliyetini teftıı etmek Uzcre Po
latlı 'ya geldi.Biçer dtlğer harman makine
lerinin ç_alıımakta oldUğU Bacı ve Kara.
höyük, Uçpıruı.r köyü, Sakarya ktlylerlnt 
gezerek ktıylU ne yakından temaa etti. Ve 
köylUnUn her bakımdan makineler hakkın
da d!lşündUklerlnl çok açık olarak söyle
melerini rica etti. BlltUn cevaplarında köy
lüler menuniyetlerinl ifade edecek kelime 
bulamadıklarım arzcd!yorlar ve şimdiye 
kadar kendi vesııitıerlyle yapmakta olduk
ları çiftçilikle makineli 7.!rnatfn mukaye -
sesini yaparak makinelerin iktısadl ha.. 
kımdan da çolt faydalı olduğnu tebarUz et
tlnneğe çalıııyorlar, daha çok maktneler 
gönderilmesi için ricada bulunuyorlardı. 
Eski yıllarda aylarca uğraştıktan sonra 
kıamı kUlltıı1ni zayt edrek mahsulUnU an -
barına koyabilen çiftçi bugün bu teşkll!t 
sayesinde bir gUn, yarım gün gibi çok kı
sa bir zamanda harmanını kaldırmıı lnıhı
nuyor. Dört beı gün evel faaliyete batla.. 
mıı olan Ziraat Veklletinin biçer döğer
leri aayesinde bugün bir milyon kilodan 
fazla tertemiz taneyt köylü anbarlanna 
yerleştlnnlı bulunuyor. Ziraat Vek!leUnln 
bUyUk yardımını klSylU çok candan olarak 
blssetmtı. minnet ve filkranlarını sayın 

Ziraat V eldllne yalnndan sunmuştur. ZI -
raat Vekili çok memnun olarak kmr.l\mı:7.

dan a;>Tılmııtır. Ziraat Vekilinin bir iki 
&'ÜD tçJnde Haymana mmtaluuıında da 
teltio• çıkac-.ı umulmllktadır. 

Ticaret Vekilimiz 

tehrimize döndü 
Ticaret Vekilimiz B. Nazmi ToPÇuot'hl. 

birkaç &"{inden beri Ece villyetlerinde " 
İıtaııbul'da yapmakta olduğu tetkiklerini 
bitinniı ve dün aabah lehrimize avdet etı

miıtir. Vekil iıtaayonda Ticaret Vekileti 
erkim tarafmdah brtılanmııtır. 

ıt'ayınız, dediği zaman itle 
!'• cesaret, ahlak ve karak· 

le~lerini muradetmektedir. 
~alları mı istersiniz, yay• 

i·ngiltere, JapÖn. Çin 
sulhü için çalışıyor Bundan ıonra Vekil mezun zabıta lmir 

" memurlarının diplomaalrıru vermlı ve 1 
teker telrer ellerini tıkarak muvaffakiyet 
tenıemıiıinde bulunmuıtur. Diplomaların 

daiıtılmaamdan ıonra mezunlara limonata Serbest İrlanda harbe 
d İfiniz fikirlerin yaygarac;ı Çı·n ve Japonya İçin ıerefli bı·r sulh 
~ •hlarını mı arzu ederainiz, 

~~:~~!::ı:~;::e ~;.:~:u!~~: yapmak imkanlan tetkik ediliyor 
ıt,'h~ılı mahluklarm keıfedil· JF=i!rir.t;"::-;:=-::;-;;;~~a?~~;il ır marifet yoktur; ancak, Sinıapour, 15 a.a • , , • /o: 
dil ~aflarında, ruhi ve cibilli - "Royter., : ' ..o 
t~•llde er, civanmert ve fazİ· Malezya umumi 
' ıençliğinin ve Türkiye vali vekili B. Jonet 
llfıtı lctemayüllerini tethia et· dün akp,m radyo
~: lafletine dütmekte ha· da söylediği bir nu 

te • ~ıra veya menfaat, 5 inci tukta, ingiliz bükü 
~ ... ~ılA edilmeaine yardım es metinin Japonya 

ı., "'-' ı •nıil nerede, hangi mil· ve Çin arasında 
~d, ... emlekette yokedilmiıtir ilUlh yapılması için 
'''\ bıe\'cut olmaarn ! Yalnız gayretler sarf et-

' b büyük bir fark vardır: mekte olduğunu ha 
. ~ld '-ika memleket ve millet- her vermittir. 
)''dlıiu gibi, hiç bir zaman B. Jones, e.zcüm1e 

it "'• ' halk ile anlatamamıf· demiştir ki: 
"~f '-~laıamazlar. Bunlar an- "İngiliz hilküme· 
; le erıden kendilerini verebi - ti, japon hükümeti 
'1t h~dileri ile beraber bu mil- ile Japonya'nın "'' ,;ç bir ıey veremezler. Kor· Çin harbi hakkın-

\ f .. lillk kokusunu, bu halkm 
'lir "tıahJ da yaptığı bazı tek 
~--~ .... arca uzaktan alır. lifleri müzakere et· 
.""tıdi •ileti bütün vaarfları ile, 

t oı"' olan itimadı bin kat mektedir. Çin ve 
•t/"f'"llk, kendi hakiki evlatla, japon milletlerinin 

t.,dı: •ll~a, ayakta ve dik dur· hakiki arzusunun 
,d,1 • Dızleri günde birkaç de- ş1?refli bir sulh ü
'-tf errııe temposu değiıtirenler, zerinde toplanm_ış 
~ kanımızdandıl'lar ama olduğundan emın • v1•r \'e camiamızdan değil: bulunan ıngiliz hü- -===-Av11 T 

iti l\(l~ 0 kadar ehemiyetaizdir· küm.eti, şarkta har- Çin • Tapon ve ~:;,,J:çiuinrn ua:z.iyetinl 
._., ... ~ılarından endite edilen be müzaheret etme gö•terir harita 

~l'rırı elcetlerde ancak tahıit mek ve bu,, ?.arbin . . 
lr '-ti'- oturtulmalarına rağmen ı devamının onune ge~mek ıçın gayretle 
'b fu:ıları olmak mümkün 0 1, rını a?.ami hadde kadar götürecek ve 
I b.,1~ lbernlekette serbesttirler; bv harbe son ~e.rmek için mümkün bü
'rı ~lar. Çünkü ahlakaız ol • tün gayretlerını yapacaktır ... 
'}\ •dar, mahzurauzdurlar. B J ones, bundan sonra Almanya ile 
"'' tıırları varaa, araaıra, bizi harpten bahsetmi§ ve demıştir ki : 

t )akıııdan tanmuyanlan al· " İngiltere, büyük kuvetlere karşı 
~ ~ hatalı teıhialere diifür- yalnız başına verdiği muharebede, bü-

ı.._..ettir. tiın ıayretlerini sarfedecek ve Alman-

ya'ya karşı, medeniyetin yeglne ümi
dinı teşkil eden zaferi )tazJqmak için 
biltün fedakarlıklarda bulunacaktır ... 

Yapılan müz.akerela 
Londra. 15 a.a. - Royterin diploma

tik muharriri bildiriyor: 
Malezya vali mu1.vini B. Jonea'in 

dün radyoda yaptığı beyanatın ortaVll 
{Soau J. iiac:i N7f •a) 

ikram olunm111tur. 
Bundan aonra enatitü müdürü B. Adil 

enıtitünün • koeıferam salonunda toplanan 
mezunlarla bir &'Örü~me yapnuı ve çetin ve 
mesuliyetli oldufu niabette ıerefli olm 
meslek hayatlarında muvaffakiyetler dilen 
mi~tir. 

Yülı•ek devreyi bitirenler 
Enatitün.ün yükaek devre1i bu sene 19 

mezwı vermittir. Bunlardan Hamdi Özde
mir birinci, İbrahim Ata~ ikinci ve Abdul
lah Arcan liçüncü olmuılardır. Derece a -
!anlara birer uat hediye edilmiıtir. Yük
sek aınıft.an me:ıun olan diier baı komiıer
ler lllftlardır: Ra&'JP Bora, S•lihaddin Öz
ıen, Halit Yener, Nuri Açıkahn, Siyret ı 
Aktan, Atrl Vural, Mehmet Öncül, Nail 
Serdene~ti, Şevki Selen, Muzaffer Batur, 

(Sonu s. inci ••1fada) 

Adliye Vekilinin 
Bolu' da tetkikleri 

1 Bolu, 115 LL - Adliye Veklll ve Bolu 
mebusu Fethi Okyar refakatinde Bolu me- ı 
buıılan olduğu halde diln sabah Gerede'ye 
~e!mlıler ve vll!yet hududunda vali, mUd- 1 
-.;,ımumt, vilı\yet ve kaza, Parti ve BelP
diye relslert tarafından karıılanmıı ve 1 
do~ca Esentepe'ye c;ıkılarak halk ile te- 1 
masta bulunmuılar ve ö~le yemetlnl Er 
S'"ntepede ycmiılerdlr. 

Öğleden sonra bir müddet daha Esen -
· tt:pede kalan Fethi Okyar lllfaaı ikmal edl- 1 

len .Eaentepe belediye otelini ve kaaaba
dakl CUmhuriyet H&lk Partlııl lllfaatını ı 
tetkik etmişler ve cezaevi vaziyeti hak- ı 
kında al!kadarlardan izahat almıılardır. 

Adliye Vek!ll bu tetkiklerden 11onra f 
Gerede'den aynlmıııı ve Bolu yolu üzerinde 
bulunan yeni Çatada nahiye halkı ve vllA
yet kadastro heyeti taratnıdıuı k&flılanmıe 
ve rıli.hlye halkodaaında samimi hasblhal 
lerde bulunmUJ ve saat 17 de ıehr1ml:r• 
varmıılardır. 

••• 
Bolu, 15 a. L - Adliye Veklll Fethi 

Okyar beraberlerinde vali Naci Kıcıman 
ile Bolu mebusları olduğu halde bu Nb8h 
aaat 9 da Düsce ve Akçakoca'ya banket 
etmitUr. 

ve müdafaaya hazır 

Karadan, havadan veya denizden gelecek 

bir hücum 1 rlônda'yı gafil avlamıyacak 

f R A N SA 

/ngilfere ve lrlanda'nuavaz.iyetini 6Ö•tcnr har.tw 

(Yum S. inci 1&yfadadır.) 
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İktısat Vekaletinin mühim bir tebliği 

8 Eylal 1940 dan itibaren 

Yünlü kumaşlara, derilere, 

Hava Kurumunun 
Tayyare 

modelcilik kursu 

Ebe Naclye'nin 
muhakemesine 

devam edildi 
., pamuk ve yün İpliklerine 
Türk malı damgası vurulacak 

Türk Hava Kurunnı. mekteplerin J'i[ Bir mUdi!f1 evet .tanır otelinde Doktor 

kapalı butunmasın~fan istifade ederek dııe~~~~~ı~ı~::nr:~k!ı":;rnc~~: 
Maarif VekAletinfn nrilzaharetiyle re- mt., otan 6 eene ~r haplı kararı temytııoe 
sim - elişi öğretmenleri için lstan- bo:?.ulmut ve Ankara qır ceza mahkemesi 

. . • 1ru bu karara ekseriyetle lttlba etmlıtı. Boz-
bulda tayyare modelcılığı rsu aç - ma sebepleri Uzerlnde tahkikatı tevel e -
maktadır. Bir ay ailre~k olan bu kur· den mahkemet iddia nıakanwun talebi da-

Ankara; 15. La. - tktısat Veklle. d) Trikotaj için kullanılan,yiln ip .. aa b~ .sene elli öğretm~n ve maarif nil t:~~1:;ı:=::ı:ıı.;:~:!ı!"';~~'::!: 
tl d t brğ dil · ı· , liklerinin her r'.itesfne " Türk malı ,, fettııı devam edecektır. :inak Usere ora adil maluuDlaruia talimat 

n en e ı e mış ır : ~ Her tilrlii masrafları Hava Kurumu yazılmasına karar vermlııtı. Bu karar U-
• 1- 8 temmuz 1940 tarih ve 4555 sa- kelimeleriyle fabrika ismini ihtiva e- f d . d.l b k t zerine, Mehmet All ile evlenme kararlan-
yılı resmi gazete ile neşredilen den etiketler yapıştırılacak veya bağ- tara ın an temın e 1 en u ura a ye- nı ve roo lira borç verdiğini bildiklerini 

2 '13839 sayılı İcra VekilJeri Heyeti 1 caktı B . rkt bal ti§enler, vazifeleri başına döndükleri Naclyeni• iddia ettiği "azı şahitler t•tlna
ana • r. u ıp ı • er ya veya pa· zammı mıntakalanndatd 6iretmen ar- be yoluyla dlnlefunle ve evrak Ankıll'ıl ~ 

karan ile Türkiye'de imll olunan yüz- ket halınde ambalaJ yapıldıktan tak- • cezasına gelmiştir. DQn &ğleden sonra ya
de yirmi beşten fazla yiin ihtiva eden dircle .. Tlirk malı ,, kelimeleriyle fab- kada,tarını bu maksatla yetifttrec~~ - pılan duruşmada bu evrak okunnıuııtur. t-
b .11°. .11.ı .k • • bal ak 1 Ü% ter ve bu suretle tayyare modelcılık tadesı alınanlardan Kilis aaııy, hAklml, 

ı umum mensucata, mamu ve yarı I rı anın ıımı ya veya p et er e- d 1 • • k . • d b 1 Nııoiye Ue doktor Mehmet Ai\nln Kilis 
mamul derilere, pamuk ve yün iplik - rinde de bulunacaktır. era .~rını verme vuıyetın e u ~ - hastan•lnde konu1t11alarına şahlt olduğU-
lerine" Türk malı kelimeleriyle fab- 3- 8 EylQl 1940 tarihine kadar fab- nan oğretmenlerin kısa zamanda bü- nu, evli tnılwmıtilıklarım, bllt.ld• Mehmet 

• • A " • • • • k · . • d ı ylik miktarlara yükselmesine çalıta- Allnln bu kadını batından eavmıik için c;a-
rıka veya ımalathane ısımlerının o • rıkada veya ımalathane epo arına ıev k d reler araııtırdıtını llÖyltıyor, takat lkl ta-
nulmaaı mecburi tutulmuıtur. kedilmit olan eşyaya " Türk malı ,, ca tar ır. ratın maddi vaziyetleri ve blriblrlerlyle 

B L.... • t ta~ • . kelimeleriyle fabrika veya imalathane Hava Kurumu mıntakalarda açıla - borç alıp verme mUnasebetlerlnl bilmedi -
u •• rarname tıcare te gfışın • . . . cak bu kurslarla mekteplerin eliti ttnl beyan ediyordu. Diğer ıahlUer de el88 

DKni ve ihracatın mura\[abesi ve ko - ısımlerı fU ıekılde vazolunacaktır : • . • itlbarivle aynı şekilde ifade veriyorlar ve 

h kk dak• k ·b· a) Kenarlarında dokuma veya itle- derslerınde ıhtıyaç hasıl olacak model Nııclyenin Mehmet Ali ile evli olmadığını 
runması a ın ı anun mucı ınce 1 · · f. 1 d ·k· · 
.___ 1___ 1 r . QIA me olarak yazı bulunsun veya bulun • ma zemesının ucuz ıyat a te arı ını söyledikten baıka, doktorun bu kadınla 
~ır.wıuuuf o an yer ı sınaı mam atın .. d . • b f 1 il temin için daha timdfden tedbir al - evlcnmete hiç bir zamaıı temaylll göster-
ip.retlenmesine dair nizamnameye is· maun yuz e yırmı eıten az a y n . bu 1 menılJ oldUğUDU tekrarlıyorlardı. Bu ara-

• d ed'l · · ihtiva eden kuma•lara kolaylıkla silin- mııtır. Bu çalışma tarzıyle yı • da bazı ııihitler, Na.clyentn: 
tına en neır ı mııtır. :r l k • · · il ı ·ık t . miyecek •ekilde .. Türk ttıalı kelime- mem e etımızın y z erce ı ve or a 

2- Kararname 8 eylQl 1940 tarihın- :r " k 1 d kl d 1 t ·· • · · teriyle fabrika ismini ihtiva eden dam- 0 u un a çocu anınıza mo e ayya-
de mevku merıyete gırecektır. Bu ta- 1 1 cakt B d 1 ku re yapmak ve uçurmak için lüzumlu 
ribten itibaren fabrika ve imallthane- ga ar vuru a ır. u amga arın • . .1 · · • maı kenarlarında olması tart değildir. bflgıler ve havacılık maliimatı ven -
lerın çıkaracakları mallar lizerınde b) B . 1 1 ut ma meaine imkin hasıl olacaktır. 
• Türk malı ,, kelimeleriyle fabrika a~tanıye ere mam .. ~e ~an • -
ft)"8 imallthane isminin qağıda veri- ~~1 ~enlere, ~amuk ve yun ıplıklerıne İnönil ve Etimesğut'ta yüzlerce 
len izahat dairesinde yazılı olması mec ıkıntı ~denın b, c~ ç, v~ d ~-ıkraların- genci derhal vazife alacak bir Jekil-
b ·d· da tesbıt olunan şekılde Turk malı " de yetiştirmeğe çalııan Hava Kuru -
un ır : . . • kelimeleriyle fabrika veya imalathane munun bu yeni mesaisi, Türkiye'nin 
a) Yüzde yırmı be.!t~n fazla ylin ıh- isimleri konulacaktır. Depolardaki eş- yarınki ihtiyaçlarını karşılamak gibi 

ti? .eden kumqlar ıkıye tefrik edil - yaya bu iıaretlerin konulması için bir çok mühim bir gayeyi istihdaf ettiği 
mıp. aylık bir mühlet kabul edilmiştir. Şu için daha çok takdire layıktır. Hava 
1- JCeoarlarında itleme veya doku- kadar ki fabrika ve imalathane depo- Kurumunun günün ihtiyaçları gibi 

ma IUl'etiyle yazı veya sair ipret bu- llrındatd bu gibi mamfıtat 8 Eylftl 940 y.annı da dü,ünmeıi tUrk milletinin 
lwwı kumqlara ayni bUyüklilk ve tarihinden itibaren yukarda yazılı §e· yaıamak azminin en mükemmel bir 
aıklıkta ft en apğı iki metrede bir de- killerde damgalanmış veya etiketten • delilini teşkil etmektedir. 
fa obmk lsere kolaylıkla göriilecek miş olmadıkça satııa arz veya piyasa· Hava Kurumuna kar~ı halkımızın 
renkte• Terk malı ". kelime.leri.yle ku- ya sevkolunamaz. artan bir kıymetle göstermekte oldu-
IMP tmll eden fabrıkanın ıamı doku- c) Fabrika veya imalathaneler tara- ğu yüksek alakanın ne kadar yerinde 
nacak veya itlenecektir. Bu yazılara fından satılarak kararnamenin mevkii olduğunu Kurumun bu müıpet hare
llbeten arzu edildiği takdirde, uaQl meriyete vazı tarihinden evel teslim ketleri pek gUzel tıpat ediyor. Hava 
dairesinde teıcil e.d!lmit ~ir alim~ti edilmit olan eşyaya bu yazıların vazı Kurumu bu takdir ve alakaya layık ol
farika da dokunabılır veya ıılen~b~lır. mecburi değildir. Toptan veya pera- duğunu her gUn bir vesile ile göster-
2- Kenarlarında yazı veya aaır ıp- kende satıcıların elinde bulunan bu gi- mektedir. 

ret bulunmıyan kuma,lara her iki met- bi malların üzerinde iıaret bulunmak
roda bir kolaylıkla ıilinmiyecek ıe • sızın bitinciye kadar satılmalarına mil
kilde .. Türk malı" kelimeleriyle fab- a2ade edilmittir. 
rilranın ismini ihtiva eden damgalar 4- Bilumum mam\11 ve yarı mamQl 
vurulacaktır. Bu damgaların kumq derilerle pamuk ve yün ipliklerine vaz 
ke:narlannda olması p.rt değildir. olunacak " Türk malı ,, kelimeleri 3 

b) Yilzde yirmi betten fazla yün ih· ıubat 1940 tarih ve 4424 sayılı resmi 
tift eden battaniyelerin iizerlerine &uete ile nqredilen yerli amal mama. 
• Türk malı ,, kelimeleriyle fabrikanın lltımn ipretlenmeıi hakkındaki Dl • 
lmnini ihtiva eden etiketler yapıştın- zamname ile tesbit edilmiş olan bir sa
lacaktır. Ayrıca damga vurulması mec yılı tekle uygun olmalıdır. 
buri değildir. 5-- Umum!, mülhak ve huıuat bUt-

Modelcilik kursu, on yedi temmuz· 
da İstanbul'da Galatasaray lisesinde 
Hava Kurumu Baıkanının bir nutkiy
le açılacaktır. Açılı§ merasiminde ı~ 
tanbulun biitün ilk ve orta okulları i
le lise direktörleri ve kültür direktö
rü Kurumun divetliıi olarak hazır 
bulunacak Te bu münasebetle hazırlan 
mıı olan tayyare modeli eergielnl ga
receklerdir. 

~esim Atalay'ın 

yeni bir kitabı 

c) Bilfunum mamOl ve yan mamf1J çelerle idare olunan dairele~ tarafın· 
derilerin üzerlerine " Tt1rk malı ,, ke- dan dolrudan doğruya fabrıkalara ve
limeleriyle fabrika veya imalathane rilecek ıiparitler Uzerine .yapılacak 
ismini tatıyan ve kolaylıkla görlllebi- imaltta .. Türk malı ,. kelımeleriyle 
len bir damga vurulacaktır. fabrika iaminin konulması mecburi Türl Dil Kurumu Genel Selreterliliu • 

ç) Pamuk ipliklerinin balya ve pa- değildir. Ancak bu mallar ~erbangi bir den bildirilmektedir: 
ketlerinin Uzerlerine ayrıca varsa, am- sebeple alpariti .eren daireye ıe.lim 
balajlarına., Türk malı ,, kelimeleriyle edilmez ve pi~ya ~solunursa tıser
fôrilr.a ismini ihtiva eden etiket ya - terinde tesbit e~hten ıpretlerin bulun· 
pıftınlacak veya damga vurulacaktır. ması mecburidir. 

Kütahya istasyonu 
için güzel bir eser 

Antalya'da ziraat 
işleri için tedbirler 

Dilimizde "men • man" ekinin kulluu • 
h11 ve anlamlan üerine eeki ve 7eni tiirk 
lehçelerinde 7apıluı incelemeleri toplı~ 
bir araıtırma. kununuma.I cenel merkea 
kurulu ii7elerindea u;rmanrm11 Kütahya 
u7l&n Profnör Besim At&la7 tarai111dan 
buırlanarak kitap teklinde buılmııtır. 

Dilimizin töz yaratmı7a JUIJ'aD ekleri U.. 
zerinde bu 70lda bqka arattumalar da ha
zırlanmaktadır. (&.&.) 

Hayat Albümleri 
Çocaklanmzm doiduiu silnden on bet 

yaıma kadar ceçirecekleri tabavvillleri t ... 
bite yarıyan Çocuk Eıirceme Kurumu G• 
nel me;kezinin nefiı bir ııurette ihAr ve 
tabettirdiii (ANNENiN KiTABi) .ı • 
blinıluini bedeli mukabilinde tedarik et -
mek her bilcili ailenin önemli vuifeaidlr. 

Adres: Çocuk Eıirceme Kurumu Geaeıl 
Merkezi - Ankara 

- Eter doktor benhnlo evlenmezee ona 
öldUreceğlm, yolundaki ifadesini de hatır
ladıklarını bildirerek bu ııözUnU duymU§ o
lan bazı isimler veriyorlardı. İstinabe ev
rakı okunduktan sonra Naciye bUtUn bu 
şahitlerin ifadelerine itirazda bulundu ve 
bunların doktorun ııamlmt dostları olduğu 
için bitaraf ıahiUlk yapamıyacaklarını id
dia etti. • Mahkeme. iddia makamını lııgal eden 
Zihni Betll't dlnlPdlkten sonra ve iddiana
me dairesinde Kadınhanda bulundukları 
ve ebe lle doktor araaındakl münasebetle
ri bildikleri anlaşılan Enver'le LUtflnln, 
Adana hastanesinde haeta bakıcı Remzlye
nhı de eahlt olarak dinlenmelerine ıuzum 
görtllen diğerlerinin ifadelerine mUrncaat 
edilmek Uzere bu şahitlerin bulundukları 
yerlerdeki adlt makamlara t&Ilmat yuıl
muına kar&r verdi ve durU§ınayı ağu.Bto
eun 3 inci ~Une bıraktı. 

İzmir Fuarı 
için hazırhklar 

İzmir, ıs a.a. - Açılmaıına bet hafta 
lı:alan ı940 İzmir entcmaı10nal fuarı ha -
zırhklarına büyük bir hız verilmittir. Pav
yonların en milbim b&zırlıldamıa bilytik 
bir hız nrilmiıtir, Pavyonların en mühim 
kıımı kiralanm11tır. Buı pav~rm ha -
zırlanmaıına dahi baılanmııtır. 

Beledi7e refıi Dr. Behçet Uı bu ıeneki 
fuarm daha büylik bir muvaffaki7et temin 
etmesi için ,.and8a a191redar balmkta
(br. 

Antalya' da yüzme müsabakaları 
Antalya, ıs a.a. - Dün Antalya'da kala

balrk bir halk kütlKi önünde icra edilen 
yüzme müsabakaları neticeleri şunlardır: 

ıoo metre mt llltü )'tbmede Akdenia 
kulübünden Al1 Ktkekçiler 1-S7-l ile birin-
ci, 

200 metre ıerbest yüzmede Akdeniz spor
dan Mehmet Atttnn 3,45 ile birinci. 

ısoo metre aerbelt Ytlziltte Akdenls •Por 
kuliiblinden Muıtafa Ekiz 33.11.2 ile birin
ci ve Halil Ökıüzer 34.5 ile ikinci 1elmi1-
tir. 

Burdur gençlerinin "güzel 
hareketleri 

BordW, ıs L&. - Baclin v.ıı " bölce 
başkam Sadri Aka'nm bqkaıılıimda parti 
reiıl, Til'7et Jandarma komutanı ve bölp 
iıtipre heyeti;rle birlikte cençlik kulübll 
keadileriu ma1ı .. formal&rmı ıiymlı ol
duldan halde cümhuri7et alanında topl~ 
mqlardır. Gençlerin bundan sonra •iliyet 
heyeti uhlyftince mua7eneleri ve mütea -
kiben ıamiaon kumandanbiından tahıiı •e 
tefrik olunan bir 1Ubay tarafından takım
lara, muıcal&ra takıim ve tevzileri yapıl -
~tır. 

Antalya, 15 aa. - Elmalı kaza mer
kezinde vali Haşim tıcan'ın riyase
tinde vıliyet müdiranı, vilayet parti 
ve belediye reisleri ile Kaş, Fenike, 
Korkuteli, Elmalı kaymakamları bu 
kazalar parti ve belediye reisleri bir 
içtima yaparak Bapeki1 Dr. Refik 
Saydamın zirai işlere dair verdikleri 
direktiflerin tatbikabna ait kararları 
almışlardır. Gene bu toplantıda vili
yetin yol, mektepler, ziraat, hayvancı
lık, ııhat, köycülük, ıu kanallan mey
vacılık muhtarlık kurstan gibi vlll
yeti alikalandıran diğer itler do g6z
den geçirilmit ve bir senelik bir pro
gram tesbit edilmittir. 

Yugoalavya elçiai geliyor l IVall te .. kkllltln yiikıek mabat ve pye
leri haldnnda cençlere bir hitabede bulun-

İatanbul, 15 (Telefonla) - Y111011&V)'&- rmaı •e ıençlik Jlitll Şef ymet İnönüne 
nm Ankara bib-lik etçlıl bqiin aemploa karii derin sanı ve aevrt tetiahliratmda 
ebpre1iyle tehrimiae seldi. b1llaaamıtv. 

• 
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~ GONON iÇiNDEN 
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En büyük kuvet 
Temmuzun on ikinci günü BüyÜk Millet Meclisinde kudreti., 

aati biribiriyle ikiz bir nutUk söylüyen aaym Baıvekilimiz demitti 
"Tiirlti~e Climhuriyetinin ütikldliıte oe Türk 11atanının bütiin 

zarar 11erecek herhanlfİ bir harekete karıı Türk milletinin ver 
,.cine cevap, .ilaha aanlmak 11e aonuna kadar vatanı müdafaa 
Olacaktır." 

Aynı toplanbda aöz aö7liiyen Cevdet Kerim lııcedayı da dedi 
"Bütün l»u aalhperverliiimize ~ bizi, 111 kadar mesahaİ 

berinde 18 ıiıülyonluk bir mı11et, tankı •• kadar, tayyaresi fU 
donanmaıı bu kadar gibi ağmali erbaa düsturlarını tatbik ile dl 

se yapan milletler tarih boyunca daima aldanmıılardır. Biz he 
miyen m\iatema bir milletiz. lstiyenler her vakit tecrübe ede · 

Mümtaz Okmen'in ıu cümlen de, herllalde; hatmnızdadır: 
"Hal&, Türkiye denilen hakikat kayaıına almlannı çarpmak ' 

ler varsa onlar da tecrübei talihten memnu değildirler.'' 

