
(ırsamba ı 17 
fEMMUZ 
1940 

-.......... 
5 KURUŞ 

ULUSBaaımm 
Çankm Caddesi, Ankara -Telgraf: ULUS Ankara 

TELEFON 
Başmuharrirllk 1371 
Yazı İ§leri MUdüril 1061 
Mllesaese MUdllrU llü 
Yazı tıleri 1062 
İdare 1064. 

• 

ADIMIZ .. AN·DIMl'Z·D ·ls=l: 

Akdenizdeki son 

harbin tc~>!!~ tı 

İngilizler ne diyorlar? 
ltalyanl:ı.r ne d iyorlar? 

(Yazısı 3 üncü sayfada) _J 
--___:_~~----~~~~~~~~~----~~~~~~~--~~_;__~~~~~-

ngiltere taarruzuna hazırlık yapı ıyor 

1 
'----------. 
ev/ete ve 

Milli Şefimizin Yalovaya şeref verdiklerini yazmıştık. Yukardaki re
ainıde Milli Şefimizi trende görüyorsunuz. Aşağıdaki reaim kendilerini 

karşılıyan denizcilerimizin ellerini sıkarken alınmııtır. 

endi/erine 
llcınanlar 

Falih Rıfkı AT AY 
"illerde gazetelerimiz Adıya· 

· ~ İ>of an kansı Ayfe'nin hiki.· 
"'l1tlattılar. Dün de ailesi ile 
ltJl '° Bursa'ya giden bir dostu· 

diıııe l:a~ıından geçen bir macera-
1'· dık. Çoluk çocuk bir kamyo. 1 
tiıı "°'-'<tJ .... Cll- lGivle,.,ı .. n h>dıu.:c 

e l!ıuhtar çıkıyor; hepsinin 
~~ .~esikalarına bakıyor. Yal· 
., ?-:Un hüviyet kağıdı yoktur. 

0 
eıaı diyor ki: "- Şoförü biz 
~:z, zaten ıüpheli bir adam 
l'd eden değil, dağlardaki sapa 
• lıı gider." "- Yok efendi, 
il ''P• yollar? Her tarafta bi-
l:lt "'° ~ar.'' "- Okuma yazma 1

•r nu ?" "- Bilmiyenlerin 
'~t~ Çocuk katıyoruz!" 
.,, 'lJl Anadolu, köylerde, dağlar· 
1)0 °1"rııanlarda vatan nöbetçiliği 
'ı~· ':azifeıinf, eski büyük mü· 
~ e ~irenmiıtir. O mücadele 
'tit ettıği kadar, ordunun önün· 
~i;••ııda, her dağ, her tepe, her 
~) Cephe parçasmdan batka 
~•l ttdeğiJdi. Düıman her yerde, 

~~\h t•, kah yeıil aarıkh bir ho
. ~t lııeınur esvaplı bir efendi, 
bir ~~~u bir çoban, ki.h kendisi 

. b\lt' 0Ylü idi. Onun kahraman· 
h ır olduğu kadar, görüt ve 

-..,e.aaafarı olgundur. Kulağı t•· 
.~. ' •kir fesatçı telkinlere alı· 
:"l>o ~ 1 
fj\l'ı t u sokaklarından 
llııı,~ çıkan bir kimse, 

ile h bahsettiğimiz soysuzluk 
~l>~f ilik ruhu arasındaki teza· 
tihi h· havadan açık havaya ge· 
bil le .. 1•ıeder. Vazife üstünde o

Japon kabinesi istifa etti 
r,,0Ylü, diğer taraftan milli 

: t 11tıı bütün yii.klerini de ta· 
t:'deııç oğlu cephededir; kanıı 
.~111 lr; iki arabaımdan birini 
. ~d "'~rıni,tir; cephe ve cephe 
bll~~ . erkes onun buğdayı ile 
~l tı ... 
dıe!e ~e kendine hudutsuz bir 

.'I,_. ili', Çünkü bütün hayat ve 
it: ltı 0rıa tek bir hakikat öğret· 
"' t"••ı ve çocuklan ile, oca· 
İtıi it 0Pr•ğına ıahip, ırzmı ve 

'il lce Ot-uyarak yafamak için bu 
ı' ~diıinin, tamamen ve mÜn· 
't ı endisinin olmalıdır· bu 

~'lld' ' 'lı ".' i)ı(i ınden olanlann, tama-
•d. nhaaıran kendinden olan· 

tıı:. ""e • 1•1er 11 altında bulunmalıdır. 
'>trtı·1ı~· evlatları, hiç bir zaman, 