Bu nutuklardan iki sün aoara da İngiliz Baıvekili B. CburcDJJJ' ..._ı..::ı 
"Fakat B. Hitler kendi irade kuvetine müaa'Yİ bir kuntle k 

muknemet eden Wyük bir millet h•üa ıörmemiJtir. Bu menJ,_,~ .. ı 
den birçoiu kuvet tarafmdan yıkılmadan evel entrikalarla zeh · 
lerdi. Franıa'nm, fransız ordusunun, fransız milletinin, franıız 
başına geleni batka türlü nasıl izah edebilirsiniz? Fakat burad" 
mızda ııhatimiz, maneviyatımız mükemmeldir.'' dedi. 

Yannm tarihine )jeferi7etüa en önemli Ye en aantarlu ha 
armağan edecek olan ba fmallde l"Ünlerde söylenen bu aözl 
ayrı ayn, iıter hep bir arada mütalea ediniz; varacağınız netice 

Ozerine yürekler titremiyen toprak, aakaı Te teati yapmak u:· :-.~.ıı 
bir maddeden baıka bir ıey değildir. Ona kutsal bir değer ve~ 
üzerinde dolup 'büyüyen ve gene onıuz yaıamaktanıa ölümü güJel 
kabul edebilecek •ir milletin mevcudiyetidir. 

Çelik, 'barat, kartun, bakır, tunç ••• bütün bu savq malzeme · 
Jetlerin ne kadar ihtiyacı olduiunu bilmiyen kimee tasan-ur ed 
niz. Fakat bütün bunlardan bir vatan deı .. nı inta edebilmek içiılr 
n saldırganları yakar birer kıvılcım, birer aleT, birer yangın hal' 
rebilmek için fabrika kataloılannı deiil, sırtma haki caketini 
yahut giyecek olan vatandaılann yürefini dinlemeliainiz ı vat- '-"
dafaa 'bir borç ~lduiu zaman "altı da bir, üıtü de birdir yerin" 
lecek Yatandaım. •• 

Halkevinde tiu akşam 
verilecek temsil 

Şehrimizde balana besteklr llülia Sa
bahattin ve arbdaılan tarafından ba ak • 
ıam baJ.kevinde temsillere devam edHe • 
celrtir. Ba Btam da Kerem ile Aslı " di
ğer bir operet temsil edilecektir. 

Finlındlyı 1n1ll•ı SoYJll 
.. ıtsinden ., ... 

Geçenlerde Plnlandt.,. ile eo.,, • .ıer Bl\0-

liii arasmda yapılan ticaret anlatması mu
cibince Finlandiya itballt ve lbracat mal -
larmı Sovyetler Birliii araziıi tarikiyle 
ttansit olarak nllldl lmklıımı elde etmiıtir. 

Buna nazuan memleketimizle Finlandi
ya arasındaki ticari münatebetler normal 
bir uOıaya (imıek üaeredir. Al&kadarlar, 
bu münaıebetlorln yakmü, eelrılabiden da.. 
ha büyük bir ehemiyet i1ı:tlsap edeceiini 
umnmktadırlar. 

Bir müY111i kendi lllllSI 

yüzünden ~ilnendi 
lıtanbul, 15 (Telefonla) - Buıün Aya-

10fya yo1tuıunun altmda Ye Park kapıaı -
nm önünde Sinan admda bir müveszi 
tra"lvay altmd& kalarak aiır yaralandı. 

Derhal tahkikıt yııpılıelı ve vatmannı ~çu 
olmadılı snlaııl&rak terbest bırakı1dı. li
nan baıtaneye nakledilirken ôldil. 

İstanbul' da bedeva pl&j 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Belediye 

Fllorya - Yetilkö7 araaındaki sabayı hal -
km bedava denize sirebilmesini temin için 
1erbe.t pil&j haline koymayı kararlaıtmiı. 

Sümerbank idare Mecliai izihğı 
Sitmerbank umumi he7etince banka id&:

re mecliıi lzahiına intihap edi~ı ve 
müddeti bitmiı olan B. Şakir K~'m 
almakta olduia ficretle bu vazifeye yeni -
den taJ'fni len Vekilleri heyetince kabul 
ohmnıuıtv. 

Türk kooperatifç 
cemiyeti murahho 

Sofya'<la 
Bulcar halk bankaları ittibacı-. 

el yıldönümıi münuebetiyle Sof-•~•k
pdan beynelmilel konırreye davetli 
(tilrk kooperatifsilik) cemiyeti ur_....._ 
tir&ıı: edcıı ve Trabzon Meı.ur._l~ 

llay'm reialiiinde Tokat mebuaU 
yet wnami katibi Huip Ahmet 
Halk Baııkuı umumi katibi Mi..,._.-..1 

110J'.'.dMı ıpji.~il tüfk heyeti 
IJ Ankara'ya aırdct etmiıtir. a 
Sofya'ya muvualatmda Sofya 
B. Şevki Berker baıta olmak~ 
erklnı ile bulıar halk bantalan 1 
umam müdür ve miidiirleri taraf 
lr&llde bir umimiyetle kartıl 

Koncre, 30 baziraııda ua.t oodl 
Balkarya salonunda açılmıı ve 
bi.ıden maada Yucoılavya, Ro 
cariataıı, Rusya murahhas heyetl 
denniıler, celemiyen devletler t 
crafları çekmlılerdir. 

Butııar halk ban.ltalan ittihadı 
Podln Mip1t[of, Mlk tiiölı:alarıasO 
ıeklrill ve te1i.ıerini, ittihadın 
ve ıs sene urimda bapnlan i 
v&ffaki7etli semerelerini muf 
eden rac>onuuı okumasuıı milt 
ticaret nazın olmak üzere mub 
yetler ve bu meyanda ecnebi m 
yelleri iradettlkleri nutuklarla 
operatifçiliğinin ileri muvaff ...ı 
tebarilı ettirmiıler ve lı:endilefll"' 
etmlılerdlr. 

Tllrk hC7eti mmahhasaıı l'Ci9i 
ıöı alarak bblpr komtularımı~....., 
d.ıd mavaffaldyetlerini hayranP-. 
bettliimiai tebarüz ve kendil~ 
ettikten ıoııra tözü mahalli li..,
vakıf arkadaıı Haalp Ahmet A ..-..., .... , 
rakmıı ve mumaileyhin bulcare• 
cemilekir nutuk kol\i'T'e Uaerind• 
miisa.it bir tesir bırakmıştır. 

Koncre mesaiıi haricinde bul~ 
!arımız, mi1afirlerlni izaz içitl _... 
tan'da kaldıktan bir hafta nrflP"'" 
addlt ziyafetler ve tetkik HY.._ı 
retleri tertip etmlılerdir. (Türll 
tlfçlllk cemiyeti) nin dlvete ıcaıı' 

Kütahya. 15 LL - Miinakallt Ve· 
klletince lrfltahya lıtaıyonwıda yap
tırılan büyük kavsin kütat resmi bu: 
ıUn bütün Kütahya halkının ve M.ii • 
nıkalat Vekaleti yol dairesi reisi Ke
mal'in ittirakiyle yapılmııtır. Valimi· 
sin ve belediye reisinin söyledikleri 
nutuklarla kavsin ehemiyeti tebarüz 
ettirilmit ve bu eıeri Klltahyaya hedi
ye eden Münakalat Vekaleti ile Tür
kiye'de Demiryollan siyasetinin bi
niıi Milli &ef ismet lnönii hakkında 
beslenilen minnet ve 'ükran hisleri 
teyit olunmuıtur. Bugiinden itibaren 
ba kavis sayesinde Kütahya - Alayunt 
ara treni kalkmıt olup Afyon ve E~ 
kitehir istikametinden gelen trenler 
Kütahya istasyonundan geçecekler
dir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıinden ıon derece memnun tal" 
halk INuıkalan birliii cemiyeti• 
temasta bulunmak ve ilerde bu 

Yıllardanberi pek içerlek bir vazi
yette kalan Kütahya cilmhuriyet bil • 
kllmetinin bu himmetiyle Uç tren hat
tının ortasında iılek tehirlerimi.zden 
biri olmuıtur. 

Kavis Kütahya'nın lktıaadiyatına 
bUyUk mikyasta hizmet edecektir. 

Frama' daki talebemiz 
Rarici7e YeHletiııdea bildirilmiıur: 
Fransa'dakl talebemlzdea Tappn ·Ca • 

nkh'nm La Bombolll'de Latfi Yatdal ile 
Vecdi Türel'in Vich,'de Mehmet Ali Han
dan'ın Nanteı'da Ceoaıı Babir'in Aucou -
leme'de oldukları hakkında baıüD Vekl -
Jete maUlmat celmiıtir. (a.a.) 

Marat'ta 8 defa zelzele oldu 
Şehrimize relen malt\mata söre evellri 

liln Maraı'ta fıwlah selria defa aelzele ol
muıtur. Bazı dınrlar çatlamıt. bazı kaya
lar koparak devrilmit. iki ceviz aiacmı yık
IDlltır. Halk bir ba7li heyecan ıeçirmiı ve 
yiyeceklerini alarak ovalara çekilmiıtir. 
Bqkaca bir baur olmamııtır. 

latanb.ıl kömür stoku 
t.tanbul, 15 (Telefonla) - Şehirde ~ 

.ten JUSmllrl1 atoku 20 btD tomı buldu. 

Paris - Londra - Vatan! 
Pek hoıuma gittili içın Jlitht 

Cemarin güzel mısrağını bir defa 
daha tekrarlamaktan kendimi .ıa
mıyacağım: 

Toprak, eter utnmda Olen vana, .atan
dır! 

Alman ordum Parl$'e yakla§tıiı 
sırada lransız orduları kumandanı 
hükümet merkezini açık ıehir ilin 
edip müdafaadu vazgeçtiği uman 
zihnimden geçen bu mısrağ, sanli 
bana şu suali •ormuJtu: 

- Paris acaba, artık fransız n· 
tanındaa bir parça degil midir! 

lngili• ~dili Bay Ç6rçirin e
ve/ki ıtJnklJ nutkunda lae p camle
yl okııdut: 
•Londra'yı mutil Yit baJcir pldl

de esir düımüı biı vuiy.ıt• ıir
mektense barabe ve ıaı balinde ı6r
mtqi tercib edttrlz.,_ 

Ayni nutukta ıu cümle de vardı: 
•Londra gibi etrafında kalabalık 

bir halk kütlesi bulnan bır Jehir ıo
kalr sokak müdafaa ediliru batan 
dilpan ordusunu kolaylıila f.Utm.I-

IAN l~ll IL7'R 
ğa kilidir.,, 
Şu halde Paris'ten sonra Londra•

yı Jlithat Cemafia beyecanlı tarill
ne glJre daıanebi/lrılni:r: lıanglsi 
vatandır, hangisi delildir! 

••• 
ICunJasılıkl 

Konuıuyorlardı: 

- Bakıl, nesiyle meıhurdar! 
- Petrol /cuyularlylel 
- Neden yabancı, fakat resmi bir 

ajam buralara yapılmuı d811Jnal
mllf t'e yahut dflıtJnalmemlı bir bll
cum projeaine bizim adımızı hrq
tırmql 

- Tercüme hatası yarinden! As
lı lransızca olan vesika, almancaya, 
almancadan da sonra f ramı:rcaya 
çevrilmif ve bu terclbne eaauında 
yınlıı yapılmıfl 

- Demek, tercüme yanlııının &u 
kadar suaturlusu da oluy_oı / O bal-

de, bizde yapılan terclime bata/arı 
bunun yanında amber gibi kalmak 
lazım. Fakat istttr telif, ister tercü
me yanlqı olsun, bu petrol sabasını 
ilgilendiren bir hilrlyeytt bizim adı

' mı:rı karıJtırmak, bence, düpedüz 
bir lcundakçılıktır. Yıllanmq bir 
dostlulu, iyi bir komplulıı ve 
sulbun en sağlam tarafını ateıe v•r· 
.mek içia bir kııaddçılılcl 

Radyolar ve ajanslar da tayyare
ler gibi yangın bombası atmala mı 
b&fladılarl ... 

Güel bir t.iir : 

Okur1arımtlan Sipahi, benim ad
re~lme •;•lauis 1"e uyıaız geçmiı 
ve gelecek tark kahramanlarına it • 
har ettiği &ir filri g6nderdl. 

Her saman ayaktı daran, bugan
Jra günde iN Hsbatan phlanması 
ıerekea hamaset duygıılarımızı ol-

fKD bir eda ile anlatan bu manzu
meyi bu satunlara geçirmekle zevk 
duyarım: 

Yiiitlerin izinde 

Ritzgirdan kavrulmuı yüzlerinde 
Çizgiler ne söyler, anlatılmaz; 
Ufuklar oynapr g5zlerinde, 
Onlardan ürklllür, yakla§ılmu. ... 
Tuna'dan Fırat'a, Kaflras'tan Hind'e 
Yürüdüm onların ıantı izinde; 
Kırları kavuran rllzglra sordum; 
Yok mu onlardan eser diyordum. ... 
O dağdan bu dağa inledi, qtı, 
Ortalık karardı, gök yakınlqtı: 
Kapladı ovtyı aksi udalar: 
- Burada, burada, buradadırlart. .. ... 
Eğilmit her biri bir betik bafında, 
FıııldaT mbiden bot menkıbeler; 
Türk olur kahraman yedi yaıında, 
Bize eö• ioyanlar b8yle bileler 1 

T.l 

de etmek arzuıunu cöıtermiıterdi" 

Hatay valisi B. Ş~rü Söktll 
bç (iiıı evel ıehrimizden htaD 
miıti. Vali, diia tabahki ekıpr~ 
ra'ya dönmüştür. Burada bir ka' 
lacak ve bu müddet zarfmda 'fi 
lıler hakkmda veklletlerle t 
lunacakttr . 

Aaitler üzerinde kir 
latanbal, 15 (Telefonla) - ~o 

ve mürak&be komisyonu sıltle . 
satı~ 7iisde yirmi kir iJlvetiııJ 
ti. • 

Yeniden tayin olunaO 
memurları . 

Dalıili741 Vekileti Sıyual Sı 
111111111 bu MDeki mezunların~ 
maiyet memurluklarına tayinler 
Bunlardan BB. Hilmi lnanÇ Trt 
ramuz Ber1tul Erzurum'a, Adil~ 
l&tya'J'a, Vefik Altui Sam• 
Yfizbaııofla Konya'ya, NedP 1' 
.,.,....,,. Ahmet Topalotba v• ~r-.• •• 

kan da Velı:llet maipt 
ta)'ia edilmifhırdir • 



............ ) 
POLiTiKA ........................... 

. 
az mı 

İle rnütareke imzalandık
' liitler, alman ordulanna 
lllilletine hitap eden bir 

. e ile garbi Avrupa'da mu
nihayetlendiğini bildir

"'111n Üzerine, bütün Alman
~lllr çalındı. Bayram yapıl
d • lllilletinin, artık ıulha 

11ıuna inandınlmak iıtenil· 
•ıılıyordu. Filhakika alman 

kısa bir zaman İçinde 
; •e Belçika'yı istila etme· 
rllnaa'yı yere ıermeleri, 

. J'•Prnıya değer askeri za· 
Alihan askeri zaferinin e

~•e tümulü inkar edilemez. 
Zllferin Almanya'yı ıulha 
•dığı da bir hakikattir. 

iiç çok uzak l'Örünürken, 
~•ırıı yapmanın alman mil· 

de huıule getireceği reak
"9 olacağını tabidir ki en 

liderleri takdir ederler. 
) ' 0 kadar aykırı tartlar al
~~.lllaktadır ki, herhangi bir 
~ rnemlekette müabet •e
~eıirlerini ölçmek yabancı
~kün değildir. Fakat bu 

tarafa brrakılaa dahi, al-
7ıerinin ıulh uzakta iken, 
•rı çaldırmalan ve ıulh 
)llptırmalan, dikkati Üze

'ceJc bir hidiaedir. 

~ t tudur ki Almanya, hi.1& 
"hine girerken, kartılathiı 

."•aiyet ile kartıkarfıyadır. 
ı. Danimarka'yı, Hollanda· 
,. 'yı ve nihayet Franıa'yı 

• 1ttir. Fakat lngiltere, her 
, lllden daha kuvetli donan· 
~'te her gün daha çok kuvet· 

"• filoıiyle kartıımda dim-
or. Ve Avrupa kıtaımda 

......_ llleınJeketlerin istilaya uğ

.:~larına ehemiyet bile ver
~lnıanya ile mücadeleyi 
1'., riyor. MalUındur ki ln~il

' !ıttta Fr_an_, baılıca deniz· 
,. ,kbniyetJerine güvenerek 
,, ... de harbe girmiılerdi. Al· 
·' lcartı tatbik ettikleri mü-
)a .. ~abiyesi, deniz hakimiye
-..ınaktadır. Franaa'nm te .. 
~- rağmen bu tabiye hala 
~tir. Binaenaleyh Alman

a't1afmak için lngiltere'Jİ 
't..ıelidir. 

~)i ~mailUı> etmenin bir· 
"~-..J..b..diliyOl'a clüa 

l•rmda bir askeri muhar-
hoJeleri hulasa etmiıtir. 

it._~ hofazmr geçerek fran· 
' ta!.~ müıtemleke1erinden 

-ı'l'ılz etmek. Balkanlar
•lc Irak üserine yiirümek. 

'ii.... 8itliii ile beraber Hlnclla· 
.:'~ etmek. Bunlar büyiik 

'İ)-.,· Fakat tatbikatmda yiis-
1 •e aıkeri zorluklar var

. h'am böyle maceralara 
~ lrUYetlirlnl braf etmeai 

~riltere'nin itine elverİI\ 
~ağliip etmek için lngll
~ • giderek orada ingi

Iı .. rebe yapmak li.zrmdd'. 
d• Mııır'ı itıal ettikten 

.._,., lbtaımda ticaret harbi, 
9'I •• bu tedbiri tecrübe 

• ~. niha1et ingilialeri 
'~enin çareıi, lngiltere'yi 
~ olduğunu anlamıftı. Ve 
'~ BuJonya'da iki yüz bin 

dığı halde anıızm vaz 

.- ~11'1anya İngiltere'yi iatila· 

...._ t 1 edecek mi; etmiyecek 
-. d -..bbüa ıtrateji bakımm
'"'~ec:eye kadar tatbik edile
'Ö ~ik meıele Üzerinde 
._! emek mümkün deiildir. 

' ı:•haaaıı aıkerler de kati • ç.,•n edemiyorlar. İngiliz 
. .\J l"çil, dün aöylediii bir 
~) trl•nya tarafından lngil

~rın., gelecek hafta, yahut 
q'i' ~1 iıtilasına tetebbüı e

'"' söylediği gibi, bu te· 
~"Ilı hiç Yapılmaması muhte
~ •i rıu da ilave etrn:ıtir. De

tt· tr Çörçil'in sözlerine ina-. •ı.. ' 'I ~ bbH ed" "-i ' ııtı aya teıe uı ı· 
~9ceğini Batvekilin kendi· 

\ clii •)ol', Ancak Çörçil'in bil· 
.a_ ll)lt~ nutku ile bütün dün
lti 1 dırrnek istediği bir t•Y 
~h;: 0 

.. da lnıiltere'nin bu iıti· '"'il .. 
leh)) 1.~ın hazırlıklı bulundu-

~'''-' buate Almanya'nm mu
ftı1tet'>'~caktır. Çörçil, dütma
-;tıı_t e Ye ayak basabilece

ı._ buna muvaffak olıa 
'" •dını müdafaa edilecek 
I .. t,~ Önünde münhezim o-ı 
~İli 1 ~tdacağını ıöylemit
t~li~ el'Jn mücadeleyi de
,'ıt,.._ elı ~.ok~aıındaki azimle
f itil il Çorçıl tarafından aöy
~ ''-• •h bir ıöz de Londra'nm 
~ \i., • •lrlundaki beyanattır. 
~ tı\ı t •ai)'et karjısında Londra 
~-t,~11 •rlcedilmiyecektir. Tama
~~:.. edilıe bile, eair olarak 
14\. '~ ille düıeceii yerde, ha· 
L' ..._!•bu arada Çörçil'e gö

.,..._ orduawıu da JUt&-

ULUS 

D Ü .N. Y ·A ~ H A B E R L E R İ 
.... . . . . 

~ransa 'nın mihverle 
arası açılıyor mu ? . 

Alman ve italyan gazeteleri 

ı 
\ 

Baıvekilimizin 

nutku ve Times'in 
baımakalesi 

Erzurum' da 
bir köyü 

sel bastı 

-3-

Yedek subaylar 
kanununda 

yapllan değiıiklik 
Erzurum'un İspir kazasına bailı Birniı Milli Müdafaa VeUleti, yedek sub:ıy ve 

köyünü ıu baarnzıtır. 3 ev, 17 ahır, 7 aa • aııkeri memurları hakkındaki kanunun ü • 
manlık, 1 dükkln harap olmut 157 koyun, çüncii maddesini de{:iştircn bir kanun pro-
17 keçi, 23 öküz, 5 inek boiulmuıtur, İn - jesi bazırlamııtır, Proje ile ihti&:ıs erbabı 
sanca zayiat olmamıştır. yedek subayların ihtisaslarına taalluk e -

Fransa'da kurulan yeni rejimi İyi 
karşılamıyan yazılar yazıyorlar 

Damli'deki •elin rami kJ-!1 Ah den müesseselerde çahstırılabilmelen te-
Londra; lS. a.a. - Royter ajansı bil- sua min edilmektedir. Projeye göre ihtiyat su-

diriyor : Denizli'deki sel hakkında ıehrimize ge - baylar mühendisler ile sınar kimyager • 
"Times" gazetesi, baımakaleainde, len resmi maJQ.mata göre Çukur köyilııün lerden lüzumlu mikdarı kru-a, de:- z, hava 

Türkiye'nin Rusya ve İngiltere ile a- dere kenarına tesadüf eden 50 evinden 10 fabn"l<alan ve fenni müeueseler~ ve banta 
rasını açmak maksadiyle 60n on gün evi tamamen, 40 evi de kısmen yıkılmıştır. mühendislerinden lüzumlu mikdarı Harıu 
zarfında Türkiye'de ve komşu memle- ]anı dfarma ~arakbool ~~sıturharaş~ od~mtıt ve Gen.el Direktörlüğüne aynlacaklardrr. Viclıy, 16 a.L - Havaa ajansı bildirl • 

yor· 
Alman ba.slm, frllD!lız hükümetlnln al -

dalma hakiki franaız ruhunu, hakiki fran
sız hayatının esaaını teıkll etmlı olan a -
nanevl kıymetlerin avdeti eaaaına dayana. 
caktır. 

k 1 d · d • 1 f 1 1 1 -ıe e on tesısatı '"'""""' • ım ıye lı:a - Mühendislerden muharip sınıf subayı et er e zıya esıy e az a aştırı mı§ dar 1... "f .__ bold ;ı;... t b't ed"l . . • .,. nu uıwı ,..y u... es ı ı mıı .. yetiıtirilenler, yedek subay okulunu mu • 
dııtı aon kararlan, menuniyetle karfıla • 
mamııtır. tlç gün evel, Deutıche Allege
meine Zeltung yan resmi bir imza altında 
bu hususta gayri mllıııı.lt mlltalealar net· 
retmııtır. Glornale d'İtalla ve Stampa ga
zeteleri de kendi fikirlerini ıöylemlıler -

Yeni lrannz na.zırlannın 
ıah•iyetleri 

olan alman propagandası f aalıyetın - tir. 2kadın 3 erkek ölmü• 3 lı:adın 3 k lı: bah d" dl k" "' • er e vaffakiyetle bitirdikten sonra gorıilecek 
den ae ıyor ve yor ı : yaralanmıştır. llınöz nahiyesinde Gökde - lüzum ve ihtiyaç iızerine 6 aylık kıta biz • 

Hlikümette mazi ile allkadar adamla -
raı bulmıduiu söyleniyor. Halbuki nazır
ların dokuzu, ıimdiye kadar hiç bir Jcabi • 
neye cirmemiı ve parlamentoda bulunma
mıı yeni insanlardır. Diierlerine gelince, 
bunlar, ınağlübiyetten evel, kalkınma ıı • 
lahatmı ileri sürmekten fariğ olmamıı ze
vattır. 

" Türkiye başvekili Dr. Refik Say- re ve Teke çaylan taşarak 1500 kilo bar - meti yerine kara, deniz ve hava fabrika ve 
dam'ın. cuma günü Büyük Millet Mec- manı, 1000 ıkilo burçağı aötürmüıtür, 54 müesseselerinde çalııtırılabileceklerdir. 
lisinde iradettiği nutukta kuvetle ve hektar tarla ve bahçe su altında kalmııtır. 

dlr. d .,.. ... Her iki ba.sında tam aynı ır ve llf_ • ...,.. 
ki iki keyfiyet ileri sUrülmektedlr: 

1 _ Fransız rejimindeki değlglkllkler, 
mihver devletlerini alAkadar etmez. Bu, 
totaliter rejimlerin, yeni bir latlkbal için 
iyi birer zAmin olabilmek için mazi ile çok 
fazla mUteaanlt bulunan adamlar tarafın
dan vücuda getirilen fena bir taklittir. 

sarahatla bu faaliyeti protesto etmesi Acıpayam Jcazasmın Dede.zil köyünde ıs 
hiç de şayanı hayret değildir. Bu nut- kadar ev ıu altında kalmıı. kerpiç evler • 
ku karşılıyan alkışlar ve baıvekilin al- den bir kaçının dıvarlan yikılmııtır. 

2 _ Frans&. bu suretler R'allplere hot glS
rUnınek ve bu suretle daha iyt bir sulh mu
ahedesi elde etmek i11Uyoraa, çok aynılı -
yor. _JJ .... 

Frannz bcuınınrn rcaaettıgı 
iddialara 

Fransuı: balım, eaaaen aralannda tezat 
bulunan bu lkl tetairl de reddetmektedir. 
HUkUmet. totaliter rejimleri herhangi bir 
ııurette taklidi nazan dikkate almamııtır. 
Faşizmin ve nuyonal sosyalizmin doğu -
munda ve terakklslndekl §O.rtlar, Fransa -
mn vaztyetl ile mukayese edilemez. Fran
sa'nın bugUnkü vaziyeti, hükümete. uzun 
hazırlıklarda bulunmağa vakit bıre.kma
mıotır. Fransa'nın maruı kaldıA'I darbe, 
Fra.nsa'ya, yukarıdan baılıyarak derhal o
toriteyi ve mesullyetl yeniden teala etmek 
ve mareoal Petaln'in mA.nevl himayesinde 
derinlere doğnl derhal enerjik surette ha
rekete geçebilecek bir kumanda mekaniz
ması kurmak vazifesini tahmll etmiııtır. 
Bundan sonra. memleketin heyeti umuml-

esl llaeJ'lDde"'tcdavt hareketin• geçtlecek
~r. Bu hareket, yabancı misallerden tlharn 
alınarak yapılacak değildir. Bu hareket, 

Nasyonal sosyalizmin ve faşizmin tarihi 
gösteriyor ki, bu rejimler, daha evciden 
bir partinin gayreti ile ve ibtilUklr mahi
yette u:run bir mücadele ile iktidar mevkii 
elde edilmeden yapılan ıılahatm samimiye. 
tine ve sağlamlığına inanmamata müte • 
mayii bulunuyorlar. FranN'da iktidar mev
kii için buna müoabih bir mücadele olma. 
mııtır. Fransa'da dava, ıimdiden halledil • 
miı ve hüküm verilmistir. Evelki rejim • 
let'in fenalıkları, çoktan beri malum bulu
nuyordu. Petain hükümetinin kararlarınm 
kolaylıkla kabul edilmesinden, bu kararla -
rm bir menfaat hedefi glittlikleri ve bttnla
nn yabancı memleketlerde tesir icrasına 

matuf birer manevra olduğu neticesini çı
karmak tamamiyle yanlııtır. Eğer bu ka • 
rarlar, herkesin müttefikan tasvibine maz. 
har olmut ise, bu, alman ıkararlann esasen 
olgun bir halde bulundufumın ve yalnız 
bunl&İ'J toplamanın kifayet edeceğinin bir 
buhranıdır. 

İngiltere, Japon - Çili 
sulhü için çahşıyor 

dıgı müttefik itimat reyi, başvekilin, 
bu gibi entrikalara karşı muhalefette 
müstakil ve şeci Türk milletinin tam 
müzaheretine malik bulunduğunu gös
termiştir. Bu entrikaları yapanlar, kar 
Jılarında Abdülhamit Türkiyesi değil 
fakat Kemal Atatürk Türkiyesi bulun
duğunu unutmuıtardır. Türkler, pek 
tabii olarak, Yakmşark'ta sulhün ida
mesi ile ala.kadardır. Türkler, bu sul
hün bozulmasının önüne geçmeğe ça
lışıyorlar. Türkler, başarılması, Türk, 
İngiliz ve ayni zamanda rus menfaat
lerine de muvafık bulunan bu işde İn
giliz diplomasisinin dürüst müzahere
tine itimat edebilirler. Türkler, ayni 
zamanda, dostluklarına da sadık bulun
maktadırlar . ., 

1 skenderiye' deki 
Fransız filosu 

Silihlan nasll 
tecrit edildi ! 