11 t, !\~ 'Ye günlerinde olduğu 
~ ~'d Yalnız, ne vasıtasız, ne 
b~lıııı '" tehlike ve tehdit altm • 

11' ..,_ 
11
'hazlar. O badireyi atla· 

>ııd 'lllleketi, artık hiç bir im
\' .~~lltna:z. Bazı ıehir muhit
l(fiı,~1rleri bozulanlar, Anado· 
.1~1,r dil bir hava tebdiline çık
;~, ~ Bu çıkıı, onlarda, iyman 

•"'ı>-.. •dar varan bir tedavi te· 
"'b~ . 

li)iik kuvetimizi devlet ve 

Kabineyi Prens Knoye'nin 
kuracağı bildiriliyor 

Tokyo, 16 a.a. - Royter: 
Bugün harbiye nazırı B. Hata kabinenin mutat 

kili ziyaret ederek teklif edilen yeni siyasi bünye 
tai nazarını bildirmiştir. 

içtimaından eve! başve· 
hakkında ordunun nok-

B. Hata, ordunun noktal nazarının dik· / 
kate alınrnMını bqvekllden l11temlştır. Bu 
sabah yapılan mUIA.katta nihai hl4; bir ka -
rar alınmadıtı zannedilmek tedir. Bugiln 
ve yahut yarın b!Ujvckllle harbiye nazın a
rasında yeni konuııma yapılmMı muhte
meldir . 

E ski Yukal partis inin mUtl'assııı zümre· 
81 eski başvekil prens K on oye 'nln hlmaye-
81 al tında tl'!IPkkUI eden yeni "mlllt parti.,· 
ye lştirAk edPceğlnl bildirmiştir. Parti k on
greıı l bu zlimrenin lltğvını buglln t!l.!!vlp 
etmiştir. 

Tahmin edlldliıt g ibi bu sabah kabine 
lstifıuıını vermiştir. 

Tokyo, 16 a.a . - Birçok ga7eteler yeni 
kabinenin prens K onoye tarafından t e§kll 
edileceğini bildiriyorlar. 

lngüiz - Japon konuşmaları 
ne olacak? -

Londr~, 16 a .a, _ R oyt er : 
R oyter in di plomatik muharririnin sa· 

IAhlyettar mahfi llerden öğrendiğine göre, 
japon k abinesi istifasının lng lllz sef iri B . 
Robert Cra.lgte ile h a riciy e nru:ırı B. Arlta 
arasında Dırınanya yolıı •la emtia nakllya· 
tının t e hdidi hakkında ct:!ryan e tmekte olan 
m~zakereler fü:cıinde ne t esir yapo.cağına 
daır bir htiltllm yllrilt mek §iındlllk lmk(ln -
sızdır. Amerika hilkllnıetl nıUzakcrclerln 
ce~eyanından m lit emadi yen haberdar edil -
mı~tlr. Moskovadnkl St!flre de malümııt v e· 
rilmlşUr. Sovyet h llkUmcti tarafından 
Moskova veya Londrada sorulacak her ıu
al~ ingillz h llkilmetı cevap vermeğe hazır
dır. halk birliği, ve bu birliğin teme· 

tini de istiklal ve milli müdafaa si· 
yaaetindeki bölünmez, parçalan· 
maz, delinmez ve de§ilmez kanaat 
ve dava birliii tetkil ediyor. 

Çin hUkUmetlnden hiç bir protesto alın
mamııtır. Fakat prot esto notuının Çung
king'deld lngtll z 11e!irine verllmlf olmaaı 
ve Londrada bulunması da mUmkUndUr. 
Londradaki Çin 11eflrt İngiliz - Japon ko • 
DU§ın&llndaıı haberdar edllın!ı~. 

Almanya harp hazırlıklari yaparken 

İngiltere'ye mutavaat etmesi 

i(in bir teklif yapa~akmış ! 
Yoksa senelerin değil, günlerin ,~e saatlerin 

teşkil edeceği anudane harp başlıyacakmı§ 
Zürih, 16 a.a. - Reuter: Neue Zürcher Zeitung gazetesinin Roma ,----

muhabirine göre, İngiltere'ye hücuma ba§lanmadan evel, Roma - Bertin 
mihveri ültimatom mahiyetinde son bir aulh teklifi yapacak ve bu ıulh 
teklifi Kont Ciano'nun Berlin'e yapacağı yeni bir ziyareti takip ede

cektir. 

---ı İsviçre gazetesinin Roma muhabiri, 
1 bu haberi erdikten sonra sözlerine 

Başvekilimizin şöyle devam eylemektedir: 
Bu şayialar ile Gayda'nın Giornale 

dünkü meŞQU 1 İyetİ d'ltalia'da çıkan bir makalesi arasın
da intibak mevcut bulunmaktadır. 
Gayda, bu makalesinde, İngiltere'nin 
inkiyat ve muhakkak tahribi ile neti· 
celenecek harp şıklarından birini seç
mesi lazım geldiğini yazmakta idi. 
Almanya'nın n ihai zafere itimadı, bir 
çok nazi makalelerinde kendisini gös
termekte ve nazi muharrirler, bu ma
kalelerinde, • Almanya ve İtalya'nın 
Avrupa'ya hükmetmek hakkı üzerin
de israr eylemektedir. Bu makaleler

Başvekilimiz Doktor Refik Say
dam dün öğleden evel, lktısat veka
letinde öğleden sonra da Mi1li Mü
dafaa vekaletinde ve Genelkur
mayda meşgul olmuştur. 

Adliye Vekilimiz 
Fethi Okyar'ın de Sovyetler hakkında hiç bir bahis ·-lll'n~ 

Bolu' da tetkikleri 
Bolu, 16 a.L - Adliye Vekili B . Fethi 

Okyar buıün saat 10 da adliye dairesine 
giderek müddeiumumtden muhakeme}~ 

hakkında izahat atmıılar ve görülen i5lere 
nazaran mahkemelerin faaliyetinden izhan 
memnuniyet etmiılerdir. Bütün mahkeme • 
leri birer birer dinliyerı adliye vekilimiz 
bilhassa ağır ceza mahkemesinin bir hUkilin 

(Sonu 5. inci say/adı) 

Ribbentrop' un Romanya 

yoktur, fakat alman tekziplerine rağ
men, sovyet - alman münasebetlerin
de bir değişiklik bulunduğu hakkın
da şayialar deveran etmektedir. İs
viçre buduna gelen bitaraf yolcuların 
söylediklerine göre, alman halkı, Al
manya'nın İngiltere'nin işini bitir • 
dikten sonra Sovyetler birliği ile meş
gul olacağı fikrindedir. 

Gayda'nın makale•i 
Roma 16 a.a. - D .N.B. ajansı bildi

(Sonu 5. inci say/ıdı) 

hariciye naz1r1na telgrah 

Romanya Almanya'dan 
yardım bekliyebilecektir 

Macar Baıvehili Kont Telehi ve Macar Hariciye Ncuırı Kont Çaki 
Ribbentrop'la beraber 

Bükreş, 16 a.a. Stefani : 
Hariciye nazırı Manoilescu, Almanya hariciye nazırı Von Ribbentrop'a 

bir telgra f göndererek bilhassa şöyle demiştir: 
"Almanya ile Romanya arasındaki münasebetlerin bugün vicdanımızın 

emrettiği ve yeni Avrupa nizamının icabettirdiği bu yeni yaklaJma, ıami

miyet ve anlayış yolunda ilerliyeceğini Romen milleti ile birlikte kuvetle 
ümit ediyorum.,, 

Harp ilan edildiği .zaman 
BQfvekü olan Dal.adiye o 

zamanki lngiliz BCJ.fvekili 
Ç emberleyn'le beraber 

Fransız par1ômentosu 

Harp ilanından 

haberdar 
değilmiydi ? 
Bir eski nazır şimdi 

bu işi ortaya atıyor 
Clermont F e:rrand, 16 a.a. - Sa.bık n..,. 

zırlardan B. Deat bir makalesinde ba§lıca 
ııunl arı yazmaktadır: 

HO?r ııeyden evel bilinmesi l ft.zım W8Jl 
ııey, !ransız parlamentosundan lltuııMu-p 
kararının n e suretle dolandınldığıru bil· 
mektir. 

B. Deat askcrt kredilerin it.asiyle harp 
nıuıı saltı.h!yetl arasında bir te,e~ hu
sulüne mani olmnk ıç•n alınan t edblrlertn 
tarihçesini yapmaktadır. 

B. Daladlye fle B. Reynaud, hllktlmetla 
bu kredileri talep etmekle her n e sur etle 
olu.rea olsun muhasamıı.ta başlamak sall>.
hlyetlnl kendisinde görmediğini ve parla.. 
mentonun hukukunun muhafaza edileceği· 
nln tabU olduğunu beyan etml§lerdlr. 