Vichy, ıs a.a. - Havas ajansı bildiri • 
(Başı 1. inci aylada) tikaaında bir değitiklik olmadığını da yor: 

attığı meseleler hakkında Londra ıe- ilave etmiştir. Tabii bu politikanın is- Mera • el - Keblr'deki facia ile aynı za
lihiyettar1 maha~il~ japon hü~üınetiy· tikbaldeki inkişaf tarzı hakkında bir manda vukua gelen ingilizlerin İskenderi • 
le Londra da harıcıye nezaretı ve Tok- §ey söylenemez. ye'deki Iransız gemilerine yapmıı olduk • 
,.pa. iapu. -lift &~'- ..uta.o --...-~~~~=~-· ,,,---,..~_.. 1 taıµ-ruz hakkınd&,ı fransız aallhlyettar 
ıiyle müzakereler cereyan etmekte ol- B • .Tôll•lil nıdlıiG ttiililiiitil• IMhaflU u.ribat 'Hnnek arsasandadrr. 
duğuna işaret etmektedir. Vaıington'da tel•irla Mütarekenin imzası eanaıında Amiral 

Hariciye nezareti ve B. Craigie ce- Vaşington, 15 a.a. - Royter": Godfray"m kumandasında İskesıderiye'de 
reyan eden müzakereler hakkında be· İngiltere'nin Japonya ile Çin arasında küçük bir franıız filosu bulunmakta idi, 3 

tta bulunmak için B. Jonea'e biç banı akdi için çalıştığı hakkında Malezya temmuzda franıız amirali ingiliz amirali 
yana al" -'-·ı· B J taraf dan apılan be- B. Cunnigham tarafından çağırılarak ya b" ıaıı· t ermemitlerdir. v ı v.,,.ı ı . ones m Y 
ır ~e • tye v • • •h yanat hakkmda resmi hiç bir mütalea elde gemilerin ingiliz kumandanlığına teslimini, 
Bır ıapon ıcuefeıının mı ver edilmesine imkln yoktur. Uuık doğu me - ya bunların limanda silahtan tecrit edil -

Ja.tluğu ıeleleriyle bilhassa alakadar olan mahfil- mesini, ve yahut imha edilmelerini talep 
Tokyo; 15. LL - Nichi Nicbi Shim· ler, B. Çörçil'in dün söylediği harp nutku ettL 

bun gazeteai, neırettiği bir yazıda en ile üç ıene ç~in mücadele ve bir çok fe • tık talep Fran•'nın ıerefi ve teahhüda.tı 
büyük japon siyasi nedefinin Almanya dakirlıklardan sonra Çin'in ıulh yapması ile kabili telif görülmediği için reddedil -
ve İtalya iJe ittifak akdi olması lizım- teklifinin telifi mliıtkül bir ıey olduğu b- miı ve amiral Godfray açık denize çrkmaya 
geldiğini beyan etmektedir.. naat_ind~irler. Kaldı lı:i Japonya'nın zayıf- hazırlanmııtır. Bu esnada. liınanm en de -

Gazete, böyle bir ittifakın Japonya· ladıgı aşıkirdır. Ke.za bu(iin bir anlatma rin köıesinde bulunan ve adetleri inıiliz -
nın prki Aaya'da iıktiaadi blr blok te· yapıldı~ı talı:diz:'e Ja~nlarm Cin'i tahliye lerin mevcut fil011Unun ancak üçte biri o -
nıin ve cenup mıntakalarındaki ılyue- etınelerı de temın edılemez. Nihayet mUto- lan framız remileri üzerine, inriliz remi -
tine devam etmealne mUaait olduğunu aıTkızlan ntııtırmağa çalııan ıiyaaete ~ leri toplannı: tevcih etmiftir. Kuvete ku-

• me teme mtitearnza brıı mukavemete ıı boyun eimiye mecbur kalan amiral God-
Uave etmektedır. devam için do.t blr devlete d etme - fray 4 temmuzda ailihtan tecride ruı edil-

Guetenin fikrine t;Cke, Japonya bil- nin hiç tflPheaia müreccah 7:U: beyan miıtir. 
k ümeti bu ittifakı, lngiltere'ye karıı edilmektedir. 

0 

a:manların yapacağı umumi hücumdan • .. • • • Emile Bertin\ lınılUDÖrii 
evet akdetmeJi ve bilahare Sovyctlcr Amerıka mu•takıl bır nycuet Ottava, 15 a.a. - Fransız kruvazörü 
Birliği ile mUnasebatını alman • ıov- ıütlecek Emile Bertln'ln lnlfllsl«in 11ezantfne rat-

• vü akt na yaun ola v · men Jeni İskoçya'da Halifaka'tuı ka;arak 
Yet ademı teca ıı p ı u • • . aı.ıngton, ıs a.a. - B. Hull, t~iltere-

lld. ç Martiniq1M'e vardığma dair alman radyo-
rak dil%eltme ır. nın ın ile Japon arasında barıı temimne 

b k bükü t f sunun iddiası hakkında Kanıda müdafaa ve 
Gazete, bundan aş a • me e ce- matu gayretlerine dair olan haberler hak· 

b ha h ..._d bahriye nezareti ap.iıdaki tebliği neıret • 
up mıntakuında azimkar ır ttı &o "'111 a kendisini iıtiçvap eden ruetecilere miıtlr: 

rneket kabul, Japonya ile Amerika ara- AmeOJuı•nm ıuak doğuda ayrı ve mllataldl ..,. b' ı .a.nıile Bertm knavu&il, Halifaıkı'ı fran-
ndaki münatebatta muhtemel bir ger ır • naet takibine devanı ettliini bildii' • 

ıı . . . -'--d mittir • ıı• • alman mUtarekesinia imaasından evet, 
·ınlı"kten endi•e etmekaıı:ın ıcaı.rt: erse 21 ha•i d t .Letm" t' F k g s "ni ta . et B. Hull, gazetecileri kabul etmeden biras • ran a eıa ıı ır. ransız ruva. 

kuvete müracaat etmeıı nıye • önce incili• bUyWr elı;iıl lord Lothian'ı ka- •öril, bir müttefik zırhlısı olarak bir dott 
mektedir. • • bul etmiııe de müllkatta uzak doiu vaıi- Mm.tadan dlier bir dost limw sitmek i -

Nichi Nichi Chimbun g~ete:;n, yetinin müzakere edildiiine delllet eden zere aynlmııtır. Kanada makamatı bu ge • 
mihver devletleriyle olan mun~ae ın hiç bir emare mevcut değildir, minin hareketinden haberdar idi. 

daha sıklaıtmlmuı hakkındakı ~alebe Japonlar ablukayı geniılettiler 
cevaben, hariciyenin memuru:. Japon Tokyo, 15 a.a. - Çin ıularmdakl Japon 
hCkümetinin, mihver devletlerı de da- filosunun bat kumandatıı amiral Şimada, 
hil olmak iiı:ere bütün ecnebi. de~let- Şanahay'daki Japon baı konıoloeu vasıta -
lerle müzakerata ljiriımek nıyetı~de s~yle .!ab·~-~ı sefaret heyetleriyle Çin de • 
olduğunu bildirmiıtir. Avrupa harbı~e nız g.u~rugune tebliiatta bulunarak bugiln-

geli.nce, Japonya'nın karıırnazhk polı- d~ ıt~baren Japon filoıunun Haııg - çeu 
korfe.zındeıkl Si...... c.__ p il U 

rak" dütmeıl müreccabtll'. 
Ç.. ·ı dünkü beyanatı ile lngilte· 
orçı . • 

re'nin azmini bir defa daha .teyıt et• 
mittir. fngilter• mücadele;ıı d.evam 
ettirecektir. Fakat Çörçl~:!n . ııarc:J 
ettiği hedef yalnız tedafuı ~ır ~!1 • 
harebe ile elde edilemez. Çunku •?· 

·ı· Baıvekili de itiraf etmektedır 
gı ız 'b' b •• 
ki on aydanberi olduiu ıı ı, ugun 
de lngiltere ancak tedafüi bir m!1• 
harebe yapmaktadır. Ancak harbın 
1942 aeneıine kadar tedafüi olaca
ğmr İngilizlerin 1939 ıeneıi eylillün· 
de söyledikleri de unutul?'a.?'alıd~r. 
Bu defa ıÇörçil, aynı ıeyı aoy~~mıt· 
tir. 1942 aeneaine kadar .tedafuı Ya· 
ziJette kalacak olan lng~lteı:e, o ta
rihten tonra taarruz vazıyebne ge • 
çecektir. Görülüyor ki Avrupa kıta· 
ımda aon on ay içinde olup bitenle
re rafmen, ne lngiltere'nln azmi 
ıaraılmıt. ne de lngiltere'11İ11 atrate
jiıi deiitmiıti'!'. 

A. Ş. ESMER 

-- • <>a11 • u e ençeu 
llmanmı, Yö~inr ve Santuao kö.rfezlerlni 
ve Lopuan ve Fooçeu'yU abluk ed • . . 
b'ld' . • a ecerını 

ı ımıııtır. Bu bölgelerde her t'" lil • . f . ur aey 
r:ae aın memnudur Ye ablukayı yarmak ia-
tıyen her vapur Japon deniz kuvetleri ta -
rafmdan tevkif edilecektir. 

lngilwer kabul etmiyorlar 
Şanghay, ıs a.a. - İngiliz makamları he

nüz işgal altında bulunmıyan Çin limanla
rma karşı Japonlar taarfından haber veri -
len tedbirlerin yolauı oldufunu ve bu yüz
den İngiliz vapurlarına ıelebilecek biitün 
acrarlarnı meauliyeti Japon hükümetine ait 
olaca&mı japon makamlarına blldirmiıtir. . 

CebelüHarık' ın hav adın 
bombalandığı ISllSIZ 

• 
C119be1Uttarık, 16 a.a. -:- CebelUttank'ın 

dün Uç defa havadan bombardıman edlldi
tf hakkında dıfanda yayılan haberler a -
ıılııızdır. Dün dOtman ketlf tayyareleri 
çok yüksekten ıehlr Uzertnde uçmUflara& 
da hiç bir bomba atmamııılardır. Hava dA
fi toplan muııtueman •tef ~ardır. 

(örıil'in nutku 
Avusturalya 

ve 

Sydney, 15 a.a. - A vusturalya matbu
atında, dtin akşam B. Çörçll'ln radyoda 
verdltı nutuk etrafında cotkwl mUtaıealar 
neıredllmlıtır. 

.. Sydney Sun.. gazeteaf diyor ki: 
"B. Çörçll İJIA'llterede bir ınılh partlai 

olduıtuna dalr Berlln'ln yaytıp ıaytalara 
mukni bir cevap vermektedir.,, 

Sanayi nazın B. Hugbes de IU beyanat
ta bulunmuştur: 

" - Bu nutuk en çetJn lmtllıaıılarda bl· 
si koruyacaktır." 

Nev;yorlı. gcu:etelerinin felnrleri 
Nevyork, 15 a.L - Nevyork Tlmes ga-

2etest. "İngiliz ruhu söz s6ylüyor,. ba§lığı 
altında, §Unları yazmaktadır: 

"İııglllz milleti, hiç bir zaman dlln B. 
Çörçll'in söylediği sözler kadar metin söz
ler lfltmemlftlr. Bu seı, hür blr mJlletln, 
hUrlyetıni muhafaza etmek için her ıeye 
katlanmıya A.made bulunan bir milletin se
sidir. Büyük Brltaııy&DUl harlclııde, bu 
devletin karşı koymakta olduğu mücadele 
hakkında betbinllk R'ıssterebllenlere en be· 
lllt bir cevapbr.,, 

Nevyork Trlbuna gazeteal de fÖyle ya
zıyor: 

"B. Çörçll metin ve azlmklr olnuyan, 
&af ifade eden veya matlQblyet mefhumu
nu tqıyan bir tek kelime BU"fetmemtıtır. 
Bu nutkun etrafında müesalr bir itimat 
havası mevcut bulunmakta idL,. 

Sel leldlıetudelerine yardım 
Ankara, ıs a.a. - Bize verilen maltlma

ta göre Denizli aeyllpzcdelenne mahalli 
Kızılay merkezi tarafmdan yapılan ilk yar
dunlara illveten umum merkezce de tel • 
ıraf havalesi olarak 13 temmuzda 500 lira 
cönderilmiıtir. 

Yeni Romanya 
kabinesinin vazifesi 
Başvekil B. Gigurtu 

radyoda bir nutuk verdi 
Bükreı, 15 a.a. - Royter: BS§Vekll Gl

«UI"lu cumartesi ak§amı radyoda bir nutuk 
vererek yeni kabinenm ba§aracagı vazlfe
Yi izah etmiştir. Romen milletine hitap e
den bqvekU milletin kabinenin meaalsinc 
itimat etmeal ve muzahir olmasım lstemtı
tır. 

Bay Gfgurtu Jnllletın ekseriyetini 
tetkil eden köylülerin menafilne bilhas
sa iıaret ederek her zamankinden fazla 
bugün köyIUlere yardım edilmesi ve A.dll 
ve namuskAr bir idarenin Jnllletln meaaıııı
nl himaye etmesi lA.zım geldiğini ve zira! 
mahsullerin iyi fiyatı!" satılması fçln hllkü
metln elinden geleni yapacağ1nı söyleınlı
tlr. 

Hükibnetin huııuııt surette deruhte et -
tlği vazifelere temas eden ba§vekll, yeni 
yollar inşasının zarurl olduğunu z.1kret -
mlıUr. B. Glgurtu, romen milleti namına 
kırala ubudiyetinl bildirerek nutkuna Di· 
hayet verml§tir. 

Milli Romen partisi oc macar 
ekalliyeti 

Bükreı, 18 a.a. - Romanyadald macar 
ekalllyett ltdert qatzdakl beyanaameyt 
ne§retmi§tlr: 

"Romanya hllkllmetf ve ptllll parti lider
leriyle yapılan yeni anlqma üzerine, mll
letta§lanmızın mllt romen partisine kayıt
ları bll~are tayin edilecek müddet Artın
da yapılacaktır. Bu hususta talimat verile
cektir. 

Diğer taraftan haber ahndıtına göre 
gazeteler blr anlqına yaparak 110 gUDIUk 
bir mUddet zarfında Truısllvanya meaele
ıl hakkında karıııkhğa sebebiyet verecek 
makaleler neıretmıyeceklerdil'.,. 

Almanlar 

MevcuHan fazla 
İngiliz gemisini nastl 

batırabilirler 1 
Londra; 15. a.a. - Alman ve italyan 

iddialarının cltğeri, mihver memleket
lerinin harbin bidayetinde mevcut o
lanlardan fasla ingili.z .zırhlııı batır -
dıklarını veya hasara uğrattıklarını 
ıöylemelerfy!e ölçülebilir. Alman ve 
italyan iddialarına nazaran geçen ey
lüldenberi 30 ingiliz zırhlısı batırıl • 
mı§ veya hasara uğratılmııtır. Halbu
ki harbin bidayetinde İngiltere'nin 
ancak ıs zırhlısı vardı. Almanlar, eon 
günlerde de İtalyanlar, 9 marttanberi 
atağıdaki İngiliz zırhlılarını batımııı 
ve hasara uğratmış olduklarını beyan 
etmektedirler : 20 zırhlı, 8 tayyare ge
misi, 77 kruvazör, '78 de9troyer, 44 de
nizaltısı, 18 tasnife girmemiı harp ge
misi ve namütenahi mayn gemisi ve 
yardımcı gemi. 

Alman ve italyan propagandasının 
verdiği rakkamlara naıaran harp bq
l•dığında İngiltere'nin mevcudundan 
15 fazla kruvazör batırılmıttır. Yine 
ayni rakkamlara nazaran elyevm İn -
giltere'nin hizmette ancak 14 deniz -
altısı bulunmaktadır. 

Bir denizaltıanJan laaber yolı 
Londra, ıs a.a. - Royter bildiriyor: 
Bahriye nezareti tebliği: 
ÜHüne dönmem geciken deniııaltıaı, 

"Shark,, ın zayi olm~ı addedilmeıi la
zım geldiğini amirallık teessüfle ha
ber verir. 

Bir torpido muhribi battı 
Londra; 15. a.a. - Amirali ık dairesi 

Eacort torpido muhribinin garbi Ak
deniz'de batmıı olduğunu resmen bil
dırmektedir. Escort'a bir torpil isabet 
etmi§ ve bilahare yedekte aeyrederken 
batmııtır. İki deniz eri ölmüttUr. 

Dördüncü umum müf ettiı 
Erzincan' da 

Erzincan. 16 a.a. - DördllncU mUfettı, 
general Abdulltıh Alpdoğan vlltcyeUmize 
gelmiştir. Tunceli lsta11yonunda vali Dr. 
SukuU Tükel tarafından istikbal ~dılen 
dördüncU :mUfettıı oradan ototerezlnle Er
r.lncan istasyonuria gelmlt n istasyonda 
kalablık bir halk kUtıesi tarafındall har&• 
retle istikbe.1 edllmJııtir. 

Beden Terbiyesi Genel 
Direktörünün tetkikleri 

İnebolu, 15 e..a. - Dlln gençlik kulQp• 
len teşklll etrafında faaliyeti tetkik e~ 
mek üzere ıehrlmize gelen Beden Terbi· 
yesl Genel Direktörü Genere.1 Cemli Ta.
ner'in huzurtyle limanda mllaab&kalar ve 
deniz eğlenceleri yapılmııur. 

tlç muhtelif deniz vasıt.aslyle yapılan 
tekne yanşlarlyle yüzme mUsabakalaruıda 
çok gUzel neticeler alınmııtır. Genel dl· 
rektör bu mUaabakalardan evel kaza i.ltl
§&re heyetinin toplantısında hazır bulun
mU§ ve beden terbıyesl mUkellefiyetiDID 
tatbl'klne alt kanun hllkUmlerlnl izah e~ 
ınlgtir. 

İnebolu kazasında bir gençlik kulübU Ye 
be§ grup teıkll edilecektir. 

Ka.stamonu'dan ayrdan V&liye 
bir ziyafet verildi 

Ka.stamonu, 15 a.a. - Cllmhurlyet Halk 
Partisi ocaklarında. 2,-000 kltlllk bir snı· 
pun 11UrAkiyle Samsuna tayin edilen vali 
Avni Doğan'a gehrln clvanndald ormanda 
bir ved&. ziyafeti verilmtı ve 1lç yıl içinde 
Kaııtamonuya bir buçuk milyon lıralık 
imar eseri bırakan ve kendisini halka çok 
sevdiren valimize J<arvı heyecanlı tezahü
rat ve muhabbet gösterllmiftir. 

Antep'te atletizm birincilikleri 
Antep, 15 a.a. - Gaziantep bedm terbi • 

yesi bölgesi atletizm birincilikleri dün a
labalık bir halk kütlesi önünde fevkalade 
bir intizamla yapılmıı ve bu müaablıkalar 
hey~a takip olunmqtur. Vali Cavit 
UnYer elde ettikleri iyi derecelerden dola11 
ı~eri takdir etmi$, müsabakalarda bi • 
rinci ve ikinc.i gelenlere de madalyalar ver
miıtir. 

Pmarbqı kofUlll ab ıet"aıisi 

Pma.rbefı, 15 a.a. - Pmarbqı kopun &ti 
•er&iıi Kayseri ve Sivas valileri h~ 
le dün açılmıştır. Belediye reisinin bitabeo 
aini müteakip valimiz Soyer atçılıia çok 
yakın alikalannı röıteren yetiıtiricilere 
hitaben bir nutuk söylemiıtir. htiklll mar
ıı dinlendikten ıonra kordeleyi keserek 
serriyi açmıılardır. Serciye 292 hayvan it
tiıi.k etmiı buruardan 62 kısrak eo tay sa • 
hibine para müklfatlan tevzi edilmlttir. 
Ba ••cinin açılıtı veeileaiyle eiitmen kıır
ıu direktörü riyasetindeki eğitmenler ta • 

rafından bir temsil -eerllmiı ve .muhtelif 
milli o)'W1lar tertip olunmuıtm. 

Üniversite askeri kampı. 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Universite, 

askeri kampının birinci devresi bugün Pen
dik'te açddı. Kampa 700 Univeralteıli iltirlk 
etti. Kamp 20 elin devam edecektir. Mual
lim ve talebe istirahat kampları 4a buciia 
açıldı. 

Yeıilay aen~lik kolu 
bir üzüm haftası yapacak 

İstanbul, J.3 (Telefonla) - Yeollay geno
llk tefkllAtı memlekette Oztlm sarfiyatım 
arttırmak ve UzUm ııuyu propagandaa 
yapmak Ullere eylüllln haflaslnda He.lke. 
vlnde bir UzUm bayramı yapacaktır. 

Pasif korunma konferanılan 
htanbul, 15 (Telefonla) - Halkevle

rinde pasif korunma konferansları bugüıa 
balladı. 

Diploma alan 

Kurmay subaylar 
İstanbul, 15 (Telefonla.) - Harp aka. 

demlelnin deniz, kara, hava ve levazım kı
sımlarından bu sene mezun olan 30 kur. 
may subayına törenle diplomaları bugün 
verildi. 

~ 

Yunanistan • Yugoslavya ticareti 
Bel~t. 15 a.a.- (D. N. B.) Belgrat'ta 

bulunan yunan ticaret heyeti ıere!ine ver
mlı olduğu blr akşam ziyafetinde, yugos
ıav ticaret nazın Bay Andres bir nutuk 
aöyliyerek Yunanistanla Yugoslavya ara. 
sında cereyan eden mUzakerabn iki mem. 
leket arasında mevcut lktısadl mU,ktille -
riD halline matuf oldutUD& l§aret etmı,. 
tir. 
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Saçlarınızı tararken ... 
Erkekler saçlarını kıaa kutirip 

aakallannı uzattıklan, bayanlar da 
- bazılarmm rivayetine göre akıl
larmı kısaltıp - ıaçlarını uzattık
ları zamanlarda kadın tarakları er
kek taraklarmdan baıka türlü olur
du. Kadınlar fil diıinden, bir tarafı 
aık diıli, bir tarafı seyrek ditli ta
rak kullanırlar, ortasına da raıtık
la: 

Rulaaara aökülaükçe o geynıyu 
periıan, 

Her veçhile teıbihi melai envere 
ıayan ... 

beyti gibi kadınlığa ve kadın saç
larına yakııacak ıozler yazdırırlar
dı. Erkeklerin sakal tarağı ince ve 
Jıafif, fakat kıymetli ve pahada ağır 
tahtadan sık diıli olurdu. Sakalı ol
mıyan aade ter bıyıklı delikanlar da 
bir taraf mda aynalı ince fırça kul
lanırlar ve arada sırada fırçayla bı
yıklarını sıvadıktan sonra aynasma 
bakarak kendilerini beğenirlerdi. 
Her halde kadın ve erkek tuvalet 
eıyası biribirne karıımazdı. 

Kadınların saçlarını kestirmeleri, 
erkeklerin de sakal ve bıyıklarını 
traı etmeleri adet olduktan sonra 
kadın ve erkek arasında, saç tuvale
ti bakımından, ayrılık kalmadı. i
kisine- de bir tarakla bir fırça yetiti· 
yor. Müsavat insanlann daima ho
ıuna gittiğinden saç tuvaleti i,inde 
de kadınla erkeğin müsavi olmala
rma bir diyecek olmaz. 

Ancak, taraklarm ve f ırçalann 
tekli birleıince bazı evlerde kadm 
ve erkek ayn ayn tarak ve fırça 
kullanmıya da lüzum ıörmüyorlar. 
Kız ve erkek kardeıler biribirleri· 
nin, genç kız babasının taraklarını 
ve fırçalannı kullanıyorlar. 

Aile arasında teklifsizlik, ıüphe
aiz, pek iyi bir teY olmakla beraber 
- yemeklerde çatal, katık ve peçe
te ıibi - tuvalet eıyasında da ka
nııklık, sağlık bakımından, can ıı
kar. 

Tarak da, fırça da yalnız saçlara 
intizam vermekle kalmazlar. Bir ta· 
raftan da saçların arasında ve baım 
derisi üzerinde birikmiı tozlan, yai· 
lar. ve teri toplarlar. Tarakla fırça· 
nm bu hizmetleri onlan kullanan 
bir tek kimsenin saç ve bat sağlığı 
için pek faydalı ise de, aynı tarağı 
ve fll'Ç&yı baılra bir baım sahibi kul
lanmca fayda yerine zarar ıelir, bir 
baıtan kalkan kirler ve onların ara
aındki mikroplar öteki ba.tın üzerine 
konarlar. 

Hele tarakla fırçanın ar asma ka· 
nıan, dökülmüt saçlar... Şüphesiz 
htırlanmız ki gayet normal halde 
bulunan insanların bile saçJan dai· 
ma dökülür. Bir aaç telinin ömrü iki 
yıldan nihayet dört yıla kadar sü
rer. Ondan sonra saç teli kökünden 
ayrılır ve batın Üzerinde, köklerin
den henüz ayrılmamıt saçlann ara
ımdn kalır. Saç müteha1111larmm 
hesaplarına göre her gün çocuklann 
batından 90, olgun insanların baım· 
dan 38 den 108 kadar, yaılanmıt 
olanlann baımdan da 120 tel böyle 
köklerinlen ayrılırlar. 

Tarak yahut fırça aaçlan düzel· 
tirken o dökülmüı telleri de top-

larlar. insan aaçlarmm tellerinden 
her birinin tabii ömrünü bilirse, o 
kndar teHn dütmesini hiç merak et· 
meden taraiını ve fırçasını biribiriy
le ve pannaklariyle temizler •.• Fa· 
kat tarakla fırçanm arasına dökül
miıt tellerle sıkıtmıt olan tozlar ve 
mikroplar kalır. Baıka bir baım sa
hibi aynı tarakla fırçayı kullanmca 
da ••• 

Bir tarakla bir fırça, kadın ve er
kek, her bata lüzumludur. Sac;larm 
arasını havalandıracak, temizliye
cek ve nihayet düzeltecek onlardır. 

Tarağın Ji,Ieri seyrek olan• sık 

ditli tarağa tercih edilir, çünlı..ü ıaç• 
,•.rı hırpalaır.a:a. ve başın derisi.ti 
tahrif etmez.. Bir tarakla bir fırça 

yalnız bir bata hizmet ettikleri va• 
kit bile onları her gün temiz bir tor· 
ba içinde tutmak ve arada sırada -
hiç olmazsa haf tada bir defa -
çokça karbonatlı bir su içerisinde 
(Bu suyun bir litresine bir katık ka
dar da amonyak katmak iyi olur) 
bir kaç aaat bırakarak temizletmek, 
sonra sabunhyarak aadece bir temiz 
su ile yıkamak ve kurutmak lazım
dır. 

Aynı tarakla fırçayı birden ziya· 
de kimse kullanmca bunun sağlık ve 
medeniyet kitabında yeri buluna• 
maz. 

G. A. 

( BiBLiYOGRlfY A ) 

Havacılık ve Spor 
Havacılık ve Spor mecmuasının 266 

ıncı aay111 muharebede tayyarecilik, 
tanklara karıı tayyare, harpte para
şütçülük ve müdafaa tedbirleri, tay
yare ve denizaltı gemileri, alman pa
raıütçüleri nasıl yetiftiriliyor? yazı
ları ile herkesin alaka ile okuyacağı 

ıekilde çıkmııtır. Bundan batka her 
vatandaşın düşünmeğe mecbur oldu
ğu bava tehlikesine karıı korunma 
bahsinde "Muhafazalı siperler" bat -
lıklı bir yazı ile yetecek kadar mahl
mat verilmektedir. 

Birçok harp resimleriyle süslü olan 
mecmuayı bütün oku}"!-cularımu:a tav 
siye ederiz. 

ENSTlTULER 

Talebe alınacak 
Gazi Terbiye Enstitilsü Müdürlü

ğünden 

Yeni den yılı için Enstitünün 
Türkçe • Edebiyat, Tarih • Coğrafya' 

Riyaziye, Tabiiye, Reıim • if, Beden 
terbiyesi ve Muzik ıubelerinin birin
ci sınıflarına talebe alınacaktır. Ka· 
yıt muamelesi Maarif Miidürlükle
rinde 30 temmuz salı akpmına kadar 
yapılacaktır. Girmek iıtiyenler kayıt 
ve kabul prtları ile imtihan ıekil ve 
günlerini bulundukları yerlerin Ma
arif Müdürlüklerinden öğrenebilirler. 

(3109) 13318 

- Ben kadın olmak, anne olmak iıtiyorum 1 
- Ben kadın değil miyim? 
- Kadınaın. Fakat ... 
- Fakat nedir? Çabuk söyle 1 
- Israr emıe ablacığım. Bunu ıöyliyemiyeceğim. 

Felaketzedeler i~ln 

yapılan yardım listesi 
Lira Kr. Verenin ismi 

2 17 Satılan eşya bcdell 
200 00 Mucur kızılııy ııubcsinden 

• 00 Karasu a.<ıkerllk hesap memuru 
B. Kadri .Maliçli'dcn 

9 82 Çonıb kızılay merkezinden 
141 32 Bartın kızılay şubesinden 
~ 85 Sarayköy kızılay ııubcslnden 
23 10 Sandıklı kızılay §Ubeslnden 

127 47 Bergama kızılay ııubcsinden 
20000 00 Ziraat bankası tarafından 

498 35 Ağrı kızılııy merkezinden 
15 00 Tavas kızılay ııubeslnden 
12 50 Çankın mllll yardım komitesi 

104 H.i Kalecik kızılay şubesinden 
41 93 Manisa kızılay merkezinden 

136 75 Kars kızılay merkezinden 
49 20 Karacabey kızılay ıı ubcslndcn 

2927 08 Kahire elçiliğimiz vasıtaslyle 
milli yardım konılte81 eliyle Ka
hire ve İskendcrlyedckl muhte
lif hayırseverlerden 400.19.05 
sterlin karşılığı olarak. 

389 45 Bcrut başkonsolosluğumuz va -
sıtaslyle mılll yardım komitesi 
eliyle Berut'ta mukim hayırse
verlerden rı!i/07 /- stetlln kar
oılıgı. olarak 

24712 H YekOn 
5240366 92 79 No. h llııtemlz muhtevi

yatı 

5240079 06 Umumi yektln 

36i00 dinar 75 numaralı listemizde kayıt
lı bulunan ve Yugoslavyadan gelen bu pa
ralar Çocuk Esirgeme Kurumuna alt ol -
duğundan tenzil. 

· Banknot emisyonu vaziyeti 
Ankara, 15 a.a. - Türkiye CUnıhuriyet 

Merkez Bankasından bildirilmiştir: 
15. 7. 9•0 akşamı itibariyle banknot c -

misyonunun vaziyeti ıudur : 
Bankanın açılışında bnnks kanunu mu· 

clbince deruhte edilen Lira 
mikdar 158.748.563 
Banka kanununun 6 - 8 inci 
maddelerine tevfikan hazine 
tarafından vaki tedlyat olup 
tedavUlden geri ç~kllmlı oldu· 
tundan tenzil olunan 19.310.196 

Bu mlkdara banka kanunu 
mucibince altın mukabili ya-

139.488.367 

pılan emisyon 17.000.000 
lle reeskont mukabili yapılan 
emisyon 200.500.000 

356.938.367 
HA.ve olununca 15. 7. 940 tarihindeki teda
vülUn umum yektlnu Uç yUz elli altı milyon 
dokuz yUz otuz ııekiz bin Uç yUz altmıo ye
di liraya balll' olmaktadır. 

Bu yek~nun 322.734.845 llrıuıı yeni harf· 
ll banknotlardan mütebaki 34.203.522 lira
&ı da. eıki harfli banknotlardan müteşek· 
klldlr. 

Şakir Kınacının ailesine 
verilecek tazminat 

939 malt yılının son aymda vefat> eden 
Ankara ınebuıu B. ŞUir Kınacı'nm maap 
müstahak ailesine verilmesi ica~ 
4200 lira, bütçede bu fasıldan tahsisat kal
madığı için verilememiıti. Müstahaklanna 
bu paranın tediyesini temin için 1940 malt 
yılı bütçesinde bir fasıl açılması hakkında 
bir kanun teklifi hazırlanmıt ve meclise 
relmiıtir. 

yaı tahdidi yüzünden tekaüt 
edilen temyiz azalan 

Temyiz mahkemesi azalarından Ahmet 
Refik Tuna, Osman Remzi Nursan, Musta
fa Asım Eren, Mahmut Kudretullah ve Ah
met Şerafettin yaş haddini doldurdukları 

için tekaüt edilmişlerdir. Yerlerine tayin 
olunacak adliyecilerimizin isimleri, Bolu 
ve havaliıinde bir tetkik seyahatine çıkmış 
bulunan Adliye Vekilimiz B. Fethi Okya
rm avdetinde belli olacaktır. 

1 HADİSELERİ TAKİP EDERKEN 1 

Trafalgar 
Eylül 1939 danberi, inisiyatifin hep zine gelmesi kararlaştırılmıJh. 

Almanya tarafında olmasına alışıldı- Filhakika, amiral Villeneuve, hasmı 
ğı. daha doğrusu, bu tezahür artık bir Nelson'a sezdirmeden, donanmasını 
teamül halini aldığı için, bundan sonra Tulon'dan çıkarmağa muvaffak olmuş
da dünyanın saline olacağı yeni muha- tu. Bu sırada, Nels'7n, franıız donan -
rebe ve hareketlerin Almanya'dan ve m;ısını hem Akdeniz'de hem de Antil 
<lolayısiyle mihver devletlerinden gel- adaları civarında aramıştı. Fakat, An
mcsi beklenilmektedir. Kimi, almanla- ti! adalarına geç varan fransızlara rast
rın Büyük Britanya'yı istila için, ha- lıyamıyan Nelson, hasmını beklemek 
vadan veya denizden büyük bir hare- için, tekrar Akdeniz'e ılönmüştü. Her 
kete geçeceğini, kimisi, Pirene dağla- ne kadar, Villeneuve, İngilizlerin bas
rını aşacak ol.an alman ordularının kınına uğramış idise de, bu baskın ken 
Cebelüttank boğazını ve oradan da şi- ciisiııden daha zayif biı donanma ile 
mali Afrika'yı tutmak istiyeceğini, ba- yapılmıştı. 
zıları, istila hareketine İrlanda\lan İngilizler, her ihtimale karşı, Brest 
başlanacağını tahmin etmektedirler. limanını abluka ederek, Manş denizi 
Hasılı, bunun tamamen beraks olması ge!;idini emniyet altına almışlardı. Te
kimscnin hatırına gelmiyor. Almanla- r<.ddüt içinde bulunan Iransız amiralı, 
r~n muazzam bir hava taarruzuna geç- Brest'e karşı bir harekette bulunmak 
meleri beklenirken, Büyük Britanya cesaretini gösteremediğim.len, donan -
armadalannın, dünyanın bugüne kadar masını Kadiks'e sevketmişti. Büyük 
gördüğü deniz muharebelerinin en bü- hır fırsatın kaçırılmış olduğunu gören 
}'liğünü teşkil edecek olan bir muhare· Napolyon, amiral Villeneuve'e fena 
~ vermesi, hasımla:.-ını, Norveç'in en l:alde kızmış ve kendisine Kadiks'i 
yuk&rı ucundan Cebelüttarık'a kadar dcr~al terkederek, Napoli sularına 
dayanan denizlerde, veya Akdeniz'de dt;ğru yol almasını emretmişti. Napo'ı
yakıp kavurması, her halde bütün ci- yon. bu taktiği ile. Fransız donanma -
han için bir sürpriz olacaktır. sından daha zayif bir düşman donan-

Bunun, tarihte en güzel misali, Tra- nıasına rastlamak ve on'..1 imha etmeği 
faigar'dır. Trafalgar deniz mµharebe- tasarlamıştı. 
sinden evci cereyan eden hadiselerde, N 1 • · • ı v·ıı apo yon un emrını a an ı eneuve 
Napolyon Bonapart da bütün hareket- zc · ıkt • 1805 d ·· 

• • • • A ı eşrın e, otuz uç parça 
lt'rıyle Brıtanya adalarının ıstılasını hl d ·ba t ı d · 1 . • . . . -zır ı an ı re o an onanmasıy e 
ıstıhdaf etmıştı. Bu hadıselerden biri K- d ·ks't 1 T f ı b 

1 , İ , . a ı en ayrı mış ve ra a gar ur-
de, Napo yon un spanya yı tazyık et- nunda Nelso ' ?? · d 
mesi ve bu tazyik neticesınde, İspan- m·· kk d n un ~. P

1 
arç

2
a
1 

~lekmı ~n 
1
• ure ep onanmasıy e ı teşrın 

rolların, ımanlarınr fransız donanma- b h t 'k'd k 1 . . sl! a ı saa ı ı e arşı asmıştı. 
nnın emrıne vermış olmasıdır. Hadise • 
1803 de cereyan etmişti. İngiltere, İs- Bu tarih ve saatten itibaren, hem 
panya"nın bu hareketini cevapsız bırak l'iapolyon'un ve hem de denizler haki
mamış, ispanyol sahillerini abluka al- miyetinin mukadderatını tayin eden 
tına alarak, limanlarda yakaladığı İs- n:ııbarebe başlamıştı. Müttefik fransız 
µnya donanmasını imha etmişti. Bü _ ve ispanyol donanması, dört kilomet -
yiık Britanya'nın bu ha:-eketinden in- reyi bulan bir hat üzerinde yanyana 
fialc kapılan İspanya, 19 ifkkanun 1804 ccµhe almıştı. Buna muicabil, Nclson, 
de İngiltere'ye harp ilan etmiş, bir ay toplu bir halde cepheden ve merkez -
sc.nra da, yani 4 ikincikanun 1805 de den hücum ederek, huım donanması
Fransa ile askeri bir ittifak yapmıştı. nır. cephesini yarmış, kısa. fak'at çolc 
Bıı ittifaka göre, İspanya, yeniden te- çetin bir mücadeleden sonra, dü~ma -
darik ettiği donanmasını Fransa'nın nın 20 parça gemisini, kısmen batır -
emrine vermişti. İttifakın gayesi, Bii- mış ve bir kısmını esir almıştı. Mütte
yi..ik Britanya adalarını istila ve İngil- fık donanmadan yalnız 13 parça zırhlı 
tert''yi mağh1p etmekti. Bu maksatla, kaçıp Kadiks'e iltica edebilmişti. Nel
Napolyon, zaten, daha 1804 de hazır- son, kumanda ettiği Victory amiral 
lıkiarını bitirmişti. Orduyu taşımak gemisinde yaralanıp ö\müı, Villeneu
için 2343 parça gemi ve mavna bu işe ve de eıir düıtmüştü. Sonradan Fran -
tahsis edilmişti. Manş sahillerinde ye- sa'ya avdet eden fransız amiralı, as -
di kolordu, karşıya geçmek için Na- keri mahkemeye sevkedilmit ve hapis
polyon'un emrini bekliyordu. Napol- h&nede kendini öldürmUıttil. 
yon kendisine çok güvenerek hasmını Dikkat edilirse, bu hadiselerin, 1805 
istihfaf etmişti. Halbuki, 1805 ortala • de cereyan ettiği halde. l:>ugünküleri 
rında, Napolyon'un elinde bulunan do- çok andırmakta olduğu görülür. Na -
nanma, 70 parça zırhlıyı aşmadığı gibi, polyon bu darbeyi, dünyayı titrettiği 
ne tayfa ve ne de kumanda, kemiyet sıralarda yedi ve bu, hem kendisi için 
farkını giderecek mertebede değildi. ve hem de cihan için bir sürpriz oldu. 
Bundan başka, cesaretsiz bir amiral o- Büyük Britanya adalarını istila ede -
lan Villeneuve, birçok fırsatlar kaçır· yi.m derken, birkaç yıl sonra, küçük 
nıiştı. Saint Helene adasına esir olarak ayak 
Diğer taraftan, İngiliz zırhlıları bastı. O günlerin Mdiaeleri Saint He

Fransa'nın hemen bütün harp limanla- lene'i meşhur etti. 1940 veya onu ta
rını abluka altına almıştı. Bu vaziyet kip eden yıllarda bu ,ahret kim bilir 
karşısında, Napolyon, İngilizlere bir hangi adacığa müyesser olacaktır? 
cyun oynamak maksadiyle, fransız do
nanmasına, hasmın gözünden kaçarak 
Kadiks'e hareket etmek ve orada İs -
panya donanmasiyle birleştikten son
ra, Antil adalarında toplanmak emri
ni vermişti. Bu hareket tamamlandık
tan sonra, Britanya'ya nakledilecek o
lan fransız ordularını himaye etmek 
için, müttefik donanmanın Manı deni-

Hl-Tu 

6Jm•Daktilo kursu--.. 
73 UncU devreat kayıtlarına baş

tı:ı.nmıştır. Belediye sırası Hanef a· 
part. No. 4 Telefon: 37H 2689 

( _____ ___ 
TÜRKlYE 

--(Radyo Difüzyon Postal 
TÜRKİYE Radyosu - ANKA 
----( Dalga Uzunlusu) 
164ll m. 182 Kcs./ 120 JC 
31.7 m. 9465 Kes./ 20 ı< 
19.H m. 15195 Kes./ 20 JC'1 

SALI : 16. 7. 1940 
7.30 Program ve memlek: t 
7.35 Mıizik : Neseli parçalar ( 
8.00 Ajans haberleri, 
8.10/ 8.ZO Ev kadını - Yemek h 
8.30 Müzik : Harmonika DuO 

l2.30 Program ve me:nleket 
12.35 Muzik : Muhtelif ııarkılat 
12.SO Ajans haberleri. 
13.05/ 13.2"0 Müzik : Pliklarla 

kılar programının dcvarııı· 
1-1.00 Müzik : Beethoven - 5. 

(Pi.) 
18.00 Program ve memleket 
18.05 Müzik : Dans saati (Pi.) 
18.30 Çocuk saati, 
19.00 Müzik : Çocuklar için ( 
19.15 Müzik : :Fasıl Heyeti : 

Okuyanlar : Celil To 
Karakuş . . 
Çalanlar : Hakkı De 
li, Hasan Gür. Hamdi T 
Üfler, Zühtü Bardakoğltı· 

19.45 Memleket saat ayarı, ve 
beri eri, 

20.00 Konuşma : ( Çiftcinin . 
20. 15 Müzik : ( Çiftcinin saati 
20.30 Muzik : Ankara Radyo .. 

ve saz heyeti, 
İdare eden : Mesut C 

21.15 Serbest saat, 
21.30 Konuşma : ( Radyo gaı 
21.45 Müzik : Radyo Salon 

( Violonist Necip Aşkın 
Soprano Bedriye Tüzün' 
1- Rob. Vollstcdt : S 
2 Emmer~ lcalm ~•· • 
landveıbhen operet• -; 
3- Desormes : İspa ,y 
ıigi, 
4- Rimsky Korsakov : 
rasından Hind şarkısı, 

22,30 Memleket saat ayarı, 
teri: ziraat, esham _ talı 

biyo • nukut Borsası ( Fiyat ). 
22.45 Müzik : Radyo Salon 

Programının devamı, 
23.00 Miizik : Cazbant (Pi. ), 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve 

* 
-----( f R A 

Tahran Radyosu 
Tııhrnn rıı rlvo"'• kı«n rh'ı" 1 

aaat n.ııo daıı 14 e kadar. J9 
uzunluAı.ı üzerinden. 17 13 dPn 
30 m. 99 dalıı;a uzunluğ'ıı Uzert 
20.30 dan 23.M a kadar 4R m '1 
ızunluitı Ozerinden neşredilme 

(Yukarutakl Saatler İRAN 

Matbuat Umum Mud'' 
yeni binasında 

Matbuat, radyo ve turizm iıl 
vesine alan matbuat umum mtid 
meydanındaki Ko~ apartıman 
yeni dairesine taşınmıştır. Ya 
idaresi de aynı binanın bir daİ 
edecektir. 

Nafıa vekaletinin iki 
yeni binalal'ma ta~ın 

Bakanlıklar postanesi yanı 

bina bitmiıtir. Nafıa Veklleti 
elektrik iıleri etüd iıiaresi 
bu binaya taşınınıya başlamıDI• 

Bugün 

2 - Kavgacı Kov 

3-MlKl 

14,30 • 17,30. 21 de Müt 

16 - 19 

Peki, ablacığım. 
Gizella, holden çıkarken, 

nı duyuyordu. 
Erte1i akıam ablasını beyhude yere aradı. '1' 

Şipot, Maria'nın mösyö Maksi ile birlikte çıkt 
nı ıöyledi. 

v. 
Nihayet Vilmoı'dan mektup geldi. 

13.5.1940 Ni• 
Biricik ıevgilim, ruhum Gizella 1 

Çünkü... Çünkü; ben seni çok severim. Senin gayet 
akıllı, zeki ve bir eıi nadir bulunur derecede güzel bir 
kadın olduğuna eminim. Her ıeyi benden daha iyi 
dütündüğüne ve her hareketinde haklı olduluna ka
niim. Ancak, senin yaptıklarını ben yapamam. Benim 
telakkime göre bu bir ahlaksızlıktır. Ben. &ıık oldu· 
ğum zaman mak\11 düşünemiyorum. Hudut tayin ede· 
miyorum. İnsan ya ıever, yahut se~ez. Ben, bunun 
ikisi arasında bir his tanımıyorum. Ben, yalnız bir 
erkeği sevebilirim. Sevdiğimi de bütün .mevcudiye
timle :>everim. Benim, aşkta bir tek gayem vardır. 
Sevdiiim erkeğin kadını, hayat yoldaıı. candan arka· 
datı ve çocuğunun anaıı olmak iıtertm. Ayıp delil 
ya, ben bir erkekle bir kadın arasındaki münasebeti 
ancak bu tekilde tasavvur ediyorum. Benim bu te
kilde düıündüğümil Vilmot da biliyor, o da aynı te
kilde düşünüyor ... Ablacığım, göreceksin. bis meıut 
hem çok me1ut olacağız... Ben çalıtıyorum. Vilmot 
da çatııacak... btikbalden korkmuyorum... Vilmeı, 

timdi beni seviyor, diye, senin darılacağından çekin· 
dim ... Onun için ağladım ... Ağlamamın batka sebebi 
yoktur •.• Seni temin ederim ... 

Y az;an: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TORUMKUNEt -56-
Çok müşkül günler geçırınekte olduğunıı t 

ediyorum. İçimden öv1e geliyor ki; bazı oull 
dakikalarında, beni tanımı2 ve sevmiş bulundı: 
naoim oluyorsun. F?.kat, seni ter.ıin ederim J<i • 
de çok ıstırap çekiyorum. Sana §imdiye kauar 
tup yazamadım. Bu büyük :Cusurumu affet. Çil 
cnnem, bana bU hususta yemin ettirdi. Önüıtıd' 
çökerek yalvardı. Bir annenin •Joğurdugu ve biO 
emekle yetittirdiği evladının önüı.de diz ç · 
yalvarması ne demektir? Bunu tasavvur eder~ 
ni uıiutmaklığım, dütünmemekliğim ve e~l 
fikrinden 'katiyen vaz geçmekliğim için göı 
döktü. Annemi çok severim, babama karşı deri' 
muhabbet ve saygım vardır. Biliyorum, onlar d• 
ni seviyorlar ... İşte asıl facia burada başlıyor!··· 
ııl oluyor da biribirJerini bu kadar derin ve 

Maria, kız kardeıinin sözlerini hayretle ve hiç de 
memnun olmıyarak dineldi. Bqını bir iki defa u11a· 
dı. Sonra, teessürle ıöylendi: 

- btikbalini pek parlak gHrmilyorum. lapllab 
hakkında hayırlı olur. Fakat, timdi batına çıkacak en
ciği ne yapacaksın? 

• Gizella. ıstırapla inledi : 
- Yavruma encik, deme abla. 
- Encik bir olsa ne iıe, iki encifin var. 
- Nasıl iki encik? 
- Biri yavrun, öteki babası. 
Tam bu sırada zil çaldı. Maria, fı11ldadı: 

- Dikkat et 1 GösleriDi lll l Sevimli " mltebM-

ıim olmaia gayret et 1 Bir an evel buradan ayrıl.. Sa 
kın ... 

Madam Şipoı kapıyı açtı. Kont Köröşi uzun boyu, 
geniı omuzlariyle bir heykel gibi , göründü. Ağır a· 
dımlarla odadan içeri ıirdi. Guella, kendilerine ya· 
vaı, yavat yaklapn erkeğin heybeti lrartıaında ihti· 
yaraız olarak ayağa kalktı. Maria, genit koltuğa y11· 
lanmıJ, dudaklarında insanı büyüliyen bir tebessüm 
vardı. Hiç isifini bozmadan elini kontun dudakları· 
na do&ru uzattı. Gizella, kesik, kesik nefeı alıyor, 
korku ve hayretten açılan gözlerini bir ablaıına bir 
de konta çeviriyordu. Bu adam ne kadar iri, ne ka· 
dar kuvetli idi. Batı büyük ve heybetli, omuzları ge· 
nit. boynu kalın ve adaleli idi 1 Halinde korkunç bir 
sükQnet vardı. Bu iri, bu heybetli adam, tıbkı büyük 
bir kaya parçaaını andırıyordu. Bir defa ıükunetini 
kaybedip asabiyete kapılırsa, yüksek dağların tepe
ıinden kopup yuvarlanan dehıetli bir kaya parçaaı 
gibi önüne geleni çiğneyip ezeceği muhakkaktı. Sil· 
lrQneti engin denizlere benziyordu. Durmadan yu
tan, kendine doğru gelen bütün varlıkları nihayetsiz 
derinliklerine gömen, yok eden deniz. Teni eımer. 

koyu kestane rengi gözleri Mongol ırkını batırlatı· 

yordu. Kulakları küçilk ve muntazam, burnu biraz 
iri, fakat biçimli, dudakları kırmızı ve etli idi. Kalın 
kemikli çenesi biraz öne dotru fırlamııtı. Yllzilnde
belli beliniz bir tebe11ilm dolatıyordu. Marla'nın, 

beyu yumupk eli, erkelin iri. emner avucu lpnde 

kaybolmuştu. Derinden gelen kalın ve ahenkli bir 
sesle güzel kadını selamladı: 

- Bonjur Maria. 
- Bonjur Köröıi. Hot geldiniz. Sonra Gizella'· 

yı göstererek ilave etti: 
- Kız kardeıim, Gizella. 
Köröıi, Maria'nın elini avucundan bırakmadan 

batını çevirip Gizella'nın yüzüne baktı. Baıının ga
yet hafif bir hareketiyle genç kızı ıelimladı. Sonra 
mırıldanır gibi söylendi: 

- Gizella... Maria... Güzel hanımların, iıimleri 
de kendileri gibi güzel... Kız kardetiniz de aktriı 
midir? • 

Maria, derhal cevap verdi: 
- Hayır, o aktriı delildir. Çalıpn, ciddi bir in

sandır. 

- Çalıııyor mu? Yok canım? Pek ili. ne it ya
yor, bu küçük hanım? 

- Büyük bir müe11eıede... Daha doğruau bir 
matbaada çalıııyor ... Yakında, büyük bir muharrir 
veya tanınmıı bir direktör olacakmıf... Ne bileyim 
ben, bir çok projeleri var ... 
Köröıi, yavaıça Maria'nın elini bıraktı 

- Direktör mü olacak? ... Güzel bir meslek ... 
• - Tabii... Yalnız, zavallının sabahları çok erken 
kalkmaıı lbun. Onun için fula kalamıyor. Siz gel· 
meden evel veda ediyordu. Haydi, güle, güle Gisella. 
Yarın alqmn beklerim. Saat altı, altı buçukta pL 

bir muhabbetle seven insanlar bir türlü anla~ 
lar? Bu takdirde biribirlerini sevmiyen, ııatti 
birlerine karıı nefret duyan insanlardan ne 
nir? Benden bahsettikleri zaman bir duysan. 
aın. Beni bili küçük bir çocuk zannediyortat• 
tumu Ptırıp bir bataklığa aaplandığıma zah!I' 
rak, küçük yavrularını düştüğü çukurdaıt 

mağı kendileri için en mukaddes bir vazife b1., 
'ar. Annem, bir türlü benim artık yetişmit bl 

..an, bir erkek olduğumu, her erkek gibi se~ 
ve bütün bir hayat boyunca bana arkada§ ola 
dını ıeçmek hakkına malik bulunduğumu ası ti 
iatemiyor. Beyhude yertl babamdan imdat t>e1' ,,.~ 

(Soıuı ., 
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Demokrat Parti 

Birleıik Amerika' da 
Serbest İrlanda dewletl harfle 

Ye müdafaayı haz1r 

-S-
. 

Resmi h rp lehUğle~i 
iiltere Ye tecavüz iht·imali Cümhurrelsl 

Dublin; ıs. a.a. - " Royter ,, : 
İrlanda serbest devleti, Avrupa har

bi dolayısiyle vukua gelebilecek hldi· 
seleri sükunla beklemektedir. Memle
ket, karadan, denizden ve yahut hava
den gelecek hücuma hazırdır. Ve bu 
hücum memleketi gafil avlamıyacak -

İngiliz hava tebliği 

İl\aç gündenberi, ortalık, 
hayli durgunlaımııtır. Fran

lesi ap.ğı yukarı kapan• 
~a Avrupa ve Balkanlar da· 
Iİllldilik derin bir uykuya dal· 
• Bu sakin hava, daha ne ka· 
de.anı edecektir? Almanya, 
lltnıda bulunan harap mem• 
erUı üstünde daha ne kadar 

'!:ı~· ... kin ve seaaiz kalacak· 
'Ilı ihtimalden bahaedildi: 

?tt Ya'nm Transilvanya eyale-
acaristan' a verdirerek, IOD

e&ristan üzerinde alman nÜ• 
daha çok arttırmak, •e 

lc.larpte lngiltere'ye tecavüz 

~12'lanlar Transilvanya'nm . , 
•tan'a terki hususunda 

~larla anlatamadıklanna 
,flllıdi, yeni bir alman hare

daha ziyade garpte olaca• 
İıı edilmektedir. 

"'Pte tecavüz iki suretle o
lııır: biri sulh teklifi ile di· 

lil• .. ahta ••• 
· , 7 milyon nüfıulu Lon• 

hhrini bile adım adım müda· 
tdec:eğini aöylediğine göre, 

ıLı -- sulh taarruzu bir de· 
~ ıuya düımüıtür. O halde 

a .. , iııal altmda bulunan 
~laJr., susuz, ilaçsız, hasta, 

2'lemleketler halkı ile timdi 
kalmıttır. Bunlan, hiç ol• 
lngiltere'ye bir taarruz 

0 
~ sulha inandırmak lazım
.. halde almanlann, bu hare
~erinde hız alarak 35 kilo

'tl "IC. Pas • de • Calais boğazı• 
-....ıanndan batka çare 
• Fakat bu taarruzu naad 

lı? 

'ye kaqı 
t "ıiltere'ye yapılacak bir ta• 

.. "1ıız için ıimdiye kadar çok 
li1l91adi •e çok edebiyat ya• 

~ille alda ıelen teY tabiatiy· 
tlade'la Franaa'da bulunan 

rı-.ıtt. arasmdald •İiad- ....._ 

İaltuiz .. hillerine, yani Tay• 
"elıri mansabına ·.e bu man
t ~fma ihraç yapmaktı. 
~ıındiye kadar almanlarm 

ı..-_-.ıf harplerde takip ettikle
~ tekniğine Ye ihraç har .. 

• bakacak olursak, lnıil· 
)e Yapılacak bir taarruzun 
· • hu•adan olmaması laznn· 
!~ lleticesine Yarabiliriz. Bu
"' eıa 10n ve en bariz misali 

Norveç harekatıdır. 
"-ıuz ki, almanlar, Not• 
1alaız Oslo'ya değil, belki 
fiordJara, Chriatiansand, 

d Trondheim'e .,.. hatta en 
• Namk'e ihraçta bulan-

• 

"-clall maksat da, düpnanm 

~lu kuvetleriyle karıılat
düıman kuvetlerini da· 
IOnra mem&eketi pafta 

~-~arak, vadiler •e nehir
-vnlıadan bu paf talan biribi· 
~Jat•tmekti. Alman taktiii 
~ela parçalamak, sonra 

daha küçük parçalara 
~ b cüzüfertlere taksim et• 

'-. • ıtnlan imha etmek. 

~llftdan eğer lngiltere'ye 
I'-. a yapılacaksa, bunu yal· 
~ ~ • ~e • Calais'nin karım o

d' 1ın etmek bizce mümkün 
il'. Bu, olsa olsa, umumi ha· 

· d bir cephesi olur. Ve hatta 
·ı~le.ınaz. Çünkü almanlar, 
.~·de bulunan bu mıntaka· 
~. blrıl surette takviye edildi· 

'Ilı llraıının İngiliz müdafaa 
,, eıı sert yeri ofdutunu bi· 

le. Bu hattı delmek için mu
~ llcu elmaslı bir makkap 
1 le lazımdır. Bu ucu el· 

'>, ..._lclr.abın da ne kadar pa· 
' 11:''lolacaimı hesap etmek . 

lı ----~!de diyebiliriz ki, lnıilte-
)'e bir taarruz olana, ba 

::lıtalardan yapılacaktır. 
Ltı' 11e olacafı hakkmda u
""'-eı~ler vardır: 

1 Al1nanya, Baltık deni· 
, ~eç vaaıtasiyle No"eç'• 
._. ~ L~Yaata asker ıeçinnek· 
~~ .... •aclia, Noneç't• son

ata de fÖyle hafif bir ia-

tilaya uğramasmdan daha batka 
19yler ifade eder. Bunun için in· 
giltere hadiseyi ineç hükümeti 
nezdinde protesto etmiıtir. Nor
veç harekatı bitmit ve almanlar
la aovyetler arasmda Baltık'ta 
timdilik iyi münasebetler idame 
edildiği malUın olduğuna söre bu 
sevkiyat niçin ve kimin içindir? 
Bütün bunlan lnıiltere'ye kartı 
her taraf tan ve senit mikyasta 
yapılacak bir hücum hazırlıiı ile 
alakadar görmemek için aebep 
yoktur. 