Bu şerait dalreslndcdlr ki, bUtçe komla
vonu tarafınrlan krcdller kabul olunarak 
öğleden sonra parlAmento celsesine başla . 
mıştır. Başvekllln b,r 1)(-yanatından ııc-nra 
parlA.mentoda kredilerin müzakeresine boş
lanmış, ve bir avuo mebus tarn!ından har
b- karı:ıı 11on bir bs.raj çekmek tcııebbtiEıln
de bulunulmıı~tur. 

Verilen takrir 
Eveıa. B. Montıgeny tarnfın:lan elli ka

dar mebusun da takviye ettl)'tl bir tsıl;rlr 
B. Heryo'ya verllmlııtır. Bu takrirde h11J;;U
metln politikası hakkında her tUrlU lhtl -
raz kayıtları dermeyan edilmekte idi. 

Sanı "'n, mahr M konı" ntn bir tnl"bi 
lçln imzalanmıır.ı verdik. Bu talep B . B<>r
gcry tarafından vı;rlldl Fakat mumnfl yh 
söz almıya muvaffak olrunadı. Yukru tda 
bııhsedllnn kredıler kabul edildi. On kadar 
muhalefet oldu. Fnltet harp hakkınd!l hiç 
bir mUzalcere cereyan etmediği gibi, mese. 
le de h iç bir 7.ııman hUkUmct tarafından 
ortaya atılmıımıı,ıtır. 

Harp ilanı 
Bu telgrafa verdiği cevapta Yon Ribbentrop, Manoilescu'nun hariciye 

nezaretine tayini münasebetiyle en samimi temennilerini bildirmiı ve ıun
!arı ilave etmiştir : 

"Memleketlerimiz arasında tamamiyle em."liyete müstenit münasebetler te
sisi yolunda sarfedeceğiniz gayretler için benden anlayıı ve yardım bekli
)".ebileceğinizden emin olabilirainiz." 

E rtesi gtln 2 cylUldU. İngiltt"ro ile t>eı 
.8&at !a.sılalı olmak Uzere, Fransa Almıın
y& ile hallharpte olduu~nu beya.'l etmi~tlr. 
Keyfiyet, parl!mentonun haberdar edilme
diği bir ültimatomla ihb:ı.r cdilmlııtır. 

Harp parlAmento tarnfın:hn karar al -
bna alınmadığı gibi, kanunu esasi de h U. 
kUmet tarafından bilinerek ihlAl edilmlitir. 
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Türk bünyesinde fagositoz 
Fiziyolojide fagositoz ismi verilen bir hadise vardır. Fagositoz, ka

na yabancı ve zararlı bir cisim, herhangi bir mikrop girdiği zaman kızıl 
yuvarlnrm (küreyvah hamra) o cisimle yaptıkları mücadeleye denir. 

Türk milletini Milli Şef'in etrafında bir tek vücut olarak tasvir eden 
muharrirler ve hatipler, bu tasviri yaparken, muhakkak ki, ne müba· 
legaya, ne de hayale kapılmıyorlardı. Dinlediği konferanslardan sonra 
memlekete gelmesi ihtimali olan tehlikelere karşı gözü açılan ve mü • 
dafaa §uuru uyanan bir köylü kadınımızın tanımadığı bir adamın yaka
sına nasıl yapıftığını geçenlerde okumuftunuz. 

Konyn'daki okurlarımızdan F. Onursal gönderdiği bir mektupla bu
na benzer bir ba~ka vakayı haber veriyor: Konya'nın Kadınhan kaza
sına sırtında muıamba ve gözlerinde büyük gözlükle giden ve oradan 
aldığı bisikleti omuzunda taııyan Yakup isminde birisini köylü, - Pa
ratütçü! diye çcvinniılerdir. 

Dün Devlet Demiryolları Samsun - Sivas hattında Kızoğlu istasyon 
tefi Kadri Özgüder'den bir mektup aldım. Bu heyecanlı okurum, 12. 7. 
1940 tarihli Ulus'ta Adıyaman köylerinden birisinde oturan Ayte hak
kında yazdığım fıkrayı gözleri ya§ararak okuduğunu söylüyor ve bana 
bir irsaliye puıulaııiyle be§ lira gönderiyor: "Bu yiğit ve muhterem türk 
annesine değersiz bir armağan olarak" göndereyim diye. 

Bir tek dava uğrunda Milli Şef'in etrafında bir tek vücut kesilen türk 
milleti tasviri için bir hayal, bir mübalega mahsulü değildir, demi~tim. 
Cörüyorsunuz ki onun vücudu, bir vücudun fiziyolojik tezahürlerini de 
göstermektedir: 
Adıyaman'da tanımadığı bir adamı atının dizgininden yakalıyan köy

lü kadın, Kadınhan'da bir motosikletlinin "paratütçü!" diye yolunu ke
aen köylü kadın ve küçük Kızoğlu istasyonundan Ayşe kadına beş lira 
ıönderen heyecanlı istaııyon memuru .•• Bütün bunlar türk bünyesinde 
başhyan fUurlu fagositoz'un ne belagatli delilleridir! 