İrllnclı meselesi 

Bu meyanda İrlanda meselesi

ni ele alabiliriz: lnıiltere, 
kıta ile İrlanda arasmda sandöviç 
gibi bir 19ydir. Onun için Alman· 
ya'nın bu sandöviçi yutabilmesi 
için evela lrlanda'yı da kendisine 
ramedebilmeai akla gelebilir. Bun· 
dan dolayıdır ki bugünlerde lrlan· 
da'ya bir tecavüz yapdmasmdan 
çok bahaedilmittir. 

namzedini gösteriyor 
(Bııı ı. laci uylıdı) tır. İrlanda serbest devleti, bilhassa 

l ... ı·m· "d ed 1 'lll t hl'k havadan gelecek her hücumu ve her 
,_ .. _:,. ı dare edn er kmıt e ~ ~ler türlü asker indirilmesini kar,ılamağa 
--sısın a ve emo ra partısınin ı 1 
memleketin önünde müttehit olarak behazırdlanml ı~ dbahu1~1':1udyor. r ~nda yser -

k • • 
1 

bu ni 1 • st ev eti ı ın e yere ınmege te-
çı ması ıçın on arı yet ennden bb"' ed k t ı 'dd" ·· · kl · · n-: kt . ıe us ece ayyare er, cı ı guç • 
vaz geçırece erını ı.uu&t etme edır- 1~. ki kt ç·· kil b had ler u ere çarpaca ır. un u sa a 

• müdafaa tertibatı çok ilerlemiş bulun-
Perıembeye kadar demokrat partisi- maktadır Muayyen bir hadden daha 

nin kongre celseleri muh~elif ~urah- yüksek t~nilatoda hiçbtr gemi, tevkif 
liaaların nutuklarına tahsıs edılecek- edilmeden ve hücuma uğramadan hiç
ti.:. ~evyork mura~.hasının ~rıembe bir limana yakla'8Jllıyacaktır. Her ta
~unu Bay. Ruzve.lt ın ~eçilmes~ni tek- rafta sahil bataryaları hazır bulunmak 
lif edeceğı tahmın edılmektedır. tadır. Ordu, mühim mikdarda teknisi-

Demolırat partisi lıongrai yenlerin i•tirikiyle takviye edilmittir. 
topland Bu teknisiyneler, ayni zamanda ma • 

1 halli vaziyete tamamiyle aşina bulun-
Şikago, ıs a.a. - Demokrat partiai- D'.ıaktadır. Pek yakında İrlanda serbest 

nin kongresi bugün toplanmıttır. devletinin kendisini müdafaaya tama-
B. Ruzveltin kongre tarafından re- miyle salih büyük bir ordusu olacak

isicümhurluğa narm:et gösterilmesine tır. Memeleketin bitaraflığını muhafa
muhakkak gözüyle bakılmaktadır. zaya ve memleketin müdafaasına bil -

içtima senatör Bwn'un 1100 delege yük bir tevkle bağla bulunan halk, hil· 
önünde söylediği dikkate değer bir nu kümetin itini çok kolaylaştırmakta • 
tukla başlamıştır. Hatip, Amerika'mn dır. 

Kahire, ıs a.a. - Hava nezaretl teblll 
ediyor: 

Bir liıglll:& bombardıman tayyareat fi. 
losu Erytre de .Aaaabın cenubunda kııla ve 
depolara hücum etmiıtir. Çıkarılan yan. 
,..nıar 48 kilometrelik bir mesafeden gö. 
rülmli§tUr. Trablusgarp'ta Tobnık !ima • 
nında bulunan gemilere bombardıman tay
yarelerimiz yeniden hücum etmlıılerdir. 
Elde edilen neticeler hen Uz belli değildi: 
Bununla beraber hilcumun birini müteakip 
sahilde kara bir duman sntunu yükseldiği 
görUlmUştUr. BUtUn lııgillz tayyareleri 118· 
lerine dönmUılerdlr. Dilşman, gece iki de
fa bu sabah da bir defa M:altaya hUcum 
etmek teşebbUaUnde bulunmuıısa da hiç bl· 
dnde muvaffak olamamııtır. Zayiat ve te
lefat yoktur. Şimdi teeyyUt eden blr habe
re göre de Kenya'da Vajlr Uzerlne 11 tem
muzda dll§manın yaptığı hücumda tayyare 
dağ bataryalnnın ateşiyle bir dllşman tay
yareııt düşUrillmUıtUr. Bir tayyare de Dcr
kall 'de yere çarparak· parc:slanmııtır. Uç 
kiıl olan tayyare mürettebntı ölmUttUr. 

.Aynı muharebede cenubi Afl'lka hava 
kuvetıerlne mensup iki muharebf! tayya -
resinin arkuında duman izleri bırakarak 
uzakl&1tıtı teablt edilmiştir. 

lngiltere'Je bir ıelare atılan 
bombalar 

ralı ve birkaç ölU kaydedilmiştir. 

*** 
Londra. 15 a.a. - Hava vı> nna vatA.n 

emniyet nezaretleri, bu sabah ~altıdaki 
tebliği nc§retmtş1crdlr: 

Bazı düşman tayyareleri, dün gece aa.
hlll geçmişlerdir. Hava d.o\fi mUda!M. t r
tlbatımız hareket gc~lştlr. İngtltcnılen 
cenubu ıarkt ve cenubu garbi mınt.akla -
nnda münferit noktal!ll'a bombalar atıl -
mııtır. Yalmz bir kişinin ha!it surette ya
ralandığı bildirilmektedir. Hiç bir cldd! 
hasar yoktur. 

Cenubi Alrika tayyarelerinin 
faaliyeti 

Nalrobl, 15 a.a. - Royter. İngiliz teb
lltı: Dün aUkcuıet içinde geçmlıtır. Moya
le mukavemete devam etmektedir. Bom• 
bardıman tayyarelerimiz ltalyan mo
yaleainl muva!faldyctle bombardıman et
mlılerdir. Bir köy civarındaki binalarda 
yangın çıkartılmıı ve lngll!z moyaleıtnln 
garp tepelerindeki dUıman firara mecbur 
edilmiştir. BUtün tayyarelerimiz salimen 
U.lerine dönmU,tUr. 

M oyale' deki İngiliz garni:zontı 
Nairobi, ıs a.a. - Öileyin aşağıdaki 

resmi tebliğ neıredilmiştir: 
Londra, 15 a.a. - An&vatan emniyet Beş ründen beri mııha.aara altında bulu. 

nezareti tebliğ ediyor: nan i~Hz Moyaltsindelri gamizomımua 
Bu sabah bir dUıman tayyare.! cenup 

sahilinde bir ıehir Uzerine bombalar at- pli.na tevfikan rece bili hadise ceri çekil • Biliyorsunuz ki, lrlanda'nm me
aahası, asıl İngiliz adasınm mesa· 
hasmın üçte biri kadardır. Ve biz· 
zat lrlanda iki kısma ayrdmııtır. 
Şi..,alde 6 kontluktan ibaret olan 
Şimali lrlanda, lnıiltere'ye aittir. 
Cenubi İrlanda iae, en büyilk kıs
mı teıkil eder. Burası serbest bir 
memlekettir ama, Dublin'de ingi· 
)İz kırahnı bir vali temsil eder. 
Fakat 1921 denberi idari muhta· 
riyeti haizdir. lrlandalılann öte
denberi inıilizlerle aralan açık
tır. Çünkü Baıvekil De Valera ti· 
mali ve cenubi lrlanda'nm müata• 
kil bir idare altmda birleımeaini 
istemektedir. İrlanda tethiıçileri· 
nin İngilizlere kartı neler yaptık· 
larmı, sık sık gazetelerde okumut-

demokrat hukuk ve hüriyetlerini so
nuna kadar muhafazaya azmeylemi1 
o~duğunu bildirmittır. Müteakiben söz 
alan senatör Farley, Amerikaya karıı 
muhtemel bütün yabancı devletler 
kombinezonuna kartı koyabilecek ka
biliyette bir kuvet teıkilini derpif ey
lemiştir. 

mı,ıır. Bir ev haaara uğrıunıı ve biraz ya- mittir. 

Suriye'de terhis edilen askerler • • e • 

,.,';"':.:;~ ";.ı .. ..;~ ~;!::1.."":.: ... .::; lngılız bahnye nezareti tebliği 
habere nazaran Surtyedekl franıız bqku • • 
mandanlığı bazı ihtiyat sınıflarım terhlı Londra, 15 a.L - Bahriye nezaretinden bombardıman etmiılerdir. Bunların arum-
stınittlr. teblii edilmiıtir: da Breme tayyare fabrikası doiru Ruhr'un-

Bu ihtiyatlar ae!erl kuvetıerde a.aker • İt&l .... hükümeti ahiren neırettı'ıı.ı· bir ı'- k P d 

"Ruzvelt'i iatiyoruzl,, 
Şikago belediye reiai B. Kelly de

miştir ki: 

ilklerini yapmıtlar ve yakın ıarkın muhte- ,,_ • da i a erborn ile Osnabruk'un doiu ti -
lif mmtak&lanna ta.kaim edllmiılerdl. landa müttefik limanlara riden bütün tica- malindeki Diepholz'da tayyare malzeme de. 

. aunuzdur. 

İhliliftın istifade 
ı ıte almanlarm bu ihtilaftan 

istifade etmek istemiyecek· 
feri ne malUmdur? Almanlann lr
landa'da bulunan üç buçuk mil· 
yon nüfusu, S inci kol olarak kul· 
lanmayı düıünmediklerini kim 
temin edebilir? 

.......... lıilr tal"aftalliı ~ 
yani serbeat lrlanda Bapekili De 
Valera lrlanda'nm hitaraf old"D
ğunu ve serelr. Almanya'dan, ge
rek lnıiltere'den selecek herhan• 
si bir tecavüz hareketine tiddetle 
kartı koyacaldannı bildirmiıtir. 
Fakat huıünkü politikada en teh· 
tikeli.olan teY bitaraflık deiil mi
dir? Belçika, Hollanda, Noneç, 
Danimarka hep bitaraflıklan yü. 
zinden ıitmediler mi? Sonra al· 
manlann lrlanda'yı itgale kalk· 
malannm baıka faydalan v'rdır. 
Bu takdirde inıilizleri yam bat
lannda bulunan mühim bir &'lda 
anbanndan mahrum edeceklerdir. 
lrlanda'dan Almanya'ya yapılan 
ihr•cat, seçen sene bütün lrlanda 
ihracatmm yüzde 2, 7 sine tekabül 
ettiii halde, lrlanda'dan Büyük 
Britanya'ya yapılan ihracat, ata• 
fı yukan lrlanda ihracatınm yiiz
de 80,5 una müsavidir. ithalatta 
da aynı nispet vardır. Görülüyor 
ki, lrla9da lnıiltere'nin eier ta· 
bir caizse, hayat sahasıdır. Al· 
manlarm emeli, bu hayat sahasmı 
timdi kendilerine çe'rirmek ve in. 
ıiltere'yi bir cendere arasmda 
JIPratmaktır. 

İrllnda'nın tedbirleri 
İ rlanda bana karfı, tedbirle-

"-Beyaz sarayı be1eriyeti sevk için 
bir fener olarak idare edebilecek olan 
adamın tekrar namzet olarak gösteril
meği kabul etmeaini rica ve kabul ede
ceğini ümit ediyoruz.,, 

Bu beyanat alkıılarla kabul edilmiı
tir. 

Bu sırada bir lzl "Ruzvelt'i istiyo
ruz,, diye bağırmıı partinin millt ko
mitesi reisi olan posta nazırı B. Far. 
ley sükC1t edilmesini rica etmittir. 

O anda reisicilmbur Ruzvelt Va-

lngiliz tayyarel~ri 
Strasburg üzerinde 

Straaburg, ıs a.a. - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: 

Geçen hafta perıembeyi cumaya bal 
lıyan gece ingiliz tayyareleri Straa
burg'u bombardıman ederek Hardorf 
banliyösüne 40 kadar yangın bombuı 
atmıtlardır. 

1ington'da B. Hull ile yemeğini Y• Amerika ordusu 627 
mekte idi. 

. Miimeailler medw reUinin 
natlru 

MümeHiller mecliıi reisi B. Bank
~ 111 pada .._~ • ....._ 

le demiıtir: 
.. _Parti programı, 11prenaipleri bn

tün hüriyet prensiplerine zıt olan mü
tearrızlara kartı yatııtırma siyaseti ta
kibin~ tasav-.:ur etmiyoruz. Keza parti 
mevcudiyeti için yaptığı mücadelede 
Britanya Cammanwealt için sempati· 
sini ifade eder" teklinde bir beyanatı 
ihtiva edecektir. 

İngiltere harbe girmeden ve bnun
larımızın hududu daireainde elimizde 
olan bütün yardımı yapmalıyız.,, 

hafif tank ısmarladı 
V&1tngton, U LL - Amerika ordusu 

bugün 627 ha!if tank aipartf etmlıtlr. Bu 
atpu11 Nrıı zamamııd& yapılan en büyük 
C8iıllr .............. 

Her tuk 45 mtllmetreJIJıc bir mttrab'Gs. 
SO mtumetrellk dlkt m1tr'aly6s, ft ST mt
ltmetrellk bir hava d&ft topu ne mtleehhu 
olacaktır. Siparlf 11 ınU7on dolar tutmak
tadır. 

kiki mahiyetini anlatmağı çahııyordu. 
O adam bug\iııkil variyeti gören he
men hemen tek kimse olmuıtur. Bu a
dam reiıicümhur Ru.zvelttir.,, 

Hatip, B. Ruzvelti Avrupa itlerine 
müdahale etmekle ittiham eden cüm
huriyetçilere doğrudan doğruya ce-

Aaal.a iddialar vap vererek reisicümhurun inaanlık 
namına bantın idamesi lehinde ve bar 

B. ~~ead'ın ilmi but mahfiller· bin yayılmaaı aleyhinde hitapta bulun
dc re~ıcu~ur mu~ni namzedi ola- maktan bqka bir ıeY yapmadığını 
rak zıkredılmektedır. söylemiı ve demi1tir ki: 

B. Bankhead, demokrat partisinin D lrrai J.. manian 
hiyle yoliyle Amerikayı harbe ıUrUk· emo Uf 
lemek iltediği hakkındAki iddiaları if- .. _ İcra kuveti hiç bir zaman Av· 
tira kelimesiyle tavsif ve ıunları ilive rupa harbine ittirlkimizi telkin etme
eylemittir: mit. partimizin mesul hiç bir ıimam-

··- BB. Ruzveyt ve Hu11 Avrupada dan harbe girmemizi derpiJ eyleme
barııı idame etmek ve Amerikanın mittir." 
gayretlerimize rağmen inkitaf etmit BankbeanCl, töyle demiıtir: 
olan harbe girmesine mani olmak için .. _ Yıldırım harbine yalnız tngil
mantık hududu dahilinde mümkün o- tere mukavemet e'\mektedir ve timdi 
lan her teYi yapmıılardır." Hitler'le Musolini onu tamamen im-

Hükümetin bugünkü ,teklinin ve A- ha etmek için ahdeylemitlerdir. Bun
merika milleti büriyetinin muhafuaaı dan batka Hitler'le Musolini Ameri
için cümhuriyet ve demokrat partileri ka da dahil olmak üzere inhitat ha· 
arasında birlik ve tesanüt derpit eden tinde diye tanif ettikleri bütün de· 
hatip, müteakiben müdafaa meaelele- mokrasilere ezeli düpnanlık için ye
rine temas eylemit ve ıöyle demiıtir: min etmiılerdir." 

Vaziyeti gören telı lftmae B. Ruzvelt'in elı•erİyet 
rini aldığını bildiriyor. Bu 

tedbirler de 22 bin kitilik orduyu 
100.000 e çıkarmak, ve bir mik· 
tar da ıahilleri maynlerle bulan· .. _ Norveçin, Belçik;ı, Danimarka 
dırmaktan ibarettir. Fakat lrlan· ve Hollandanın iıgaline kadar aramız
da'nm yanmda asıl lnıriltere'nin da kaç kiti denizaıırı hadiselerin tam 
aldıiı tedbirler mühimdir. lngi. ~anasını idrak edebilmittir? Bu isti· 
lizler ıimalde kendi nüfuzlan al· lalardan evel, 0 zamandanberi aldığı· 
tmda bulunan ıimali lrlanda'yı mız milli müdafaa tedbirleri teklinde 
mühim surette takviye etmiıler.,.. tedbirler derpiı eden hiç bir cümhuri
oraya müthiı asker tahıit etnıit- yetçi .~örme~ik. Bununla beraber bir 
)erdir. lrlanda'yı kurtanna bu s~~· çol~e vazeden bir adamın sesi 
kurtaracaktır. 1 yukıe~dı. Bu ~dam Amerikayı uyan-

dırmaga, ona dunyada olup bitenin ha-
Dediiimiz gibi lrlanda'ya teca-

kazanacağı atilıar 

Posta nazırı B. Farley parti kon -
greainin açılmasında önce gazetecile
re verdiği beyanatta, "kongre B. Ruz
velt' i zayıf bir ekseriyetle namzet 
gösterdiği tak<\irde Reisicümhurun 
hattı hareketi ne olacağını bitmiyo -
rum" demiıtir. Gazetecilerin bu beya
nattan çıkardıkları mana, B. Ruzvel
tin ancak büyük bir ekseriyet aldığı 
takdirde namzetliğini koyacağı mer -
kezindedir. Bu ekseriyeti kazanacağı 
ise qikirdır. 

vüz bir ihtimaldir. Almanya'nın -
lngiltere'ye nereden saldıracaiı· çileceiini tahmin edemiyoruz • 
nı kimse bilemez. Şurasmı aöyliye· Çünkü bir atlet mesela iki metre-
lim ki Pas-de-Calais'nin kartw lik bir hendefi atlamayı göze al• 
çelik kale iae, lrlanda tarafı kıs· dıiı zaman atlar; fakat bu iten· 
men toprak siperdir. Bu itibarla dek, üç metre dört metre olursa, 
eier bir taarruz olacaksa, lrlan· bu atletin hendeiin içine düımesi 
da'yı da göz önünde tutmak la- çok ihtimal dahilindedir. Ama di-
sımdır. yeceksiniz ki atlamaz mı? Atlar, 

T ICIYÜZ ihlimı ileri 

Fakat bütün bu hazırlıklara 

rafmea biz bUıünlerde fn. 
silten'J'• kartı hir taarnıaa •• 

fakat batka necat çaresi bulamaz· 
aal.. Çünkü belki de kurtulmak 
imkan dahilindedir. itte Alman· 
ya'nm lnıiltere'ye kal'fı olan •a· 
zi79ti de budur. 

llimta Fü FENiK 

lngiltereye yaTdun lehinclelıi 
cereyan 

"Müttefiklere yardım suretiyle A -
merika'nın müdafaası" komitesi tara
fından açılan bir ankete göre, parti 
kongresine ittirik için ıimdiye kadar 
Şikago'ya muvasalat eden demokrat· 
ların yüzde 90 ı tngiltere'ye yardım 
lehinde bulunmutlardır. But demok
ratlar Amerika donanma ve tayyare
leriyle limanlarının İngiltere emrine 
ftrllmeai turetiyle yardım edilmesi 
lcabedecelizıi blldirmiflerdir. 

ret vapurlarmm müttefik aahillere 30 mil polan, Gelsenkirchen'de benzin tesisatı, 

mesafe dahilinde ıeyriııeferlerlnin bütün Hamburı ve Breme'de petrol tasfiye!ıo.ne
mesuliyeti kendilerine ait olacağını bildir- !eri Hamm ile Söst'de marpndiz ıarlan 

mittir. Buna ıöre lnraliyet hiikümeti ital- mevcuttur. Bombardımanlar infillklara ve 
yan sahilleri civarında seyri sefer eden yangınlara sebep olmuş çok mGhim hıısa • 
vapurlar hakkında mümasil bir tedbir alın- rat vukua getirmiştir. 
masmı yerinde bulmuıtur. Bu suretle, ingi- İngiliz bombardıman tayyarelerinden 
lia hükllineti Akdeniz'de İtalyan ıahillerine müteşekkil diğer filolar da Hollanda'da ve 
30 mil mesafe içinde seyahat eden vapurlar batı şimal Almanyasında bazı hava mey _ 
bütiin meauliyeti Üzerlerine almıı olacak • danbrm• hnınhA.rdıman etmitlerdir. 
!ardır. 

Snr. ıl(ı ,ıer." urfmda ceman 22 dü1rna.o 
Almanya üzerinc/elıi UÇUflar tayva r" meydanı bombardıman edilmiıtir. 

. 1:-ondra, ıs a.L - Hava nezaretinin teb- 3ah•I miidrıfaa tayyarelerimiz dün rece 
htı: r. d' b , • • • ' ''11 1 ombalamıı ve depolara atee ver -

Dffn ı~e kuve_th in&ihz ~va fılolll" I rı ıislerdir. Bütün bu harekittan yalnız iki 
Almanya da yenıden muhttlıf hedefleri tavvaremi:r: dönmemiıtir, 

Polis Enstitüsünü Ye Ankara Polis kursunu bitirenler 

Dahiliye Vekilimiz mezunlara 
dün diplomalarını verdi 

Vekil ıalllfı memurlarımıza muvıff aldyetler diledl 

Dahiliye V elcilimia Enftitü meaunlarına diplomalarını uerirlcen 

(Baıı 1. uıcı aaytıdı) 
Emin Sökmen, Vuıf Kozar, Orhan Öz~ek, 
polis memuru İbaan Özmen ve Adnan Kir-

Orta c/eure)'İ bitirenler 
Enstitünün orta devresi mezunlarından 

Selimi Tunca birinciliği, Hayri Demirel 
ikindliii ve Natık Pekuı üçüncülüğü al • 
mıılardır. Bu mezunlar da birer saatle 

rü Kodrat, Bahaettin Tufan, Nedim Ertea. 
F&ik Aydal, Seyfettin Toperi, Halil Barut. 
Fazıl Özgenç, Hakkı Aydınol, Ha5an Güç
lü, Reşit Sukes, Haydar Aybar, Sabri Ta • 
rım, Muhittin Tekçe, Ferit Unsel, A. Re .. 
tat Giinel, 

Ankara polia ilk kursundan 
mezun olanlar 

müklfatlandmlmıılardır. Bu devrenin di- Ankara poliı ilk kursunu bitirenlerin f,. 
ier mezunlarmı da derece sırasiyle yazıyo- ıimleri de, kazandıkları derece ıırasıyle a. 
ruz : ıairdadır: 

Kemal Uray, Süleyman Savaı, Mümin Haaan Toprül, H. Basri Melkü, Hami 
Sevtekin, Hikmet Ak, Sadi Baıeymeı, Hıf- Pehlivaııoilu, Salih Ulaıan, ö. Azmi Kok
zı Valim, Muhıin Yalçınkaya, Zeki Karoi- aal, Ali Barıı, Sabri Bozkurt, Fikri Turan, 
lu, Zeki Mutlugün, Hüsnü Kıvılcım, Feh- Hüsnü Akgün, Oıman Korur, Kemal Ulu
mi Göde, Kemal Tunçer, Kimil Baıkal, soy, Hakkı Ertan, Adem Tokel, Zihni Çağ. 
Salih Önq, Ahmet Öie, Feyzi Gündüz, !ayan, Hasan Nurel, Mehmet Olgun, Sami 
Nuri Yurtmen, Şaban Durukan. Ali S. Or- Gündüz, Hüsnü Oral, M. Tevfik Varol, İa
taç, Sıtln Özkanlı, Osman Çiloilu, Sabri mail Erdogan, Sadri O ray, M. Emin Çeti
Unlü, Fehmi Çailayan, Salihaddin Ankık, ner, Nuri Şengün, Ahmet Akdogan, c. Sa
Hadi Oğuz, İbrahim Demircioilu, Tahir dık Gülkan, Süleyman Çağ!ar, Nurettin 
Özüm, Mustafa Arısoy, Ali Kutlu, Nedim Yavuz, Hüsnü Unaal, İbrahim Koçak, Me
Çaiın, Refik Saraç, B. Akbelğe, Vehbi Öz- sut Geçer, Tacettin Biryol, Turgut Kara. 
demir, Ziya Tüzün, A. Riza Antekin, Fe- yel, Osman Sayın, ö. Lütfi Onal, Hilmi 
rit Ulusoy, Ziya Öztürk, Yusuf Ertuğrul, Güç, Ahmet .Aydın, Suat Yetişen, Muhit • 
N. D. Şencezer, Mustafa Kibar, Mestan tin Temuçin, Ahmet Üstün, Tevfik Çağın, 
Sarpel, Hasan Bülbül, Hikmet Yalçın, Fah. Ahmet Sezgin, Mehmet Dönmez, Mehmet 
ri Çoı;kun, Şükrü Berk, Ömer Ulutaş, Et • Baydar, 1. Hakkı Özşen, Muharrem Çakır, 
hem Sipahi, A1im Dündar, Ahmet Kayacan, Ferit Doğanay, İbrahim Gönen, Arif Bil -
Avni Tünçer, Haydar Uraıı, Cemil Çayha- rin, Hüseyin Kalyoncu, Hayri Özüvar. 
nı, Bayram Dafalas, İbrahim Özkan, Fik- Mustafa Alpay, Mehdi Tokur, Hayd:ır 
ri Bayram, Hakkı Alkan. Muhtar Önder, Sönmez, H. Basri Urııavaş, Şaban Batur, 
İsmail Acıı.r, Muhittin Kıvanç, Ethem Tü- Klzım Karul, Hilmi Bildik, Salt Şatır, 
zlln, Rifat Benli, Şükrü Süne, Sabri Höke- Ekrem Erdoian, Mustafa Mutlu, Mustafa 
lek, Osman Atar. Ali Demir, t. Hakkı Öz- Altın, lamall .Açıkalın, Abdürrezzak Bay • 
~n, Naim Aneyzi, Remzi Tut, Avni Gün- dar, İbrahim Sezrin, Zülfikarpğlu, M 
ıor, Haydar Kanturalı, Avni Gök, Nazmi Huri Erkaaar Mustafa Er...ı:n Abdullah. 
:&rdoian, Hamdi Ba • ·- • JTUDbatı, Refet Atıl - Eraydın, Hamdi Evirren İhaaıı Toyru, 
san. Abdullah ~ Tnfik Ipk, ... Xamal Yetilclai. ' 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. At. 
Ko. na gönderilen hariç aıkeri 

kıtaat ilanları 

Domates alınacak 
Ankara LevaZTm Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 45.000 kilo domates açık eksiltmesi 

17-7-940 saat 15 de Ankara Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3600 liı'a ilk tcm1-
natı 270 liradır. Şartnamesi komisyonda 
cörülür. (3362) 13349 

ye konmuıtur. K~ır n huıuat tutlan An
kara, İstanbnl, Konya Lv. lmirlifi satın 
alma Jıomiıyonuna miiracaat etnteleri. İlk 
teminatı 1509 lira 29 kuruııtur. Eksiltmesi 
29 Tem. 940 pazartesi ıünü sa.at 11 dcıdir. 
İ&tcklileı- 29 Tem. 040 cünü ıuat (ona) 
kadar teklif mektuplarmı Konyada Kor 
binası içindeki ıatm alma komisYoau baı
kanhfma verecektir. Bu saatten sonra ve
rilen teklif mektuplan kabul edilmiye
cektir. Eksiltmeye i&tirlk edecekler 2490 
sayılı kanunun Z. ve 3. ncü maddelerindeki 
vesaiki ibraz etmeleri ıarttır. 

(3691) 13671 

Sadeyalt alınacak 
'Afyon Kor Satıa Alma Komisyonun

dan: 
1 - Uıaktald kıtaatm 1hUyacı olan 16 

bin kilo sadeyağı 2. 8. 940 gUnU 11aat 18 da 
kapalı zart muliyle ihale edllecckUr. 

2 - ltlOOO kilo 118.deyağının muhammen 
bedeli 18000 lira ve muvakkat teminatı 
1350 liradır. 

3 - Şartnamesini Ottrenmek lıttyenlerlD 
her gUn ve ihaleye tııtlrAk edecek Uıtekll· 
lerln teklif mektuplarım muayyen gUnde 
ihaleden bir saat evel Afyonda kor sa.tın 
alma komisyonuna mUracaaUan. 

(8793) 18787 

Bina yaptmlaeak 

Buğday kırdırılacak 

l.ıüleburgaz Askeri Satın Alma Komisyo
ırsundıtn : 

Sade yağı alınacak 
trmir Levazım Amirlili Satın 

Ko.: 

Konya Kolordu Satın Alma Komisyo • 
Alma nundın : 

Lüleburgaz asker! aatm alma ıromi,70 • 
nundan gösterilecek birliklere kadar nakli
yesi kmcıya ait olınıolr eartiyle 3856 ton 
buğday kırması kapalr zarfla eksiltmeye 
Jı:onulmuıtur. Bedeli 89441 lira, ilk temina
tı 572.2 lira 5 kunııtur. Eksiltmesi 25 tem -
muz 940 Pct'1cmbe cünU saat 11 de LUle -
burıazda askeri satm alma komisyonunda 
yapılaca.lı:tır. Şartnamesi her gUn komls -
~a görülebilir. Teklif mektuplan belli 
günde belli saatten bir saat evel komtııyon 
bapanlıtma verilmesi veya posta ile gön-
derilmis bulunacaktır. (3534) 13512 

Talebe alınacak 

Harp Okulu Komuunlrlındu : 
, Sivil liselerde ikmale bl11U1 talebelerin 

harp okuluna girebilmclarini temin makaa-
diyle kayıt ve kabul muamelesi eylQl ni -
bayetine lladar uzattlmııtır. İkmali olup 
harp okuluna ginnlye istekli olan talebe • 
lerin ııimdidcn mensup oldukları astcerli.lr 
ıubelerine müracaat ederek muamelelerini 
ikmal ettirmeleri ve ikmalde muvaffak oJ. 
duklan takdirde evclce tekemmill ttirecek
Jeri evrakı ile okula alınacaklan ilin olu.-
Dur. (3627) 13617 

Odun alınacak 
Ain Tümen Sıtın Alma Komisyonllll • 

flan : 
1 - Sürbehanm 510 ton odununa giinlin

da talip çıkmadığından yeniden kapalı zarf
a münakasaya çıkanlmıttır. 

2 - Tahmin edilen tutan 15000 lira. ilk 
kminatı 1125 liradır. 

S - İhalesi 26-7-940 cuma cünll uat 11 
de Ağrı tilmen satın alma komiıyonunda 
~pılacaktır. 

4 - Evsaf, prtname esasları kolordunun 
tekmil gamizonlarmda mevcut ve her zıı.-

1118.D ıörülebillr. Teklif mektuplarmm .aat 
10 a kadar ver.llmiı olınaaı ıarttır. 

(3629) 13634 

Sade yağı alınacak 
lzmit Tümen Sıtrn Alma Komisyonun -

dan : 
1 - Tümen birltkleri ihti)'8cı i~in 139200 

kilo sa.de yağı kapalı zarf eksiltmesiyle ıı.
lmacaktır. 