Kızoğlu iııtasyon memurunun mütevazı bütçesinden ayrılıp Adıya
man'ın Hırbaz köyünde Doğan kansı Ane'ye gönderilen bu be§ liranın 
ne içli ve ne manalı bir armağan olduğunu 11öylememe, bilmem ki, lü • 
&Um duyar mısınız 7 

Nurettin A.RT AM 

İzmir' de 50 yatakh 1 Maden imtiyazı ve 
• • verem pavıyonu 

İzmir, 16 a.a. - Tcpeclk'teki emrazı al -
riye hastanesine iliveten inp edilen elli 
)'ataklı verem pavyonunun açılma törcnl 
bui\in 12 de yapılmıııtır. Törende vali E
tem Aykut, belediye reisi Behçet Uz ve va. 
li muavini parti ve viliyet idare heyeti rel
ai ve cümburiyet Merkez ve Emlak banka
ları mlldtirleri, İzmir, mlllkt ve askert has
taneler başhekimleri viliyet ve belediye er
kim hazır bulunmuştuc. 

Srhat ve İçtimai Muavenet mUdtirü Cev
det Saraçoğlu bir nutukla pavyonun inp 
tarihçesini yapmış ve 1936 mnll yılmdan 
beri bu inşaat için aarfedilen hizmetler te
barüz ettirilerek bu hususta ıebkeden yar
dımlarından dolayı lzmir'in ııimdiki ve eski 
valileri Fazlr GU!eç ve Etem Aykut'a vl • 
liyet encümen azalarına mali müesscsat 
müdürlerine teşekkür etml&tir. 

Dr. Saraçoğlu nutkunu bitirdikten sonra 
kordelilyı kesmesini validen rica etmiş ve 
Etem Aykut şehrin daha pek çok böyle ha
yırlı ve faydalı müesseselere malik olma • 
aı temennisini izhar ve her hayırlı işin en 
büyük takdirkll.ri olan Milli Şef'i ve ıthat 
islerinin koruyucusu Başvekil Dr. Refik 
Saydam'ı ihtiramla yidcderek kordeliyı 

kesmiş ve pavyonu nçmıştrr. 
Bu pavyon en modern ıılıt tesisat ve ter

tibat ile mücehhezdir. Geniıı bir aolaryomu 
en mukemmel hava tertibatını hai.ı: odaları 
banyoları ile yalnız şehrin değil bütiln böl
ccnin en büyük ihtiyacını kl!mcn temin e
decek mahiyettedir. Açıhıı töreninden son
ra hastane bahçesinde davetlilere bir öğle 
siyafcti verilmiııtir. 

(ocuk Esirgeme Kurumunun 
yaphğı yardımlar 

Ankara, 16 a.a. - Çocuk Esirgeme Ku • 
nımundan bildiriliyor: 

Temmuzun birinci gönünden on beşinci 
sününe kadar genel merkez polikıliniğinde 
müracaat eden 595 hasta çocuğun muaye • 
net ve tedavisi yapılmış, diş bnkımevindc 

319 çocuğun dişleri muayene ve tedavi e -
dilmiştir. 

iılelmesine yeni bir 

Maden i§lerlnln tatbikatında mevcut 
mevzuatın mUsbet ve menfi tesirleri ol
mll§ ve noksan cihetleri mcydllna çıkmııı· 
tır. İktısat Veklıletl bu nol<sıı.nlnrın izıı. -
lesini ve mlllt s rvetlerimlzden olan mA • 
den l,şlcıine ycnl bir veçhe verilmesini te -
mln mnksndiyle rnaadln niz~cs1nio 
bazı maddelerini dc~lştlrmcğe karar ver
mıı ve bu maksatla bir proje hazırlamış -
tır. Projenin c838larınıı. göre kemiyet, 
keyfiyet ve tlihi bulunduğu lktıaadl ve 
fenni §nrtlnra nnzarun imtiyn;o: mevzuunu 
teşkll edecek surette ımall kabil olduğu, 
lıletllmeslnde nskerlik bıı.kımındnn msh -
zur olmndığl, l§letllmcslnln clvnnndaki 
madenlere zarar vermlyece~i tesblt edile
cek nıckşuf madE'.nlerin mili! servetin ko
nınlll88ı bakımından keşfedene verilme· 
sinde hUktlmet muhtar olacaktır. Mekşuf 
maden imtiyazı verilmediği takdirde keııf· 
edene nlsbt resme esas tcgkil eden kıyme
tin yUzde biri nlsbetinde aidat verilecek· 
Ur. 

Beynelmilel dUnya plyasalıı.nndald re· 
knbetl karşılrunıık için lıUkUmet lUzum gör
dllğil takdirde aynı cinsten olan madenle 
rln idare ve işletmesini birle§tlrebllecck· 
Ur. 

Devletçe mnlQm ve mukayyet olan 
mekştlt ve mctrllk mndcnlcr, Etıbo.nl<a ve 
yahut hllkllmetin teablt edeceği şekil ve 
§nrtlarltı diğer tabii vıı hllkml galııalnrıı. i
hale edllcbllecektlr. Sıhl mnksatlnrla lşle
Ulmek §nrtıyle sıcak ve soğuk milden su
lan tercihan hususi idare, belediye ve köy 
hUlmıt c:ıahıslnnna ihale edilecektir. Mek • 
C111f mMcnlerin bulunduğu arazi sahipli o
lursa imtiyazı nlıın tarafından arazi istim· 
IAk olıınablleccktlr. 

HUkUmetin hl&3eal fazla ·olduğu h!1.1de !g
leUlmcslnde menfaat görUlmtyen madenler 
diğer hissedarlara devrolunab!lecektlr. Bu 
takdirde hnrnrnttıı.n alınncıı.k nlsbl resmin 
yüzde elllsinl geçmemek Uzcre İktısat Ve
kfıletlnce tesblt edilecek bir mcb!Ağ hissc
dllll tarafından hazineye ödenecektir. Bi -
rlblrlne yakın madenlerin sıht teşkilAtıa -
n blrle1Jtirileblleeektlr. Madı;~ taharri nıh· 
satiyest İktıso.t Vckll.Ietlnce verilecek ve 
nlhsatlye, 1000 hektarlık saha için muteber 
olacaktır. İıletme ruhsatlyeleri ti seneden 
az, ıo seneden !azla olmıyacıı.k ve tecdit e
d!lemlyeccktlr. Nlsbl resim yUzde 1·~ ola
cak ve İktısat VeMletincıı 1ktıs~dl §artla

ra göre tayin olunıı.caktır. Buı.Iardan ba,
ka yeni tadilft.t tıe cezai hUkilmlı:rle harç· 
ıar ve resim hadleri 'ltAlı;tırtımektedlr. 

uı:us 

Haziran ayı devlet 
tahsilall 

39.803.483 liradır 
Haziran 194-0 tahsilatı (39,803,483) lira

dır. Geı;en sene aynı ayın tahsilatı 

(3-0,253,972) lira olmasına göre bu sene 
(9,567,511) lira bir fazlalık görünmekte ise 
de, 1939 da senenin ba~ka aylarında yapı -
lan ve mahsup suretiyle vaki olan tahsili
tın mtihim bir kısmı, yani (7,155,687) lira
lık miktarı bu sene haziranda irat kayde -
dildiği için, fazla görünen tahsilat mlkta -
nndan bu rakamı indirmek icabeder. Bun
dan baıska 1940 malt yılmda alınan yeni 
vergilerin tahsilltıruı mukabil de bir mil -
yon lira tefrik ve tenzili lhrm geleceği için 
haziran 1940 ayının geçen seneye göre ha
kiki ve nakdi tahsilat fazlası (1,411,824) 
milyon liraya inhisar etmektedir. 

Bazı devlet alacaklarının 
tahsil sureti hakkında kanun 

Husust kanunlarında tahsil sureti gös -
terllmemi& olan vergi, resim ve misil zam
lariy1e devlet, villiyet ve belediyelere ait 
hukuku imme veya tazminat kabilinden o
lan para cezalarıııın ne suretle tah!iil edi • 
lecekleri hakkında Maliye Vekaleti bir ka
nun layihası hazırlamııtır. Lllyiha meclisin 
ali.kalı encümenlerinde tetkik olunmuş ve 
adliye encümeninde esaslı tadiliita uğra -
dıktan sonra umumi heyete &evkolunmuş
tur. 