2 - Kapalı zarf eksiltmesi 30-7-940 111ı 
ciinü 11at 15 de tümen ıatnı alına komisYo
nunda yapılacaktır 

3 - Şartna.ıncsi hor ıUn Ankara Eslı.:iıe
hir İstanbul satm alma komisyonunda &'Ö -
rülebilir. 

4 - 139200 kilo sade yaimm beher kllo
llU i~in tahmin edilen fiyat 120 kunıı olup 
tutan 167040 liradır. Muvakkat teminatı 

12528 liradır. 
5 - İıteklilcrin belli cilıı ve saatinden 

bir saat evel ilk teminatlarını ihtiva cdca 
kapalı zarflarını İzmit tümen satm alma 
komiıyonwıa vermelerL (3632) 13645 

Sade yağı alınacak 

1 - Siirt'teld birliklerin ihtiyacı ıçın 

20.000 kilo aadeyafı kapalı zarfla eksilt • 
me,.e Jıonulmuıtur. 

2 - hbu 20.000 kilo aaieyaimın mu -
bammcn tutan 20.000 liradır. 

3 - İlk teminatı 1500 liradır. 
4 - Eksiltmesi 5/ Ata.IP40 paıartesi CÜ· 

nO ıaat 10 da tümen aatm alına komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi her cün it saatlerinde 
komisyonda cörülebitir. 

6 - İsteklilerin banka teminat mcktu -
bu nya vezne makbuzlariyle birlikte tek
lif nıektuplanru bir saat evel vermek üze
re komisyonumuza milracaatlan illn olu-
mr. (3653) 13646 

Odun alınacak 
1 - Siirt'tcki birliklerin ihtiyacı için 

2.000.000 kilo odunun kapalı zarfla eksilt
meye konulmuıtur. 

2 - lıbu 2.000.000 kilo odunun muham
men tutan 25.000 liradır. 

3 - İlk leıninatı 1875 lira.dır. 
4 - Eksiltmeıi 3/ağs.1040 cumartesi CÜ· 

nil saat 10 da tümen satm alma komlsyo -
nunda yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi her gün iı saatlerinde 
komisyonda görillcbilir. 

5 - İıtc1ı:lilcrin banka tomi.nat mektubu 
veya vezne makbuzlariyle birlikte teklif 
mektuplannı bir saat evet vermek ilzcre 
komisyonumuza müracaatları ilin olunur. 

(3654) 13647 

Muhtelif inşaat 
Konyı Levazrm Amir/ili Satın Alma 

Ko.: 
Konyadaki vekl.let ambarlan ve dikime

vl için yeniden yapılacak parke yol ve 
yangına karııı au tesisatı, erat binası, ıı
ıara inıaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme-

Et ve un 

tzmit mllstahkcm MY. birliklerinin otuz 
dokuz bin altı yilz kilo sadeyağı ihtiyacı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuı

tur. Eksiltmesi 29 Tem. 940 pazartesi cü
nil nat on altıda. İzmirde kı5lada İzmir 
Lv. !mirliği 11tm alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin edilen tutan kırk b~ 
bin be~ yüz kırk liradır. Teminatı muvak
kate akçesi üç bin dört yilz on altı liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görUlcbl
lir. İstekliler ticaret odasında kayıtlı ol
duklarına dair vesika göstermek mecburi
yetindedirler. Eksiltmeye iştirik edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. ncü maddesin
de ve ıartnamesinde yazılı vesikalariyle 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatrn
dan eıı u bir saat evci komisyona vermiş 
bulunacaktır. (3694) 13675 

Sade yağı alınacak 

İzmir Askeri Sat.rn Alma Ko. : 

Tüm birlikleri ihtiyacı için 77550 kilo 
sadeyağmın 29. 7. 940 pazartesi giinü saat 
11,30 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. Umum tahmin tutan 90733 lira olup 
ilk teminatı 5787 liradır. Şartnamesi her 
gün komiıyonda görülebilir. İsteklilerin 
2490 uyıh kanunun 2 ve 3. üncil madde
lerinde yaı:ılı vesika ile gene bu kanunun 
tarifatı dairesinde teklif ve teminat mek
tuplarını ihale ıaatindcın bir saat cveline 
kadar makbuz karııılığında lrmlr Bomo
vada askeri aatm alma komisyonuna ver-
meleri. (3697) 13678 

Makarna alınacak 

İzmir Askeri Sat.ın Alma Ko. : 

Tüm birliklerinin 80400 kilo çubuk ma
karnanın 29. 7. 940 pazartesi glinü ıaat ıs 
de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Umum tahmin tutarı 16884 lira olup ilk 
teminat 1266 liradır. Şartnamesi her cün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. ncil maddelerinde 
yazılı vesika ile gene bu kanun tarifatı 
dairesinde teklif ve teminat mektuplarını 
makbuz kar~ılığında İzmir Bornovada as
keri eatrn alma komisyonuna vermeleri. 

(3698) 13679 

F ot in yaptırılacak 
tzmir Levazım Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - lzmlr Mst. Mv. birlikleri için pa

zarlıkla 5000 çift erat fotini yaptırılacak
tır. 

2 - Pazarlık 19171940 cuma günü saat 
15 de İzmir'de lıiı~lada İzmir Lv. satın 
alma komisyonunda yapılacnktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 32500 liradır. 
4 - Teminatı katiye nkac;sı 4875 liradır. 
5 - Sartnamesi her g{jn komisyonda 

görülebilir. 
6 - lıt~kliler ticaret odaaında kayıtlı 

olduklarına dair vesika göstermek mecbu
riyetindedirler. 

7 - Pazarlığa iııtirlk edecekler 2490 1&• 
yılı kanunun 2 ve 3. cü maddelerinde ve 
prtnamesinde yazılı vesikaları ve temina
tı muvakkatlariyle birlikte ihale saatmdan 
evet komisyona milracaatlan. (3748) 13730 

Kırmızı mercimek alınacak 
An.tara Lwazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 

1 - 15000 kilo kırmrzı mercimek pazar
lıkla eksiltmesi 1717/940 aaat 14,30 da An· 
kua Lv. Amirliği satın alma komiıyonun
da yapılacaktrr. 

2 - Muhammen bedeli 2100 lira katt te
minatı 315 liradır. Şartnamesi Jıomiıyonda 
cörülUr. (3751) 13758 

Yulaf alınacak 
Kayseri Ashrl Satın Almı Komisyo

nundan: 
1 - Garnizon birlik hayvanatı için 352 

bin kllo yulaf kapalı zarf usullyle alına -
eaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1879~ lira olup 
ilk teminatı 1409 lira 62 kunıştur. 

3 - İhalesi 2. 8. 940 cuma gUnU saat 16 
da Kayseri askeri satın alma kom1SYonun
da yapılacaktır. · 

4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. a. 
mirlikleri ve Kayseri asker! satın alma 
komisyonunda görtllebllir. 

6 - İsteklllerln kanunun 2, 3 Uncu mad
delerindeki vesaik ile birlikte teklif mek
tuplarını ihale g{ln ve saatinden bir saat 
eveı komisyona vermeleri lazımdır. 

(3789) 1378~ 

Koyuneti alrnacak 
Edirne Askeri Satın Alma Komisyo

nundan: 
Kapalı zarfla 35625 kilo koyun eti aa

tın alınacaktır. İhaleııi 3. 8. 940 c;umartesl 
gilnU saat 11 de Edlrnede eski mUşlriyet 
dairesinde entın ıılma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin edilen tutarı 16318 lira 
76 kuruş ve teminatı 1149 liradır. Evsaf 
ve ııartnamesl her gUn komisyonda g6rU
leblllr. tsteklllcrln ıı6zU geçen gllnde en 
gec; ihale saatinden bir saat evci teklif 
mektuplarını komisyona vermıı olmaları 
IAzımdır. (3792} 13786 

ah nacak 
Jı!ersin Aslcer1 Satın Alma Komisyonuı dan : 

Mikdarı Muh. B. İlk T. İhalenin 

Cinsi kilo Lr. Kr. Lr. Kr. &iln saat ııekil 

Srfır eti veya koyun 
•e lı:eçi eti 144.000 21600 00 1620 00 2017/940 11 K . .zari 
Un 240.000 28800 00 2160 00 23/71940 12 K. zarf 
Bufday öğiltmesi 270.000 27000 00 2025 00 2317/940 15 K. zarf 

1 - Askeri ihtiyaç için yukarda yazılı üç kalem mevad izah cdildifi eekllde kapa
lı zarf usuliyle aatrn alınacaktır. 

2 - İsteklilerin Menin a&kcrlik ıubesinin üıt katında.ki askeri aatın alma komis
yonuna ihale saatinden bir saat cvelinc kadar uaulünc ıörc hazırladıkları mektupla -
nnı teslim etmeleri. 

3 - Daha fula bi ı&'i ~nmck istlyenlcr Ankara, İstanbul Lv. Amirliklerinde ve 
Mcrain aakcrl sa~ alına komiıyonıındaki prtnamclcri her .ıaman ıörcbilirler. 

(3497) 1H88 

1 - Konya'daki ıamizonlarm ihtiyacı i
çin bir adet bina kapalı zarf usuliyle ek -
siltmeye konmuştur. 

2 - Keşif ve fenni, huıust p.rtlariyle 
tediye ıartlan Ankara, İstanbul, Konya 
Lv. lrnirlikleri satın alma komiıyonunda • 
dır. İstekliler bu komisyonlarda okuyabl -
lirler. 

3 - Keşif bcıdeli 25457 lira 90 lnuuştur. 
4 - İlk teminatı 1909 lira 35 kuruıtur. 
5 - Kapalı zarfla eksiltmesi 1/8/940 

perıeTnbe ırünü saat 11 de 1CG11ya kolordu 
binası içindeki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

6 - İıtekliler 1/8/940 perşembe cünll 
saat 10 a 'kadar teklif mektuplarını mez -
kQr satın alma komisyonu başkanhiın.a ve
recekler veya cöndereceklerdir. Bu saatten 
sonra verilen veya ıöııderilen teklif mek -
tupları kabul cdilmiyecektir. (3794) 

13788 

Bakrr kazan alınacak 

lstanbul Levazım Amirlili Satın Alma 
Komisyonundan : 

300 adet büyük ve 100 adet küçük bakrr 
kazan pazarlıkla eksiltmesi 2417/940 çar • 
~amba gıinU saat 14,30 da Tophanede la • 
to.nbul Lv. &.mirliği satın alına komisyo • 
nunda yapılalaktır. Nümuneleri ve §artna
mcsi komisyonda görülür. hteklilcrin ka • 
nunl vcsikalariyle beraber belli &aatte ko • 
misyona 1relmeleri. (3796) 13789 

Sığrreti alınacak 

lstanbul Komutanlrk Satın Alma Komis
yonundan: 
Komutanlık Selimiye ciheti birlikleri se

nelik ihtiyacı olan 300 ton s ır eti kapalı 
zarfla münakasaya konulnıu~tur. İhaleıi 
5/8/~0 pazartesi cUnli ıaat 17 dedir. Tah -
min edilen bedeli 108000 lira olup ilk te -
minatı 6650 liradır. Şartnameler İ7.mir ve 
Ankara Lv. lmirliklcriylc lstanbul'da ko
mutanlık satın alma komisyonlarında he!' 
iş ıünü görülebilir. İsteklilerin metktlr cün 
ve saatten bir saat evet zarflannı Fındık
lı'da komutanlık 1&tın alma komisyonuna 
vermeleri. (3797) 13790 

Sığrreti alınacak 

Erzincan Askeri Satın Alma Komisyo • 
n.undao : 

l - Kulncan camizonu i'in kapalı sarf. 
la eksiltmeye konulan 220.000 kilo sıfır eo 
tine teklif edilen fiyat pahalı görüldüğün
den 31n/940 çarıamba JiinU saat 15 de pa.. 
:ı:ar1ıkla eksiltmesi yapılacaktır. · 

2 - Muhammen bedeli 44000 lira olup 
ilk teminatı 3300 liradır. Şartnamesi ko -
miıyonda görülebilir. 

3 - İıteklilerin muayyen cün ve ıaattc 
Erzincan satın alma komlsyanunda bulun-
maları. (3798) 13791 

Eğer. takımı almacak 

Adanı AsJ:erl Satın Alma Komisyonun
dan : 

200 adet lı:omple ecer takımı pazarlrkla 
alınacaktır. Muhammen bedeli 16000 ve 
muvakkat teminatı 1200 liradır. Paz.ulıiı 
Adana aıtkert aatın alma komisyonunca 
2Z/temmuz/940 pazartcei cünü saat 10 de 
yapılacaktır. 

Şartnamesi Ankara, htanbul Lv. lmir -
likleriylc Adana askeri aatrn alma komis • 
yonunda her ırün ıörülebillr. İstekliler bel
li cün ve saatte teminat makbwlariyle mil· 
racaatları. (3800) 13792 

Muhtelif sebze alınacak 

Edirne Askeri Satın Alma Komisyonun
dan : 

Aşağıda ciııa ve miktarıları yazdı sebze
ler kapalı zarfla alınacaktır. İhalesi 2/8/040 
cuma ırünü aut 11 de Ed.inıede eski müıi· 
riyct dairesinde eatm ~lma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin edilen tutarları 

19656 ve teminatları 1475 liradır. Şartna -
me ve evıaflan her ıün komiıyonda görU
lebilir. İsteklilerin sözü ccçen cündc ihale 
saatinden en geç bir saat evci teklif meJı • 
tuplarını komisyona vermiı olmaları 11 • 
zımdır. 

Cinsleri 
Taze fasuly• 
Patlıcan 

Domates 
Bamya 
(3801) 18793 

Mikdarlan 
32400 Kilo 
64800 .. 
81000 

" 10800 .. 
Seyyar mutfak alınacak 

Balık.esir Kor Satın Alma Komisyonun
dan : 

1 - Kor ihtiyacı için 100/200 seyyar 
mutbak mevcut pllnları veçhile parça par
ça veya toptan taliplerine ihale edilecektir. 

2 - İhalesi 17/71940 çarpmba ıünü saat 
17 de Balıkesir kor satm alma komiıyo -
nunda yapılacaktır. 

3 - Pli.n ve tartnameleı-ini ıörmck isti
yenler her cün komisyonumuzda ıörebilir
ler. 

4 - Taliplerin muayyen olan saatte ko
miıyonumuza müracaat etmeleri. (3785) 

13796 

Un alınacak 
Bitlis Sıtm Alma Komisyonundan 
1 - Bitlis pmizonu ihtiyacı için 

450.000 kilo wıun kapalı zarfla ihalesi 
31/7/P40 ç&r1amba günü 11 de Bitlis tat 
mahallesindeki utuı alma komi17onunda 

ya.pılac:akbl'. 

2- Muhammen tutan 90000 Ura munk· 
kat teminatı 6750 liradır. 

3 - Şartnamelerini ıörmek iatiyenler 
her ıün komisyona it •atin<M mllracaat 
edebilirler. 

4 - Teklif mektuplannm ihale saatinden 
bir saat evel ltori>isyooa Ye~lerdlr, 

5 - Saat ayan Bitlis postanesinin saat 
ayandır. (3805) 13797 

Sadeyaiı alınacak 

Bitlis Askeri Satm Alma KomisyonU.11 -
dan : 

l - Bitlis garnizonu ihtiyacı için 20.000 
kilo sade yağının ihalesi 3117/940 çarşam
ba ıünü saat 15 de Bitlis'in taı mahallesin
de satm alma komisyonunda yapılmak üze
re kapalı zarfla. eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen tutarı 18000 lira. mu • 
va.lı:kat teminatı 1350 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek iıtiyenlcr her 
gün komisyona iı saatlerinde müracaat • • 
iebilirler. 

4 - Teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat eve! komisyona vereceklerdir. Sa
at ayan Bitlis postanesinin ayandır. 

(3806) 13798 

Sebze komprimesi alınacak 

tstanbul Levazım Amirlili Satın Alma 
Komisyonundan : 

Beheri 100 er ıramlık 500.000 paket çor
balık sebze kompirmcsi alınacaktır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 1 - ağustos - 940 perşem
be gtlnü sa.at 15 de Tophanede İstanbul Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 62800 lira, ilk temi
natı 4375 liradır. NUmune ve ıııırtnamesi 
k:omiıyonda ıörüllir. İsteklilerin kanunr 
veıikalariyle teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden bir saat evel komisyona verme -
teri. (3807) 13799 

Sadeyağı alınacak 

Isparta Askeri Satın Alma Komisyo -
nundan : 

l - Isparta'daki kıtaatın aeı:ıelik ihtiya
cı olan 14500 kilo sade yatı kapalı zarf u
sullyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Şartnamesi lsparta Sa. Al. komisyo
nunda ve İstanbul, Ankara Lv. Amirlikle
ri satın alma komisyonundadır. İstekliler 

ı;ıartnameyi komisyonlarda okuyabilirler. 
S - İıbu 14500 kilo sa.de yağmm mu • 

hammen tutan 15950 liradır. 
4 - Şartnamesindeki % 25 fazlası da 

dahil olduğu halde ilk teminatı 1196 lira 25 
kuruştur. 

5 - Eksilltlle 2-8-940 tarihine tesadüf e
den cuma günü !l&at 15 de Ieparta'da tümen 
satrn alma komi!lyonunda yapılacaktır. 

6 - İsteklileri 2/8/940 cuma cünü saat 
14 e kadar teklif mektuplarını lıpart.a til -
men eatm alma komisyol'lU baıkanhfına ve
recek ve yahut göndereceklerdir. Bu saat
ten ıonra verilen ve yahut &'Önderilen mek
tuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı tümen 
daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve 
bilhassa 32 maddcıılne uyııurı olmıyan mok

tup.!Um sahipleri eksiltmeye iııtirAk etti -
rilmiyecektir. (3808) 13800 

Bina yaptrnlacak 
Konya Askeri Satın Alma Komisyo

nundan: 
1 - Konyadı\kl ~arnlzonların lhtlya<'ı 

için bir adet bina kapalı .zart usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keılf ve fenni, hususi ııartıartyle 
tediye ıartları • Ankara, iııtanhul, Konya 
Levazım Amirlikleri 11atın alma komlsyon
lanndadır. İstekliler okuyabilirler. 

JS - Keşlf bedeli (25407) lira 90 kuruıı
tur. 

4 - İlk teminatı (1909) Ura (35) kunıı
tur. 

5 - Kapalı zart eksııtm .. ı 1 aıtııstos 
940 pel'§embe günü 11ııat 11 de Konyada ko
lordu blnaaı içindeki satın alma komlsyo -
nunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 1 ağustos 940 perşembe 
gUnU aaat ona kadar teklif mektuplarını 
mezkftr satın alma komisyonu b~kanlığl
na verilecektir. Bu BM.tten aonrn vertlen 
mektuplar kabul edilemez. 

7 - 1ııteklllerln en az 11eki.z gUn evel bu 
lo lc;ln bir defaya mahsus olmak Uzere ma
haııt vllA.yette müteşekkil komisyondan 
bir ehliyet vesikası ile birlikte satın alına 
komisyonuna mllracaatıarı. (3809) 

lir.dır. Şar11ı&nleai İzmir, AnbR ıe.bDiı 1 kul yenJden on bel gUnlUk ikinci 
Amirlikleri ile komut.anlık aatm alma lı:o _ ya çıkarılacak en çok arttıran tali 
misyonunda ıörülebilir. İsteklilerin belli hale edilecektir. 

. , 6 - Her iki arttırmada. gayrtıne 
gün n ea.atte Fmdıklı da komutanlık aatın llbine ihale tapu harcı mUşterfye ,,e 
alma komisyonuna celmeleri. (3810) tn.rihlne kadar olan müterakim ve~ ~ 

13802 l~llye resmi iııe borçluya aittir. #ıçı 
7 -.. Borçlu ve alııeaklılarla dlğer..ı 22 

darların bu gayri menkul UzerlndC"' de· 
Jannı ve huSUtıl.yle fal& ve mMra!a 

Konya 
nundan: 

Askeri Satın Alma Komisyo- lan iddialarını evrnJ.ıı miisbltelC"ri)"le1 lıııtı 
g1.ln içinde dairemize bildirmeleri llıtı 

Muhtelif inıaat 

1 - Konyadaki veknlet anbarı ve dikim 
evi için yeniden yapıliı.c&k parke yol ve 
yangına k81'11 ııu tesisatı, erat binası, ır: -
gara in,,aatı kapalı zarf usullyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 ..,.. Keeıt ve hususi ıartıan Ankara, 1ıs. 
tanbul, Konya levazım Amirlikleri satın 
alma komlııyonlarındadır. İstekliler oku -
yablllrler. 

3 - Keşif bedeli (20123) lira (74) ku
ruştur. 

4 - İlk teminatı (HS09) lira 2~ ~
tur. 
~ - Kapalı zart eksiltmesi 1 ağustos 

940 pcroembe gUnU saat 15 te Konya kol
ordu binası içindeki satın alma komlsyo -
nunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 1 ağustos 940 peroembc 
gUnU saat <on dörde l kadar mezkOr satın 
alma komisyonu ba,şkanhğına vercekler
dir. 

7 - İsteklilerin en az sekiz gllri evel 
bu iş için bir defaya mahsus olmak Uzere 
mahalli vllı\yette müteşekkil komisyondan 
bir ehllyet vesikası ile teklif mektuplannı 
mezkflr satın alma komisyonu b8§kıınlıtı-
na vcrllecC"ktir. (3812) 13804 

Kunaına ve saire alınacak 
Balıkesir Kor Satın Alma Komisyonun

dan : 
1 - Kor birlikleri ihtiyacı için 4()()() ,: 

10000 çilt kundura 10000 : 14()()00 çilt ço
rap, 4()()()0 : 100000 çamaşırlık bez pazar • 
lılcla alınacaktır. 

2 - Kundura beher çifti 6 lira, çorapla
rın JS kuruş, ça~şırlIK bezin metresi JO 
kuruıtur. 

J - !halesi 17-7-940 çarşamba günü saae 
17 de Balrhsir Kor. Sa. Ko. da yapıla -
caktır. 

4 - Nümune ve şartnamesini ıörmek is
tiyenler her gün komisyonumuzda görebi
lirler. Taliplerin muayyen saatte komisyo-
na müracaat etmeleri. (J81J) 13805 

iCRA VE iFLAS 

Ankara icra Dairesi Gayri 
Menkul Satı, Memurluğundan : 

Mahcuz olup satılmasına karar vcrllon 
Ankaranın GUlveren mevkllnde ııarkan dağ 
garben Attarbaşı vereselerl bostanı, ıtma
len cadde, cenuben Dalgerda.n oğlu Mch -
met bağiyle mahdut, 28 tegrlnJsanl 927 ta
rih ve 2 tapu numaralı değirmenin msıf 
hissesi aşa#ıda yazılı ııa.rtıar dairesinde a
çık arttırma ile satı§a çıkanlnuııtır. 

EVSAFI 

Değirmen binası çamur harçla taştır. 
ttzeı1 alıııap çatı ve Adi kiremlttlr. Tabanı 
toprak ve tavansızdır. Değirmen kııra dü
zen ve bir ocaktır. Olukları ve taşları lıler 
vaziyettedir. Değirmen içerisinde etrafı 
çcvnll bir oda. bir ahır, bir anbnn vardır. 
Kayden 140 arşın murabbaı ise de 260 met
re murabbaında oldug-u bllmesaha anla§ıl
mıııtır. Değirmenin arkasında yarım dö • 
nilm miktarında arıızllli vardır. De nne-
na ait bark kenarında 100 adet 11öğlit ağa
cı vardır. Değirmenin heyeti umumiyeıııne 
dört bin ve satılacak nısıf hisseye iki bin 
lira kıymet takdir edllmlıtır. 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satıı peıln para lle olmak üzer~ 
19. 8. 940 tarihine mUsa.dlf pazartesi gUnU 
saat 10 - 12 ye kadar icra dairesi gayri
menkul SRtı, memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmlıı olan yuka
rıdaki muhammen kıymetin yllzde 7,5 g-u 
nlsbetinde pey akçesi veya miııt bir ban -
kanın teminat mektubu ile kanunen temi
nat olarak kabul edilen hazine tahvilleri ge 
tlreccklerdlr. 

dır. Aksi takdirde haltları t.ILpu stc 
sabit olmadıkça satı11 hedellnJn pay!N 
masından hariç tutulacaktır. 

8 - Arttırmaya lştlrı\k cdeceı-ıer 
940 tarihinde 939/42 numara !le dil 
deki yerinde herkese açık bulund 
eartnamemlzl okııyablllrler. 

DEVLET DEMlR YOLL 

Tahmil ve tahliye münak 
D. D. Yolları Satın Alma /{O· 

21. 6. 940 tarihinde münakasaS 
ra edileceği evelce ilan edilınİt 
Derince limanı tahmil tahliye 
ciyle münakasası talibi zuhur 
diğinden bu defa tekrar eksilt 
konmuştur. 2 ameliyeden ibaret 
ve 32907 lira 90 kuruş muhamııt' 
deli bulunan ve 226404 ton ~o" 
men maniplasyon tonajlı Derııı 
manı tahmil ve tahliye işi bir 
müddetle ve kapalı zarf usuliY~e 
nakasaya konmuştur. Her aınelı 
beher tonu kaçar kuruşa yapıla 
ği şartnameye merbut fiyat ce 
de gösterilmiştir. Münakasa 23· 
tarihine rastlıyan liıiilı günü 
de Haydarpaş'da gar binası dalı 
birinci işletme komisyonu taraf 
yapılacaktır. Taliplerin 24~8 1 
kuruş muvakkat teminat ile aytıl 
saat 10 a kadar komisyon ıtal 
teklif mektuplarını vermeleri 
dır. Bu işe ait şartnameler Arı 
2 inci işletme müdürlüğünden 
de 8 inci işletme mildürlU 
Haydarpaşada liman rıhtım 
fetti§liğinden parasız olarak alı 

1 
(5284/3201) 

D. D. Yolları Satınalma KomisyC 
Muhammen bedeli 5650 lira oıaıı 

hr.vt kompresörü 31. 7. 1940 çare 
nlj saat 15,30 da k.apah zarf usQlü il' 
rad:ı idare binasında satın alınacaJctıf 

Bu iıe girmek iıtiyenlcrın 423.1~ 
muvakkat teminat ile kanunun tafil' 
vesikaları ve tekliflerini ayni gün Si_~ 
a kadar komisyon reisliğine verın" 
zımdır. 
Şartnameler parasız olarak ,. 

Malzeme dairesinden, Havdarpa$~ 
ıellüm ve sevk şefliğinden dağıtıl.1 

(3703) 1 

Yeni bir tarife 
D. D. Yolları U. MüdürJüğO 
20. 7. 940 tarihinden itibaren 

sıran Zonguldak, Çatalağzı ve 
iatasyonlarından Ka?"abük ist~ 
ve bUradaki demir ve çelik fa 
namına nakledilecek (her ne\tİ 
<'.evheri) nden alınacak: nakil 
g&terir yeni bir tarife zeyli 
konulmuştur. 

Fazla tafsilat için istasyoıı1"' 
racaat edilmelidir. 

(3785) 

Parke bı!t alınacalı 

3 - Salıı gtlnU arttırma bedeli takdir f 
edilen kıymetin ytlzde 75 ini bulduktan ve 1 - ~]etmemiz ihtiyacı içill I 
Uç defa nJda edildikten sonra mezkflr gU- tepe ve Kocatepe istasyontarııı 
nUn 12•1ncl saatinde en çok arttıran talibi- gonda testim ct<>rti••le ve kal"~ 
ne thale olunacaktır. ~ J 

' - lebu tarihteki arttınnada teklif e - usuliyle 150.000 parke taşının ı1I 
dilen bedel muhammen kıymetin yUzde 75 ası eksiltmeye konulmuştur. 
ını bulmadı~ı takdirde 3. 9. 940 tarihine 2 _ Eksiltme: 31. 7• 940 
mUaadlf aalı gUnU aaat 10 - 12 ye kadar 
yapılacak ikinci arttırmada keza muham- günU aaat 11 de Afyon istas 
men kıymetin yüzde 75 ini bulmak ıartıy- yedinci işletme komisyonund• 
ıe en çok arttıran tııllblne ihale olunacak caktır. 
ve bu nlsbeti bulmadığı takdirde lııe 2280 
numaralı kanun ahkamına tevfikan borç 3 - Muhammen bedeli 600o_~ 
beı sene müddetle teclle tabi tutulacaktır. lup muvakkat teminat 450 Jirll".1 

6 - Birinci ve ikinci arttırmalarda lha- ·ıı'" 
le bedeli ihaleyi müteakip verilmediği tak· 4 - Taliplerin muayyen gi.ı 
dlrde üzerine ihale Pdllenln talebi Uzerlne atten bir saat evet teklif mel<t11tr. 
lhnle tarihinden itibaren kendlıılne bedeli kk k tıY. 

S d 1 ak 
ihaleyi teslimi vezne eylemesi lçln yedi ve muva at teminat olara 4' 

a. eyağı a ınac gUn kadar mehil verilecektir. İşbu milddct ya banka mektuplarını kapaİ1 

13801 

lstıabul Komutanlık Satın Alım Ko • zarfında ihale bedeli yatınlmadı#l takdir- hilrlil zarfla ijletmc komisyoıı 
. de ihale bozulacak ve bu talibinden evel y • • ııııt 

mısyonundan : en yUksek teklifte bulunan talibe teklifi gıne vermış olmaları ve ya tıl 
1217/940 cünil talibi çıkmıyan komutan- vec;hlle almağa razı olup olmadığı 11orul - ile en geç eksiltme saatindel1 ıJ' 

lığın 250 ton sade yatı pazarlıkla 19/7/940 duktıuı sonra teklifi veçhile almajta razı evel göndermiş olmaları ta:ıı 
ıünil saat 11 de alınacaktır Muhammen ' ise ihale farkı birinci talipten tahsil edil- 5 T r 1 k 'it rtıt~YJ 
b SOO lıra olup ilk temmatt 16250 lifi veçhile almağa razı olmazsa gayrimen- ni işletme komisyonundan P' 

cdelJ 
312 

. · • mek üzere bu talibe ihale edilecektir. Tek- ı - a ıp er e sı me şa rY 

-------------------'----------- labilirler. 13795 

Balast ·münakasası 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 

:r.:uhammen bedelle.riyle miktar ve yerleri ve muvakkat teminatlan aşağıda yazılı olup her biri ayrı af1
1 

eksıltme mevzuu teşkıl eden 9 ocaktan çıkarılacak balastlar, hizalarında gösterilen gün ve saatlerde sıra ıl~ 
le~i ~apıl~ak Uzere kapalı zarf usuliy~e eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltmeler Ankara istasyonurıda 2. c:i ıt 
mlidilrlüğü binasında toplanacak komıayonca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin hizalarınd:ı miktarları 
b m~vakkat teminat makbuz veya idarenin kabul ettiği formüle mutabık banka mektuplariyle, ıtanun ve f 
menın tayin ettiği vesıaiki de ihtiva edecek tekliflerini ek-Jiltme saatinden bir saat evetine kadar koınisyoıı' 
buz mukabilinde vermeleri Ulzımdır. 

Şartnatt'c ve mukavelf' projeleri Annkara'da 2. ci 
köy İjtasyanlarından parasız verilmek-:ediı 

lataayonu 

Sıra No. Yeri ve Klnı.al 

1 A~ara - Kayseri Km. 35- 37 Lala bel 
2 • 52 Kurbağalı 
3 • 102-110 Mahmutlar 

Balışeyh 
4 • 204-208 Yerköy 
s • 365 B. Köprü 

6 Irıwtft-Zonguldak Km. 31 Kalecik 
Ali bey 

ı • 62 Tüney 
Germece 

8 ., 318 Balı kısık 
g • 347 Kayadibi 

TcfeA 

itletme komisyonu ile Kayseri, Çankırı, Zonguldak 'I' 
(34 7~) 13543 

Balast Beher M3 
miktarı muhammen Muvakkat 

bedeli teminat 
İhale gUnU ve salt\ M3 kuruı Lira 

3000 150 
:4.7.940 s rfJ 

337,50 Çarşamba s. ı s'ı5 
3000 • 150 337,50 l ' ., 

ıs·'~ 4000 110 330,00 • ıs.•§ 
3000 130 292,50 ı6.rfJ " 3000 150 337,50 .. 

26. 7 .940 s rfJ 
2000 100 150,00 ~uma Saat ~ ' 

ıs.ıf 
3000 150 337,SO .. 

ı5~ 3500 ıso 393,75 .. 
430Q .}.30 4Ul..2S 

ı5ı 
• 



ne 
e .., 
ve~ l'fıten • 

4.çık bu • 
22 lunan 20 lira mıışh memur-
de • tenunuz. 1940 pazartesi giinll 

tnusabaka imtihanı yapılacak-
lrııtllı 
llıez ana kabul prtları şunlardır: 

d ~ ve memurin kan.ununun 4 
tsınde yazılı şart ve vasıfları 
• lllakine ile seri ve düzgün yazı 

'l'aı· 
~ii olanların: mektep diploması, 
•cı~ cüzdanı, sağlık raporu, as
fotoğ ıı, doğruluk kağıdı, iki kıta 
~ııırafı, ve istidaları ile 19.7.1940 
ıidıtr~·· kadar başvekilet sicil ve 

U&une mUro.c:aatları. (3714) 
13702 

' tiinU talibi tarafından verilen 
~Örülduiünden otuz bin takım 

oı er takımına lOS kuruı; fiyat 
~alt Yeniden kapalı urfla ek
~llulınuştur. Şartnamesi ı58 ku

Uç ~da Ko. dan alınır. İı;tekliler 
)\iz altnııı iki lira elli kuruııluk 
~ birlikte teklif mektuplarını 

~- olan 24-temmuz-940 çar -
~-'Bat 11 den behemahal bir sa· 
~dar Anlı:ara'da M. M. V. satın 
teialiğine vermeleri. (3438) 

ı3469 

t\etiner ecza alınacak 
. ı-,1, 
e leti Satın alma KO: 
t.,ıtahınin edilen fiyatı ı3500 lira 

t_ln Veteriner ecza 29/ temmuz/ 
'-tııı 1 ıiinü saat 11 de Ankarada M. 
~ KO. da kapalı zarf usu

~llıalınacağından isteklilerin ıo12 
f l!ıt~luk ilk teminatları ile birlik· 

ı b·tuplarının eksiltme saatından 
lltt'ır &aat evetine kadar mczkfir 

•e ille vermeleri. 
~ ~rtnaınesi her giin öğleden son-

ı ll~0rülür ve istiyenlcr tarafından 
l "'labilir. (3557) ı3623 

- dolap ve masası alınacak 
·°"'haleti satın alma KO: 
tarıtabnıin olunan fiyatı 8200 lira 
tarı e saçtan mamCil Alet dolabı ile 
~ lleı mıuııı.sı '22/temmuz/940 
ll~ -li saat 11 de Ankarada M. M 
tıı~ Ko. da pazarlıkla ihale edi 

illlteltJi!erin ı230 li rahle kati te
ııı~lr:~ birlikte pazarlık gün TC aa-

5) r Ko. da bulunmaları. 

. 

~ 13654 

- ~uk çorap alınacak . "' ı •lileti Satırı Alma Komisyo-
Çifr . 

01
1ne tahmin edilen fiyatı yırm 

ıı~ Yilz bin çift pamuk çorap 
J,t CUına günü saat 11,30 da 

'at 14. V. ıatın atma KO. da pa
~ t alınacacmdan isteklilerin 
~ U teminatlnn ile birlikte pa 

i 

-
r.~ &aatında mezkfir KO. da bu 

to-.;-~eai ısa kurua bedelle 
· -u almır. (3722) 13750 

-

- Clilerin alınacak 
. " eı:ı1eti Satın Alma Komisyo-

~~ tahmin edilen fiyatı 
'ttılan 7400:7600 kJlo gliserin pa 

• 11 aJınacructır. Pazarlığı: 20. 7 
· t~ ıt.ınu saat 10 dadır. Katı te 
~~lUrUl'a olup oartnamesi komla 
"'I, 11 a· 'l'allplerln muayyen vakit 

: . 
-. . 

Ca77
0 

a. Al. Ko. da bulunmaları. 
) 13772 

' ~ l'edek parçası alınacak 
. " : e<lleti Satın Alm11 Komisyo -
~~in edilen fiyatı: 277S lira 
lıctnı zıs kamyon yedek parça 
'-ltla &atın alınacaktır. Pazarhtı 

: 416 riinü aaat 11 dedir. Kati te 
' U:.a 25 kuru, olup prtnames 

le. >ııf.Corütür. Taliplerin muayyen 

-
: 

-
i 

· 'V. Sa. Al. Ko. da bulunma 
(3771) ı3773 

-

~ıbi 
&elik kumat alınacak 

*la 
' ~ lldarma Genel Komut.arılığı Sa 
~ 0llıis:ronund~n: A 

-

' 
') Cinsi 

,
L ~ lıtde" Kııl.k elbiıelik kuma 
.~ "' Uk teminatı 
~.floo) Lira 

li 

ı:!ııı.· (10.550) 

~ ~~arı. tahmin bedeli ve il ,tl, l'da :Yazılı altmıı bin metr 
tııııu ı1t ltunı.a11 ı7-Teminw:-940 çar 

\ · J. -:at ıs Ankara J. Genel K. bi 
1 ~·il.tın alma komisyonunca ka 
~-~\ıııesiyle almacaktır. 
~'da e (930) kuruı bedel muka 

k 
e 
-. 
-

-. it.." "e .\ Jandanna muayene komis 
'\i')<>ıı tıltııra·da J. Genel K. aatın al -

ttseıılıııdan alınabllir. Nümune he 
l ~ lcoınisyonlarda görlllebilir. 

r 

~>ıtı 1 ıarııan hcüz isteklllen 
'-~tt~ ltatıurıda yazılı tarif ata gö 
~ Oıı 1eri teklif mektuplamu iha 
~, dorde kadar makbuz karııl 
(a~~lltnuza vermeleri. 

'n 
re 
le 
ı-

~ 13320 

~'ııı ıtlrk bez alınacak 
.'i ~ ll g 

r 01b.j1~tıl komutaalığı Ani.arı sa 
1. 'ltıllıttr :Y~zıundan : 

-
26 
ir· 
alı 
2. 

,, hı lı1.ır~ınc tahmin edilen fiyatı 
ıı?ı tıı 1 olan (325,000) üç yüz y 
t~~~actre çamaıırlık bez kap 
(S~ ilisa.~a konulmuıtur. İhaleıi 

e-
eli 
' rt 

> ~i7s) bu ıaat ıs on beştir. tık t 
,~ "~r C1 bin dört ylizyetmiı b 
,, Uı; 1c \'e ıartnameniıı ( 423) do 

da '0ıı..'>'ııru, karvılığında İstanbul 
\~r ~a t.ı:ıe ve Ankara'da J. Sa. A 
: ~ t1tii!1 •lınabilir. İstekli er kan 
~tıi1tıı ., 1 bcııelerile ilk teminat ve 

1. 
U• 

Z• -
ör· 

ıı;~ ltrı~)~ banka mektubunu muh >' .\~ ıha le günü 11at 14 on d 
\'er tada J. GN. K. binasında ki 

llıeleri. (3729) 13770 

ADLiYE VEKALETi 

Benzin alınacak 
Adliyt1 Velı:iletinderı: 
VekAlet makam otomoblll ile mot~lk

lett ve temyiz mahkemesi bqriya.set ve baı 
mUddeiumumlllk makam otomoblller:I :lh· 
Uyaçla.rı için ac;ık eksiltme ile 750 teneke 
benzin alınacaktır. Muhammen bedeli be
her t"nekesi M2.0 kuruıştan ceman 3768 11· 
ra 70 kuru!I ve muvakkat teminat mikdarı 
282 Ura 66 kuruştur. 

ko· 

Alınacak benzinin evsatı eksiltme ıart
nameslnde yazılıdır. Eksiltme temmuzun 
yirmi ikinci pazarteı1 gl.lnU saat 10 te Ve

Alct binasında toplanacak satın alma k 
m lsyonıında yapılacaktır. eri 

aız 
İsteklilerin eksiltmeye gtrebllmel 

.n 2490 sayılı kanunda yazılı ı:ıeralti h 
eslkatarı hı\mll bulunmalan Ulzımdır. 
klUer oartnanıelerl 'ParMJz olarak 

iç 
v İs-
te her 

a-
5 

gün VekAlet levazım müdUrlllğUndcn al 
llrler. (3530) 1353 bi 

NAFIA VEKALETi 

Benzin alınacak 
Nafıa VeHletinden : 

ra-26171940 cuma ıünli 11at 16 da Anka 
a Naha Veklleti binaıı içinde malze 
üdürlüğü odasmda toplanan malzeme 
ltme komisyonunda 502S l~ra muhamm 
edelli 1000 teneke benzinın kapalı z 

d me 
ek-m 
en 

arf 
ı;i 

b 
us ulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

el-

si 

Eksiltme ııartnamesi ve teferruatı bed 
z olarak malzeme müdürlüğünden ah na-

ur. 
bi lir. '--· 

Muvakkat teml.nat 376 lira 88 ı<UruŞt 
ak-İsteklilerin teklif mektuplarını muv 

at teminat ve prtnamesinde yazılı ves 
birlikte aynı ıün saat ıs e kadar k 

k aik 

il ~ a makbuz mukabilinde vermeleri 
o -
15.-

ZI 

mısyon 

mdır. (3S72) ı3S93 

GÜMRÜK VE iNHİSARLAR 

Hargün tuzlasr.nda intaat 

v. 

yaptırılacak 

en !nhisarlar Umum Müdürlüğünd 

1 _ İdaremizin Sivas Başmüd ür-

r . - üne bag-ıı "Har gün" tuzlasında e-
ug ·11:1 
elce yapılan tesisata ı dveten yap v tı-

r u-ılmasına karar verilen "Taşpereli k 
ak kanal" nın inşası .. açık eksiltm e .. 

ş 

e konmuştur. y 
2 - İnşaatn muhammen bed eli 

4 029,0S liradır. 

hi-3 - Eksiltme evrakı Sivasta İn 
arlar Başmüdürlüğünde ve İsta 
ulda Galatada yolcu salonu kar 
ında İnhisarlar Umum Müdürliı 

s n -

b şı -

s 'ğü 

merkezinde tuz fen ıubesinde gör ü-

1 ebilir. 
'nü 

ö sta 
nda t 

4 - Eksiltme 19. 7. 940 cuma gU 
ğleden sonra saat on beşte Siva 
nhisarlar başmüdürlüğii binası 
müteşekkil komisyonda yapılacak 

5 - letekHJerfn bu kabil tıte 
tır. 

rı• 
ası-meşkul olduklarına ve ticaret od 

a kayıtlı bulunduklarına dair ves n ika 

i braz etmeleri lbmdır. 
iy-
an-l 

6 Muvakkat teminat %7,S hesab 
e 303 liradır. Teminat için milli b 

katardan alınacak mektup ile bo 
ayiç fiyatlarından % ıs noksan 

rsa 

r ıile 

milli esham kabul edilir. 
is-

t ve 
7 - Eksiltmeye iştirak etmek 

iyenlerin yukarda kadedilen gün 
saatte mahallinde hazır bulunma lan 

1 4 Azımdır. (3375-S26S) 1338 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Yazlık elbise alınacak 
Gümrük Muhafaza Genel K. !ıt. Lv • A. 

Sıı.tıa Alma Komisyonundan : 
3000 1 - Gümrük muhafaza eratı için 

takım yazlık elbiıe 2517/940 perıembe 
nü sa.at ıs de kapah zarfla ahnacaktrr. 

2 - Tahmini fiyatı ı9.SOO lira ve ilk 
ıninatı ı,462 lira. SO kuruştur. 

3 - Evsafiyle p.rtname ve nümuncsi 
misyondadır. Her zaman ıörülcbilir. 

4 _ İsteklilerin kanunf vesikalariyle 
alı zarflarını eksiltme ıaatin.den bir 

Pvel Galata Mumhane cadde&i İbrahim 

(Ü· 

te-

k;o. 

ka-
saat 
Ri-
ele-f 

e . 
at han ikinci kattaki komısyona verm 

ri. (SS67 • 3424) 13468 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Amerikan bezi alınacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın A lmı 

Komisyonund.an: . L-.:1 li ,,17 3SS" 
1 - Tahmın edılen uo:ue · lira 

18/ 
pa-

olan "65.000" metre amerikan bezinin 
temmuz/940 ~ıembe günü ıaat 16 da 
zarlıkla eksiltmesi yapılacak.tır.,. ,, k 

uruş 2 - tik teminatı "1301" lıra 63 
olup şartnamesi her ıün komisyondan alı-

na bilir. k d 
3 - İsteklilerin 2490 11yılı anun a ya· 

ek-
Ka-

zıh vesaik ve temin.at makbuz veya m 
tuplariyle birlikte belli gün ve aaa_tte 
umpaşa'da bulunan koınisyona mura 
Jrı. (5910/3666) 137 

caat· 
14 

TÜRK HAVA KURUMU 

Elektrik hattı yaptırılacak 
Türk Hava Kurumu Havacılık Da-

iresi Genel Direktörlüğünden 
ku-

mba 
1 _ Keşif bedeli 142S lira 40 

ruş olan (İnönil kamp~ su tulu 
dairesi için) santral bınasındClJ! 
lumba dairesine kadar yapılacak e 
trik havai battı açık eksiltmeye 

tu • 
lek-
ko-

er -
nulmuştur. 

2 _ İhalesi 18 temmuz 940 P 
ava 
ha-

-
şembe günü aaat 14 de Türk H 
Kurumu Genel Merkez binasında 
vacıhk dairesi leva.tım ıubesinde ya 

ULUS 

pılacaktır. 

S - Şartnamesi her gün komisyon 
dan verilir. 

4 - İsteklilerin, kanunun 2 inci 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge
leriyle ve yilzde 7,S teminatları ile 
birlikte komisyona gelmeleri. ' 2637 

ASKERi FABRiKALAR 

Nakliyat yaptırılacak 

1stanbul Asker! Fabrikalar Satın Alma 
omisyonundan : K 

93 
Ereğli ve Zonguldak'tan Bakırköyüne 

00 ton lavamnrin kömürünün taşıttınl -
ası 24/temmuz/940 çarpmba günü saat 
n beşte sah pazarında asken fabrikalar 
ollama&ındaki satın alma komisyonunda 

m 
o 
y 
ka palı zarfla ihale edilecektir. Beher to -

una nakliye bedeli 195 kuruı tahmin edil
iştir. İsteklilerin ilk teminatı olan 1360,13 
rahk banka teminat mektubu veya mal 

n 
m 
li 

2 
sandığı makbuzu ite 2490 sayılı kanunun 

ve 3 maddelerindeki vesaiki havi zarfla
nı aynı gün saat 14 de kadar komisyona 
ermeleri, ıartname her ıgiin komisyonda 

n 
v 

cirülebilir. (5702°3508) 13544 g 

663 Ton kireç yerine 553 ton 
mühayaa edileceği hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Mudürlüğü 

Merkez Satm Alma Komisyonundan : 

1ı 
24/7/ 940 çarşamba günü saat ıs te kapa. 
zarfla ihale edileceği 9/ temmuz/ 940 tari
nde ilan edilen 663 ton kireç SS3 ton o
rak mubayaa edileceğinden mezkur gün. 

e çıkan ilin hükümsüzdı.ir. (3688) 13670 

hi 
la 
d 

Ankara' da çatı tamir ettirilecek 
Askt'rİ Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merke:ı Satın Alma Komisyonundan : 

y 
Keşif bedeli (2040) lira olan yukarıda 

azılı inşaat Askeri fabrikalar umum mü
ıirlüğü merkez satm alma komisyonunca 
7. 7. 940 cumartesi günü saat 11,30 da 
çık eksiltme ile ihale edilecektir. Şart

d' 
2 
a 

v 
name (6) kuru, mukabilinde komisyondan 

erilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
153) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 

maddelerindeki vesııikle muayyen gün 
c saatte komisyona mUracaııtları. 

( 
3, 
v 

(3712) 13683 

150 Ton teleol alınacak . 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür/üfü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

1 
d 

Tahmin edilen bedeli (4SB2S) lira olan 
50 ton toleol askeri fabrikalar umum mü
ürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
9/7/940 pazartesi günü saat 16 da kapııh 
arfla ihale edileecktir. Şartname (2) lira 
30) kuruş mukabilinde komisyondan ve. 
ilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
3436) lira (88) kurU$U haYi teklif mek
tıplarını ı:ıezkfir günde saat lS şe kadar 
omisyona vermeleri ve kendilerinin de 
490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin· 
eki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
e bu işle alikaılar tilccardan olduklarına 

2 
z 
( 
r 
( 
t 
k 
2 
d 
v 
dair ticaret odası vesikasiyle mez:kftr gün 

• Natte ltoml•Jl'Oft• mllı'acaatlar:r. '"" (3615) 13687 

193 Kalem makkap alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

ı 
Tahmin edilen bedeli (6700) lira olan 

93 kalem makkap askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez aatm alma komisyonun
ca 30/7/940 ıah &"Ünü aaat 16 da kapalı 
arfla ihale edilecektir. Şartname parasız 

olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat temina\ olan (502) lira (50) kuruşu 
havi teklif mektuplarını mezkfir günde sa.
at ıs ıe kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikte komisyoncu olma
dıklarına ve bu iıle ali.kadar tüccardan ol· 
duklanna dair ticaret odası vesikasiyle 
mczkfir gün ve saatte komisyona mUraca· 

z 

atlan. (3734) 18723 

9 Kalem çelik tel halat almaca:k 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülii 

Merkez Satın Alma Komısyonundan: 

Tahmin. edilen bedeli (2000) lira olan 9 
kalem çelık tel halat askeri fabrikalar u
mum miıdürlüğü ınerke:ı satın alma komis
yonunca 29/7/940 pazartesi günü saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna· 
~e P~rasız olarak komisyondan verilir, Ta
l ıplerın muvakkat teminat olan (150) lira 
v_e 249~ numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rındeki_ veuikle komisyoncu olmadıklarına 
ve. bu. ıııle allka.dar tüccardan olduklarına 
daır tıcaret odası vesikasiyle mezkılr aü.ıı 
ve saatte komisyona müracaatları. (3735) 

13724 

20 Adet 2 numara tesviyeci ınen
g~nesi, 20 ad.et 3 numara tesviye
cı mengenesı. 20 adet 4 numara 

tesviyeci mengenesi 
Askeri Fabrikalar Umum Müdiirlülü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (2800) lira olan 
yuk~rıd~ yazılı Uç kalem ve ceman 60 adet 
tesvıyecı mengenesi Askeri fabrikalar u -
mum müdürlüğü merkez &atın alma komis
yon.unca 3.0/7~940 aalı günü aaat ı4 te ı~ık 
eksıltme ıle ıhale .edilecektir. Şartname 
pa~asız olarıı.lc komısyondan verilir. Talip· 
lerın muvakkat teminat olan (210) lira ve 
2~90 n~ra.lı kanunun 2 ve 3. maddele
rmdekı vesaıkle komisyoncu onnıı.dıklnnna 
ve bu i$1e alikadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikaaiyle mezkfir gün 
ve aaattc komisyona mUracaatlan. 

(3733) 1372S 

Nümunesine göre 300 metre çuha 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4SOO) lira olan 
300 metre çuha Asker! fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez aatm alma komisyonun
ca 30-7-940 salı &"iinü saat 14,30 da pazar -
hkla ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (337) lira (50) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesailcle komisyoncu olmadıkla
mıa ve bu iıle allkadar tliccar oldıılcta -
nna dair ticaret odası vesikasiyle me2ktlr 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 
(3758) 13733 

A. LEY AZIM AMIRLICI 

Buğday öğüttürülecek 

Anlı:arı levazım amfrlifi satınalma Ko : 
1- 5800 ton buğday öğütmesi pazarlığı~ 

da talip çıkmadığından pazarlıkla eksilt -
mesi ı9. 7. 940 saat 15,30 da Ankara Leva
zım lmirliti ıatmalına komısyonunda yapı
lacaktır. 

2- Muhammen bedeli 87.000 lira ilk te
minatı 5600 liradır. Şartnamesi 43S kuruı 
mukabilinde komisyondan alınabilir. İstek
lilerin kanuni ve ticaret odası vesikalarile 
birlikte komisyonda t»ılunmaları. 

(37SZ) 13771 

Buğday kırdırılacak 

Ankara Levazım Amirlili Satın Alma 
Komis-,onundan : 

ı - 586 ton buğday kırdırılacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 17/7/ 940 saat 11 de An
kara Lv. amirliği satın alma komisyonun -
da npılacaktır. 

2 - Muhammen. bedeli 8790 lira, k:ıti te
minatı 1318 lira SO kuruştur. Şartnamesi 

komisyonda görülebilir, (3811) 13803 

ANKARA V ALIL1CI 

Odun, kömür ahnacak' .. 
Ankara Valiliğinden : 

ı - Ankara merkez ilk okullarına asıa
ri 120, azamt 150.000 kilo gürgen odunu 
5000 kilo çıra, 6000 kilo mo.nıal kbmürü 
4085 lira muhammen bedelle a~ık eksilt • 
me suretiyle satm alınacaktır. 

2 - Ac;ık eksiltme 18-V 11-940 perşembe 
günü saat lS,30 da vilbet daimi encUme -
ninde yapılacaktır. 

3 - isteklilerin prtnameyi görmek üze
re her gün maarif müdürlıiğüne ve ihale 
günü de % 7,S muvakkat teminat akçesini 
hususi muhasebe veznesine yatırarak mu • 
ayyen saatte daimi encümene mtlrııcaatla -
rı ilin olunur. (3408) 13379 

Tamirat yaphrılacak 

Ankara Valiliğinden : 

Ankara merkez İstik!AI, Albayrak, Mi • 
markemal okullarının tamirleri 1436 lira 
20 kuruş keııif bedeli tiz.erinden açık eksilt
meye konulmuştur. lst~klilerin keı;if ve 
şartnameleri görmek üzere her giln Maa -
rif • mUdürlüğün.e ve iho.le gün ti olan 
18-VII-1940 per~embc cünü saat 15.30 da 
ve % 7,S teminat akçesini hususi muhase -
be müdürlüğü veznesine yatırarak viUiyet 
daimi encümenine müracaatları ilin olu • 
nur. (3409) 13380 

Yol yaptırılacak 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (40874) lira (85) kuruştan 

ibaret bulunan K. hamam - Gerede yolu -
nun 98 + 00 - 100 + 689 inci kilometre
leri arasında ŞOse inşaatı 2517/940 peqem. 
be günü saat ıs buçukta daimi encümende 
ihalesi yapılmak ilzcre kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye .Jı:onu'lı:n'ustur. 

Muvakkat te mlnatı (3065) Ura (61) ku
ruıtur. 

İsteklilerin teklif mektupları muvakkat 
teminat makbuz veya mektup ticaret odası 
vesikası ve eksiltmenin yapılacağı etinden 
en az 8 gün evci viliyet makamına istida 
ile müracaat ederek bu işe ait alacaktan 
ehliyet vesikalariyle birlikte yukarda adı 
geçen ıünde aaat 14 buçuia kadar encü -
merı reisliğine tevdi etmeleri. Buna ait ke
ıif ve prtnameyi her gün Nafıa müdürlü -
ğündc &"Örcbileceklerdir. (3504) 13495 

Yonca aatııı 

Ankara Valiliğinden : 

Muhammen bedeli 180 liradan iba
ret bulunan Hipodromda tahminen 
doksan dekar saha dahilinde ekili yon 
canın ikinci biçimi açık artırma ile sa
tılacaktır. Taliplerin 18.7.940 perşem
be günii saat ıs,30 da vilayet daimi 
encümenine müracaatları. 

(3803) 13794 

BANKALAR 

lnıaat ilim 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğün -

den: 

1. Karabük'te kurulacak asit sülfü
rik ve süper fosfat fabrikası inşaatı 
vahidi fiat esasiyle ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 
İşbu inşaatın muhammen keşif be • 

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

linde Sümerbank muamelat şubesin -
den alınabilir. 

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

4.) Muvakkat teminat miktarı 23S30. 
32 liradır. 

5.) İstekliler teklif evrakı meyanı
na, şimdiye kadar yapmıj oldukları bu 
kabul işlere, bunların bedellerine, fir
manın teknik teşkilatının kimlerden 
teşekkül ettiğine ve hangi bankalarla 
muamelede bulunduklarına dair vesi
kalar koyacaklardır. 

6.) Teklif mektuplarını havi zarflar 
kapalı olarak ihale günü saat ıs şe ka
dar makbuz mukabilinde Ankarada 
Sümer Bank muhaberat müdürlüğ1.ine 
teslim edilecektir. 

7.) Posta ile gönderilecek teklifler 
nihayet ihale saatından bir saat eveli
ne kadar gelmiş ve zarfın kanuni şe
ki1de kapatılmış olması lazımdır. Pos
tada vaki olabilecek gecikmeler naza
rı itibare alınmıyacaktır. 

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

ANKARA BELEDiYESi 

Çim tohumu alınacak 
Ankara BelediyttSindeıı : 

1 - Belediye ihtiyacı iç.in almacak olan 
3160 kilo çim tohumu on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (4108) liradır. 
3 - Teminat 308 lira (10) k'uruştur. 
4 - Şartnamesisin görmek iatiymlerhı 

her gün encümen kalemine ve 1steklilerin 
de 26-7-940 cuma günü saat ı0,30 da bele
diye encümenine müracaatları. (3597) 

13597 

Süt ve yoğurt alınacak 
Anlı:ara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastanesinin bir rıcnclik 
ihtipcr isin alınacak olan 2200 kilo süt 
ile 2000 kilo yoğurt on bet gün müddetle 
açık eksiltmeye kon.ulmuıtur. 

2 - Muhnınmcn bedeli 752 liradır. 
3 - Teminat 56 lira 40 kuru:ıtur. 
4 - Şartnamesini görmek istiycnlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 26-7-940 cuma günü saat ı0.30 da bele
diye encümenine müracaatlan. (3610) 

13601 

Et alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastanesinin bir senelik 
ihtiyacı için alı.nacak olan ı600 kilo et 15 
gün müddetle aı;ık eksiltmeye konulmuı -
tur. 

2 - Muhammen bedeli 721> .radır. 
3 .- Teminat 54 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 
her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 26-7-940 cuma günü saat 10.30 da bele • 
diye enciımenine mliracaatlan. (3611) 

13602 

Erzak alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastanesi bir senelik ihti
yacı için alınacak olan 12 kalem erzak on 
beş giin müddetle nçık eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 994,50 liradır. 
3 - Teminat 74.59 liradır. 