İlama müstenit amme para cezalnrınm 
tahsili emval kanununa göre tahsili esası, 
ceza kanununun değişen 19 uncu maddesiy
le kabul edilmis bulunmaktadır. Fakat vi
layetler idaresi kanununa göre idnre he -
yelleri tarafından hükmolunan ceuılo.rlı:ı 

soyadı kanununa, millet mekteplerine, sıt
ma mücadelesine ait mevzuatta yazılı ce -
zalar gibi idari mercilerce karar altına a • 
tınan ve gene amme para cezası mahiyetin
de olan cezaların tahsiline dair bir hüküm 
1.ıulunmamaktadır. Bu noksanlık tablııtiyle 

bazı salahiyet ihtilaflarına ve tereddütlere 
yol açıyordu. Du yüzden, ceza kanununun 
19 uncu maddesinde yazılı olnn hükmün 
aynı mahiyetteki bu cezalara da tesmiline 
zaruret görülmüıtllr. Bahsettiğimiz kanun 
11.yihasr da bu mak1atla hazırlanmış bulun
maktadır. Diğer tarnftan, bııgün limme hu
kukuna mtiteallik addedilen bir para ceza
sı, yarın mahkemelerin içtihndı üzerin-e 
tazminat kabilinden olan ce7.alar ıtrasrna 

girmekte veya bu vaziyetin aksi vukubul -
maktadır. Bu sebeplerden dolayı dtı para 
cezaları hııkkında umumi bir tahsil şekli 
kabul edilmesi zarureti hasıl olmuş bulu
nuyordu. Kanun llyihası, koydu~ yeni 
hükümlerle işte bu zarureti tatmin etmek
te ve mevcut mevzuattaki eksiklikleri ik -
mal eylemektedir. 

Bursa da bir konferans 
Bursa, 16 a.a. - Dil tarih ve coirafya 

fakültesi doçentlerinden Şükrü Akkaya 
bugün yeni halkevi binasında ve seçkin bir 
dinleyici karşısında "Uyıur kültürü" mev
:zUlu bir konferans venniıtir. Bu konferan-
11nda türk kültür tarihinin mühim bir dev
resini teıkil eden Uyıur kültürünün muh
telif cephelerine temas eden değerli hatip, 
bilhassa islim meıahirinin Bağdat'tan zi -
yade orta Asya aslından oluıu ile türkle
rin sahip olduiu bedii zevkin tarihi ıebep
leri üzerinde durmuı ve Uygur türklerinin 
resim, heykel, minyatür iİbi çeşitli san.at 
vi.ı.lisindeki muvaffakiyetlerini tebarüz et
tirmistir, 

lzmir'in ticareti 
İzmir, 16 a..a. - Gazetelerin yazdığına 

Türk Basın Birliğinin 
dünkü toplantısı 

Türk Basın birliği merltez idare heyeti 
dün birlik merkezinde toplanmıştır. Dünkü 
toplantıda İstanbul mmtakasuıda yeni çı
kan gazeteler dolayrsiyle yeni azalar birli
ğe kaydedilmiş, basın mensupları arasında 

yapılacak olan yardım ve sigorta tesisleri
ne bir baş1aJısıç olmak üzere yalnız ölüm 
halinde sigorta edecek bir mukavelename
nin süratle akdi için umumi katipliğe di -
rektif veı:ıilmiştir. 
Ayrıca basın mensuplarının yardım, si

gorta ve tekaütlük etildlerine devam olun
maktadır. Basın kartı nizamnamesinin pro
jcıi ihzar edilerek matbuat umum müdtirü
nün de huzuriyle göriiıılllmüştür. 

Türk brı.aın birliği kanununun 3 Uncü 
faslına göre gazete ve mecmua sahipleriyle 
bu müesseselerde çalıııan biTlik mensupları 
arasında mukaveleler akdi lüzumuna dair 
mtiesseselere teblifatta bulunulmasına da 
dilnkü toplantıda karar vcrilmiııtir. Birlik 
merkezi bu mukavelelerin esas formülleri
ni hazırlıyarak meslek mensuplarına ve 
müesseselere tebliğ edecektir. 