4 - Şartname ve erzak listesini görmek 
istiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 26-7-940 cuma günü saat 
10.30 da belediye encümenine müracaat -
lan. (3612) 13603 

Satılık yer 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Kızılay tarafından yaptırılacak u
lut merkezi binası arsası ile ouyulanmış i· 
marın 839 ada 9 parselde 53 ve 10 parselde 
147,5 ve 11 parselde 114,5 ve 12 parselde 
18S,5 ve 13 parselde 128 metre murabbaı ki 
ceman 628,5 metre murabbaı belediye malı 
yer satılmak üzere ıs ıün müddetle açık 
arttırmağa konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1571 lira 25 ini· 
ruştur. 

3 - Teminat 117 lira SS kuruştur. 
4 - Şartname ve krokisıni görmek isti -

yenlerin her gün encümen kalemine ve is: 
teklilerin de 30n/!il40 aalı slinil Hat 10,30 
da belediye encümenine mlir.ıcaatları. 

(3683) 13694 

Matbaacrlara 

Ankara Belediyesinden : 
• 

1 - Belediye şuabatı için yaptırıla
cak evrakı matbua ve def atıirin kağıt
ları daireden verilmek üzere yalnız ta
bı işi on beı gün müddetle açık eksil· 
r:ıeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1862,SO lira· 
dır. 

3 - Temin.atı 139,69 liradır. 
4 - Nilmunelerini görmek istiyen

lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 2. 8. 940 cuma günli sa
at 10,30 da belediye eni:ümenine mü-
racaatları. (3778) 13776 

Çimento alınacak 

Ankara Belediyesinden ; 

ı - Belediye ihtiyacı için alınacak 
olan 17S ton Yunus marka portlant çi
mentosu on beş gün müddetle açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 4847,SO lira· 
dır. 

3 - Teminat 363,57 liradır. 
4 - Şartnaımsini görmek istiyen· 

krin her gün encümen kal~mine ve is
teklilerin de 2. 8. 940 cuma günü saat 
10,30 da belediye encümenine müraca-
atları. (3739) 13777 

Otomobil alınacak 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye sıhat işleri müdürlüğü 
i~in alınacak olan bir adet hasta nak· 
liye otomobili on beş gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 6000 liradır. 
3 - Teminat 450 liradır. 
4 - İhalesi 2. 8. 940 cuma günü sa· 

at 11 de yapılacağından şartnamesini 
gormek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de ihale günU 
olan 2. 8. 940 cuma günü saat ona ka
dar teklif mektuplarını usulen beledi
ye encümenine vermeleri. 

(3780) 13778 

Makina yağı alınacak 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri mUdiirlilğü için alına
cak olan ıs ton makine yağı on be,Ş 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 9750 liradır. 
3 - Teminatı 731,25 liradır. 
4 - İhaleai 2:8.940 cuma günü saat 

on birde yapılacağından şartnamesini 
görmek istiyenlerıin her gün encümen 
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kalemine ve isteklilerin de ihale günil 
olan 2:8.940 cuma günü saat ona kadar 
teklif mektuplarını usulen belediye en 
ciımenine vermeleri. (3781) 13779 

Traktör yağı alınacak 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye ihtiyacı için alınacak 
olan 1400 kilo traktör yağı on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş-; 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 532 lira, 
3 - Teminat 39,90 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle. 

rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 2. 8. 940 cuma günü saat 
10,30 da belediye encümenine müraca· 
atları. (3782) 13780 

ViLAYETLER 

Parke yol inşası 

Samsun Belediye Riyasetinden: 

Samsunda Gazi caddesinin Osma
niye cadQesi ile Lise arasındaki kıs· 
mının parke olarak yapılması kapa • 
1ı zarf usuliyle mUnakasaya çıkarıl
mış ise de talip zuhur etmediğinden 
pazarlıkla ihalesine karar verilmiş • 
tir. 

1 - Muhammen bedel: 11153 lira 
92 kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat: 836 lira 55 
kuruştur. 

3 - İhale 2940 sayılı kanun htl· 
kümlerine göre ve 24. 6. 940 tarihin
den 25. 7. 940 tarihine kadar cncü -
menin toplandığı pazartesi perşembe 
günleri pazarlıkla talibine ihale edi
lecektir. 

Daha fazla malCımat almak ve ge
rekli evrakı görmek istiyenler Bele
diye encümen kalemine veya başmil
hendisliğe müracaat etmelidirler. 

(SSSS-3378) 13391 

Sade yağı alınacak 

Kütahya tayyare birliği satın alm• 
komisyonundan : 

1- Kütahya tayyare birlikleri i~in 
Mayıs 941 sonuna kadar 9000 kilo sa· 
de yağı eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 23. Temmuz 940 salı 
günü saat onda Kütahya merkez ko • 
mutanlığındaki komisyonumuzda ya • 
pılacaktır. 

3- Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
4-- Sade yağın muhammen bedeli 

10800 lira muvakkat teminatı 762 lira
dır. 

S- Şartnameleri görmek istiyenler 
her gün komisyona müracaat edebilir
ler. 

6- Eksiltmeye i§tirak edecek olan
lar kanunun icap ettirdiği vesaik mev
cut olmak şatriyle teklif mektup:arını 
23 Temmuz 940 salı günü saat c'.ıokuza 
kadar makbuz mu kabilinde komisyon 
başkanlığına vereceklerdir. 13500 

3 Makinist aranıyor 
Kırşehir Naha Müdürlülünden : 

İdaremiz silindir makinalarmda çalıı • 
mak üzere 100 lira aylık ücretle bir ba5 ma
kinist ve al tıruli&' lira aylılı: ücretle iki 
makinist alınacaktır. Taliplerin ehliyet ve
ıikalan ile birlikte hemen muracaatlan ı.. 
lan olunur. "5S79/ 3667" 13662 

Parke kaldırım yaptırılacak 

lsta~bul Belediyesinden : 

Galatada Tersane caddesinde yapurıla ~ 
cak parke kaldırım bordur treıuvar in~au 
kapalı zarf usülile eksiltmeye konulmuştur. 
K tGif bedeli 21148 lira 28 kuruş ve ilk tc
n:inatı 1586 lira 1.2 kuruıtur. Mukavele ek
sı ltme bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fC"nni şartnameleri proje ve keşif hülisa -
sile buna müteferri di •er evrıık 1015 kuruı 
ml!lcibilinde fen işleri :nUdıirlüğıindcn veri
lc-cektir. İhale 3l. 7. 940 çarp.nba giinli sa
nt IS de daimi encümende ~apılacaktır. Ta. 
!iplerin ilk teminat makbuz veya mektup. 
lzırı , ihale tarihinden 8 ~tl eve! fen i&leri 
mlidı.irliığune müracaatla alacakları ve im
zıh şartname ve sai re ile 2490 numaralı ka-
ı:un~ tarifatı çevreainde hazırhyacaklan 
teklıf mektuplarını ihale giınıi saat 14 de 
kadar daimi encümene vermeleri !Szımdır, 

(5601/ 3717) ı3769 

Elbiselik kumaş alınacak 

lsıanbul P. T. T. Müdürl*ğünden : 

İdaremiz müstahdeminı için yaptırı
lacak elbiselere esas olmak üzere 16000 
metre polis grisi kumaşın alımı kapa
lı zarf usuliyJe eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltme 31.7.910 çarşamba günü 
&<1at 15 de İstanbulda büyük postane 
karşısında Valde hanının ikinci katın
d'i idaremiz levazım ayniyat ıube mü
dür muavinliği odasında toplanacak 
müdürlük alım satım komisyonunda 
yapılacaktır. Beher metresinin muham 
men bedeli 5 liradır. Hepsinin 80,000 
lira muvakkat teminat 5250 liradır !s
tt>klilerin olbaptaki şartname ve mu. 
havelenamesini 400 ırnruş mukabilinde 
aimak ve muvakkat teminatlarını ya
tırmak üzere büyük postanede bulu
nan müdürlük idari kalem levazım kıs. 
mına, eksiltme saatinden bir saat eve
line kadar 2490 numaralı artırma, ek
siltme ve ihale kanununun tarifatına 
göre hazırlamış ohrıları lazım gelen 
mektuplarını, teklif mektubu, 940 se
nesi için muteber ticaret odası vesika
sı, muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektubunu havi olarak yukarı
da ismi yazılı büyük postanede bulu
nan müdürlük· alım satım komisxonu 
realiğine numaralı makbuz mukabilin
de tevdi eylemeleri. 

(6090/3784), 13782 
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Satıhk zeytinyağı fabrikası 
• 

Bank lstanbul şubesinden • 
Orhangazi Kazasının aıağı Sölöz köyÜnün köprü ve kariye cİ· 

van mevkiinde kain ıarkan: Sölöz dereai ıarben fOae yolu tima· 
len fOH yolu cenuben Hamit zeytinliği huduttan ile mahdut ve 
600 metre murabbaı arsayı havi etrafı dört metre yüksekliğinde 
kerpiç duvarlar ile çevrili ve üzeri kiremit ite örtülü ve 200 met
re murabbaı bahçeyi havi zeytinyağı fabrikası satılığa çıkarıl-

Fabrikanın cümle kapıamdan girilince bekçi odası ve ki.milen 
beton döıenmit bir zemini vardır. Fabrikanın orta yerinde ve be
ton zeminde zemine doğru kazılmıı beı adet yağhk zeytin koy. 
mağa mahsus anbar vardır. 

Fabrikanın sağ tarafında yağ dinlendirmeğe mahsus yağ de
posu Volf marka 30 beygir kuvvetinde lokomobil (buhar maki
naaı) çift taılı zeytin kırma tertibatı hidrolik Üç tazyık tulumba
sı kayıt ve kasnak tertibatı 140 amperlik dinamo ve 12 adet 50 
ıer mumluk elektrik lambası ve dinamonun sigorta volt, amper 
kuvvetlerini gösteren mermer tablo Üzerindeki ıaatlar üç adet 
ezilmit zeytinleri sıkmağa mahsus teferruatı ile birlikte yağ 
baskılan 20 metre uzunluğundaki bir demir boru ittisalindeki 
dereden ıu alarak fabrikanın dahili su ihtiyacmı temin eden su 
tesiıah ve tulumbası ve fabrika bahçesinde 3 metre derinliğin
de su kuyuları fabrikanın bahçesinde kllçmıf yağları toplamağa 
mahsus 4 gözlü beton havuz ve iki varili vardır. Fabrika deru
nunda 6 adet 600 kiloluk demir kuıaklı ağaç fıçı 6 adet 180 ner 
kiloluk demir kuşaklı ağaç fıçılar 10 adet demir yağ deposu 5 
adet 300 kiloluk varil 4 adet küp 19 adet eski 200 zer kiloluk 
varili vardır. 

Satış peıin para iledir. Taliplerin muhammen kıymeti olan 
8.000.- liranın % 7.50 nisbetinde pey akçesi vereceklerdir. 
Görmek istiyenler Gemlik Sunğipek Fabrikası Müdüriyetinden 
alacaktan müsaade varakasiyle Fabrikadaki bekçiye müracaat 
edeceklerdir. Satış 30 temmuz 1940 tarihine müsadif ıalı günü 
saat 10 da latanbul'da Galatada Sümer Bank İstanbul şubesinde 
yapılacaktır. Ancak verilecek son bedelle ihalenin yapılabilme· 
si Sümer Bank Umumi Müdürlüğünün taıvibine bağlı olacaktır. 
Bu ıuretle taliplerin yukarda yazılı gün ve ıaatta Sümer Bank 
İstanbul Şubesine müracaat etmeleri ilan olunur. 2725 

Kirahk yerler 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

Senelik mu
hammen kirası 

L. K. 
96 

Teminatı 

L. K. 
7 20 

7 20 

5 40 

Cinsi 
Vakıf No. Semti mahalle veya Sok. 

KoyunbJ.ba 81 Koyunpazarı Ulucanlar çar 
mes c i d i tııı dönemecinde 
vakfından 
ardiye ar· 
sası 

Muru r u 
mescidi 
Hanefi Ba. 
yazit me1-
eidi son 

cemaat ma-
halli 

485 Ulucanlarda Mururu ma
hallesinde 
Ulucanlarda Hanefi Baya. 
ait mahalleıide 

Yukarıda mevki, cins ve senelik kira mikdarları yuılı vakıf gayri men • 
lruller teslim gününden itibaren 31 mayıs 941 tirihine kadar kiraya veril • 
mek üzere on gün müddetle açık artırmaya konulmuıtur. • 

Kati ihale 17. 1. 940 çarıamba günü saat 15 de ikinci vakıf apartmanında 
Yakıflar Umum Müdürlüğü Emlak ve A:razi MüdürlUfünde yapılacaktır. 

Talip olanların 3 7,5 teminat akçeleriyle birlikte müracaatları 
(3529) 13534 

Modayı takip eden her ur! kadın için. kıymetli tqlarlyle ve nefis tfle
mealyle hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harlkulAde "SİNGER .. 
saatine sahip olmak AdetA bir saadettir. "SİNGER., saatleri on beş senelik 
bir müddet için velev müşterinin mesullyetlnden olsun her ttirlU Arızaların 
müessesemiz tarafından hiç bir ticret alınmalunzın tAmlr olunacaklan p-
ranU ed.llmlııtır. 6190 

Sİ NGER No. 27/A 108 elmaılı ve 8 pırlanta 230 lira 
No. 27 /8 126 ,, ,, 8 ,, 225 " 

Adres: SINGER Saat Mağazaaı - lıtanbul, Eminönü Cad. 8 

ULUS 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ -
§ 5 Hastabakıcı kadın ahnacak ~ - -- -:= Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden: . := 
=: Cemiyetimizin Erzincan'daki Yardım Hastanesi için phsi 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 := = hastabakıcıltk yapmış ve sıhatı tam olmaktır. := := Talip olanların nüfus cüzdanları ve hüsnühal ve hizmet ve sıhat := = vesikalarile birlikte Ankara'da Yenişehir'de Cemiyetimiz Umumi := = merkezinde sicil müdürlüğüne müracaatları. 2814 =: - -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~===============================ti 

2 Fen memuru ah nacak 
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

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

ı=====================================:=. ==• 

15 Temmuzdan 22 Temmuza kadar muhtelif 

hatlara kalkacak vapurlann isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları nhtımlar 
Devlet Deniz Yolları lşı'etme Umum Müdürliiğiinden : 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanva hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

- Sah 12 de (İzmir), perşembe 12 de (Aksu) ve pa
zar 16 da (Güneysu). Galata rıhtımından. 

- Salı 18 de (Bursa), cumartesi 18 de (Antalya). 
Sirkeci rıhtımından. · 

- Salı, perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur). 
Tophane rıhtımından. 

- Pazartesi, 13 salı 9.50, çarşamba; perşembe, cuma 
16 da ve pazar 8.15 de (Trak). Ayrıca cumartesi 
14 de ve pazar 19 da (Sus). Galata rıhtımından. 

- Pazartesi 8.15 de (Marakaz), Çarşamba ve cuma 
8.15 de (Sus). Gafata rıhtımından. Ayrıca çarşam
ba 20 da (Antalya), cumartesi 20 de (Bursa). 
Tophane rıhtımından. 

- Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından 
- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Ülgen), cumartesi 15 de (Bartın) 

Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sürat hattına - Pazar 11 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 
İzmir aralık postası - Salı 19 da (Konya). Tophane rıhtımından. 
NOT: • · 

Vapur seferleri hakkında her türlü malfımat aşağıda telefon numaraları 
yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 
Galata Baı Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Müdürlil~ü binası altında. 42362 
Galata Şube .. - Galata rıhtımı, mıntaka liman 

Reisliği binası altında. 40133 
Sirkeci 

" - Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 

• 

MAHKEMELER 

Ankara asliye birinci hukuk 
Mahkemesinden : 

İstanbul $ehzadebaşı Nasid'in tiyatro -
sur.da Arap Şefik'a : 

Ankarada Akköprüde Yalgın sokak 6 nu
marada İbrahim kızı Fatma Gülsüm tara -
fırıdan aleyhinize açılan tescili talak <liva
sının muhakemesi sonunda : 

Divacr ile kanunu medeninin neırinden 
evci eski ahkama göre boşanmrı olduğunuz 

ıahitlerin ihbar ve ,ehadetile usulen sabit 
ıörülmüı olmasına ve 864 sayılı kanunun 
9 uncu maddesi ahkamına röre 1338 sene -

ıınde boşanmıı olduğunuzun nüfusa tesci
line ve masarafı muhakemenin de sizden 
tahsiline 20. 6. 940 gününde kabili temyiz 
olmak üzere karar verildifi illnen tebliğ 
olunur. (3711) 13768 

(6015-3783) 13781 

Makine ressamlan ahnacak 
Ergani Bakır Şirketinden : 

Maden'de İşletme İdaremizde 
istihdam edilmek üzere tecrübeli 
makine ressamları alınacaktır. 

Bu vazifeyi bihakkin ve müs • 
takil olarak ifaya muktedir res • 
samlar muhtasar tercü'mei halle -
rini ve istedikleri ücret miktarı
nı gösteren talepnameleri ile bon
servislerini Ankara'da Eti Bank 
binasındaki adresimize gönder -
melidirler. 2753 

Riyaziye dersleri 
Orta veya lise sınıfları için bUtilnleme 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
ve •eneye hazırlanma için mUsaıt aarUar
da verilir. Post restant 3~ 2833 

1 

lstanbul Sıhhi Jlü~neler Arttırma ve Elcsi/tme Komis1onuadın: 
Cinsi Azı Cotu Mu. Fi. Muvakk&t 

Pırasa 30000-40000 6 ) 
Lahna • 2lıl00-30000 6 ) 
Taze Bakla RM0-12000 8 ) 
Ispanak 30000-38600 8 ) 
Barhunyıı 9300-12000 15 ) 
Ayşe fasulye 37500-48000 1' ) 
Çalı fasulye 3300- r.ooo ıs > 
Bamya 2700- 4400 20 ) 
Sınk domates 3MIO- l\250 9 ) 
Yer domates 21500-311\00 8 ) 
Sakız kabağı 20500-25000 8 ) 
Patlıcan 61\200-83000 16 ) 
Semizotu 11700-16000 6 ) 
Dolmalık bllter 7800-11600 12 ) 
Kereviz 4400- 6800 6 ) 
Havuc 6400-10600 6 ) 
Pancar 2250- 3500 4 ) 
Enıônar 4000- 7000 8 ) 
Karnebabaı d.det 6.500- 9500 15 ) 
Limon adet 23000- 72000 S ) 
Veje?a.lln yagı 6000- 8000 80 ) 
İyi su cdamacanal 3000- 3500 65 
Kmple kömür ıton) 1590- 217.'S 1600 
Kesılmlş odun (çekil 70- 90 MO 
Kesllmemlo odun tçekt) 1900- 21\00 320 ) 
Mangal kömUrll 43000- 53000 4.50 ) 
Arpa 24500-33000 7 ) 
Saman 8000-lO:'iOO 4 ) 
Kepek 8000- 11500 6 ) 

teml.n&t 

Lira Ku. 
3297,26 

~ 

170,63 
2610 

802.150 

247,88 

Sartname 
bedeli 

220 kunıı 

.. 

• 

.. 

Sekli 

kapalı 

kapalı 
açık 
kapalı 

kapalı 

açık 

Ekatltme tarihi 

17. 7. 940 çarıamba aaat 15 

17. 7. 940 Çlll'famba aaat 15,30 
17. 7. 940 çarıamba saat 16 
19. 7. 940 cuma aa.at 16 

19. 7. 940 cuma saat ı~.30 

19. 7. 940 cuma saat 16 da 

Sıbl mOesaeselerln 1940 mali yılının blr kısım ihtiyaçları tartna.melert veçhlle ek ırlltmeye ko11•1lmu§tur. 
ı - Eksiltmeler Cağaloı\'lunda sıhat ve içtimaı muavenet mUdürlilttl blnıuunda kurulu komisyonda yapılacaktır. 
2 - Ekslltmelerln şekli ıı:Un ve saatleri muhammen fiyatları muvakkat teminat mlkd&rları kll?'fıl&rında gösterllmtıtır. 
3 - Kapalı zaı'fls yapılacak ekııiltmelf'r tçln ihale ıaattnden bir aaat eve! lsteklll erin teklifi havı ve ağzı mUhUrlU zarflarını 

makbuz mukabilinde komisyona vermeleri lAzımdır Mektuplarda teklif olunan fiyatların hem yazı hem de rakamla yazılması 
kanun! mecbııriyetttr • 

4 - hteklller 1940 yılı Ucaret odaııı veslkaalyle 2490 sayılı kanunda yazllı vesikalar ve muvakkat teminat makbus veya 
banka mektuplannı kapalı zarfların lçert sine koymaları IAzımdır. (5299/3263) 13352 

.,,1111111 SA Ti LI K EV11111111.. -: Bakanlıklar ve yapılmakta olan T. E -: B. M. Meclisi binası karsısında Akay : 
E ıokak No. 10 da 8 oda ve teferruatı. : 
: Görmek için Ti: 1750 ye müracaat. : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;:' 

Bir dadı aranıyor 
Bir aile nezdinde küçük çocuk bakı

mından anlar tecrliheli bir dadı arımıvor. 
Yeniıehirde AtatUrk bulvarı Yenice apar
tımanı 6 numaralı daireye mUrıtcaat. Te-
lefon: 6408 2828 

ZAYILER 

Zayi - Ankara beldiyeslnden aldığım 
13 numaralı köpek markasını kaybettim. 
Yenisi alınncağıııdan eskisinin hlikmti ol· 
madığı 11!\n olunur. Bankalar caddesi ber-
ber Yusut Tutay 2832 

Zayi - 936 senesinde zira.at bankası 
buğday nılldilrlllğlinden alını§ olduğum 
hizmet veslknmı kaybettim. Yenisini ı;ıkar
tacağımdan eskisinin bUkmll yoktur. Sabık 
buğday eksperi Adem Ekinill 2830 

Zayi - Ankara memurlar kooperatif 
şirketinden aldığım 940 No. lu hisse sene
dimi knybettım. Yenisini alacağımdan es
kialnin hllkmU yoktur. Nihat traı 2831 

Zayt - Blslkletlmln 2597 numarh plA
ka.sını kaybettim. HUkmU yoktur. 

Ferhan Tarhan 2834 

' 16 -1-

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Erzakın cinsi Miktarı Beher kilonun % 7,5 
teminatı 

Lira Kr§. 

Münakasa 
tarihi 

Giin 
kilo Muh. fiyatı 

Krş. Sn. 
Pirinç 
(Beypazarı) 5000 30 00 112 50 31.7.940 

31.7.940 
Çar 

Kesme şeker 3000 42 00 265 50 .. 
Toz şeker 6000 38 00 
B<.>yaz sabun 2000 45 00 106 50 31.7.940 " 
Yeşil sabun 2000 28 00 
Süt • 6000 20 00 16~ 00 31.7.940 ,, 
Yoğurt 4000 25 00 

1 - Ankara Polis Enstitüsünün 1940 mali yılı ihtiyacı için yuk 
ve miktarları yazılı 7 kalem erzak açık eksiltme ile satın alınacaktı! 
min edilen fiyatlar, muvakkat teminat miktarları ihale gün ve saa 
zalarında gösterilmiştir. İhale polis enstitüsü binasında müteşekkil 
yonda yapılacaktır. 

2 - Bu işlere ait şartnameler polis enstitüsündeki satınalma 
nundan parasız verilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler teminat makbuz veya banka 
ile 2490 sayılı kanunun 2 ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3775) 13 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Erzakın cinsi Miktarı 
kilo 

Beher kilonun 
Muh. fiyatı 

% 7,5 
teminatı 

Lira Krş. 
393 75 

Münakac;a 
tarihi 

Gilll 

1 nci ekmek 
Koyu neti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

50000 
20000 

1000 

Krş. Sn. 
10 50 
45 00 
40 00 

(kemiksiz) 1500 42 00 

1.8.940 Perşe 

752 25 2.8.940 Cuma 

Sadeyağ 6000 125 00 562 50 
1 - Ankara Polis Enstitüsünün 1940 mali yılı ihtiyacı için yuk 

ve miktarları yazılı beş kalem erzak kapalı zarf usulü ite satın alı 
Tahmin edilen fiyatları muvakkat teminat miktarları ve ihale güıı 
leri hizalarında gösterilmiştir. 

İhale polis enstitüsü binasında müteşekkil komisyonda yapıla 
2 - Bu işlere ait şartnameler polis enstitüsündeki satınalma 

nundan parasız verilir. 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminat makbuzu veya banlcl 

bunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. Ü 

delerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 10. a kadar 
na teslim etmeleri. (3776) 13775 

D. HAVA YOLLARI 

Tayyare ve otomobil benzini 
alınacak 

Devlet HavayolJarı Umum Müdürlli
ğünden: 

ı - İdaremizin hava ve !Yer nakil vası
taları tc;in Ankara, İzmir, Yeşilköy ve A· 
dana tayyare meydanlarında teslim edil· 
mek şartiyle 8f.OOO 11tre tayyare ve 40.000 
litre otomobil benzini kapalı zarf usullyle 
satın alınacnktır. 

2 - Tayyare ben:ı:ln1nln muhammen kıy
meti 25.657 lira olup muvakkat teminatı 
1.924 lira 28 kuruş ve otomobil benzinin 
muhammen bedeli 10.283 lira olup muvak
kat t mln tı 771 lira 27 tnını,..tur. 

3 - Eksiltme 29. 7. 940 tarihine mllM • 
dif pazartesi gilnli saat ıı de Ankara tay
yare meydanında )<:"tin Hava Yolları U
mum mUdürlUğü binasında toplanacak ko
misyon tarafından icra kılınacaktır. 

4 - Bu işe alt fenni ve huııusl şartname
lerle mukavele projeleri bedelsiz me:dtôr 
yerden temin edilebilir. 

6 - Taliplerin muayyen gün ve saatte 
yukarıda yazılı mahalde toplanacak ko· 
mlsl'ona ll\alml ihale saatinden bir ııaat e
vel tekliflerinin verilmesi ve teminatı na· 
kit olarak yatırmak istlyenlerin ziraat 
bnnka.<ıındnkl 3667 numaralı h~ı:ı:ıbı cariml
Zf! yatırarak makbuzunun vesaike raptı ve 
postaaa vuk\I bulacak gecikmelerin nu.a
ra alınmıyacağı 11!\n olunur. (3607) 13599 

...111111111111111111111111111111111111111!:. --- Birlik Taksi --- ---
TL : 6333 ---- Sayın müşterilerimizden gördüğü- : 

_ müz rağbet üzerine yeni model dört : 
- otomobil daha ilave edilmiştir. Seya- : 
: hat ve abone işlerinde, otomobil alım : 
: ve satımında suhulet gösterilir. Oto- : 
: mobillerimiz gece ve gündüz emirle- : 

---

: rlnizi bekler. Yenişehir Güvenlik a- : 
- lıınr Ragıp Soysal Ap. BlRLİK : = TAKSİ. 2751 = 
-:;ııııııııııııııtııııııııııııııııııııııır-

ULUS - 21. inci yıl, - No. 6807 
İmtiyaz sahibi 
lakender f.rtun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı işleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

t.tUessese MOdllrll; Naşlt ULUG 

ULUS Baaımevi ANKARA 

Telgraf direği alın 

Tavasın Kara yayla de\'lt, 
nından<'kesilmek ve 1627 aded1 

1i istasyonunda, 260 çalda, ıs5 
de Tavasta teslim edilmek il# 
namede ebadı gösterilen 207Z 
dıç telgraf direği kapalı zarf 
le on beş gün müddetle 4. 7, 
hinden itibaren eksiltmeye 
18. 7. 940 tarihine müsadif 
günü saat 16 da Denizli P. 'f 
dilrlilğil binası içinde toplan 
misyonca ihalesi yapılacaktı! 
direk için bedeli muhammell 
kuru§ takdir edilmiş olup 
teminat (1414) lira (14) ku . 

İsteklil , teklif mektupl 
le ı :ıatinden bir saat eveliıı' 
Denizli müdürlüğüne makbııf 
bilinde vermeleri ve fazla iı 
yenlerin müdürlüğe müra 
lan olunur. 4. 7. 940 

Buldan Belediyesinden : 

Belediyemiz için 75 lira ayl 
le ehliyetli bir fen memuru 
tadır. İsteklilerin müracaattat1

1 lunur. 137 

Ve çocukları 
Bu akşam saaat 21,30 JI t 
Ankara HalkevİJ1"-

1-Kerem ile Ash 
(Müzikal Revil) 

Büyük halk masalı 

2 -Muhasebeci Mutedil 
(Müzikal komedi) 

3 - Ayrıca üstadm J<e 

Biletler Halkevinde satı 
dır. Yerler numaralıdır. 
Fiyatlar: 75 - 50 - 25 ıcıı 

YENİ SİNEMA HALK SINEMASI 
BugUn saat 1".30 

l8,30 da 

BİR SAADET GECESİ 

Saat 16,30 • 21 de 

Aşk Resmigeçidi 

HamamönU açık hava 
GUNGADIN 

rUrkçe aözlll bOYfil< eaer 
Saat tam 21,ı:s te baslar 

• 

Bugiln bu gece 
İki filim birden 

1 - Ateş dUellosu 
2 - Lorel Hardl harbe 

gidiyor 
TUrkçe aözlU 

Saat: 12,15 te ucuz 
matine 

ÖLÜM DÖNEMECİ 

Cebeci Yenldoğan 
Verdi ve Aşkları 

BllyUk musiki filmi 
Saat tam 21 .15 te ha,1ar 

~==================================::;;-"" 

YENİŞEHİR PALAS OTELİ Ankara Atatürk 
bulvarı n : 3949. İs~anbul Şubesi /\çılmıştlr Tepebaıı Şehir 

karıı•mda Ti : 

• 