İstanbul Polis mektebi 
mezunlarının tayinleri 

İstanbul Polis mektebinin elli UçUncU 
devrCBlnl muvaffaklyetıe bitiren poıts 
staJiycrlerlnln tayinleri ynpılmıotır. Bun -
!ardan Faik Sabri GUlteltln, K~ım Oğuz, 
Ahmet Canıdar, Muııtata Glinçny, Agflh 
Demirci, Abdllrrezzak Dukuducu, Mehmet 
Karadeniz, Mehmet Coııkun, Ahmet Koz
yln, Rahmi Şengil, Nizametlin Kul, ŞUkrU 
Polat, Ökkll.ş Aktı, Hamnzan Coııkuıısu, 
lr!an Çıkat, Ablıas Özel, ŞUkrü Cengiz, 
Nly~i Şahin, Ahmet Engel, Abdullfılı Ta
vukçu, Yusuf Sezen, Ho.s.an Şahin. Mehmet 
Re~at GUrses, Mehmet öı::ı.ı:U, Arif Akgül, 
Tevfik Yagcı, Sıılfthaddln Ozçubııkçu, Av· 
nl Yılmaz, Ali. Muzaffer Çitlr50i, Mehmet 
Ali Kcsldner, Ali Rızn J{urııl, lsmnll Ö:ı:ı
§tk, Ahmet Eker, Mesut Yalvaç, Ahmet Ak· 
y.Un, Rahmi 'fimuçln, Mehmet Nuri Eraoy, 
Ahmet Dağlı, Hflsl'.'yin Tümer, Ccvnt Ku
ruçeren, ŞUkrU Beşer, Mehmet Beriş, Ha
s:uı Knrıı.dağ. Ari! Çetin r, Nlzo.nıettin 
Duman. Osman Bllyilk, Ahmet Ynlçın, Sa
lih Şen, Hruınn Girgin, Hlrat EngUr. Ali 
Rıza Kıroğlu, Osman Hilmi Ballı, Şerafet
tin Fayatorbay, İbrahim Köksal. Mehmet 
Fırıncı, Ali Polnt, Nedim Çaka, Şerafettın 
Şafaklı, Hıza Şenocıık, SUleymnn Kalen· 
der, Hüseyin YUzügt111U. HUaeyln Ormnn
o~lu. Hüseyin Kaptan, Tnllıt Batmaz, Ha
mın Önder, Şevltet Ünlü, Ali Özkoç, Fehmi 
Varsan, llilAI Bilgin, Yıı.Jıya I<urbaıı, 'I'ah
sln Erdem, Kllzım Aydoğnn, Alt Haydar 
S:u-gın, Salih Toparlak, Habip Öcıı.1, Baki 
Bozkurt, Kemal Sargın, Ahmet Bnşeğcr, 
Adil Damlı. Ali Muslu, Ali Özkıuı, İbrahim 
Deveci, ŞUkrli Güner, İbraııım Açanlar, 
Mehmet Bayın, HUaeyln DüyUkemir, Oa • 
man GUnıı.y, İsmail Ergin, Mehmet Kule, 
Hasan Aker İstanbul'a; ·İhsan Kruıtel, Şev
ket Gökcr, Osınnn Kuter, Abdullô.h Kuş -
Ç\ıoğlu. İsmail Kızılkaya, Ncıet Glrlgen, 
M. Nuri Dumıu11 Sc.z:er, Recep Karabudak, 
Adnan Kurt Önal, ŞükrU Karacacr. Tahsin 
Özpolnt, :Mehmet Tığlı, Sabahattin Sıınny, 
Ahmet Arııs, Lisanı Akar, İsmail TalAt 
AkgUn, Tahir Atik, Bcynğa Genç, Tahsin 
'Unal, Mehmet Aşkar, Seyit GUndllz, Ömer 
Orbay, HMan Uıtanır Ankara'ya. Mustafa 
ö:ı:tUrk, Ali Kuzucu, İbrahim Uzun, Meh
met Porsuk, Vehbi Paksoy, Ali Rıza Bay
ro.ktar, Mehmet Altıparmak, İslll.m )\a -
man, Fııhrcttın Özbucnk, Necip KUcUk Er
tan, Sllbrl G!lntUr, Halil G<h:ler, Reşat Ön
der, Halil Yıı.lçın, Mehmet Özduman. Asım 
Tıımbul, Hilmi Aygen, Nuri Alakırlı, İbra
him GörgUlU, AbdUlbakl Kızar, İbrahim 
Kerse, Necip Akça, Ahmet Çctınkaya, İb
rahim Baıaran, All Şanlı 1zmir'e vertlmiıı-
lerdir. · 

Gönen' de yangm 
Gönen, 16 a.a. - Diln gece saat birde 

burada çıkaq bir yangm neticeei üç dük • 
kln ve iki ev yanmı$tır. 

göre piyasada niısbt bir faaliyet baılamış • yeni üçüncü umumi müf etti timiz 
tır. • d• 

Fransa ile iı yapan ihracat tacirleri top- gı ıyor 
lanarak aon zamanlarda Fransaya ıönderl- Uçlinc!i umumt müfettiıliie tayin edil· 
lip sahibini bulamryan veya harp dolayısile miı bulunan Dahiliye vekllet müıteprı B. 
Fransa'ya çıkarılamıyarak başka limanlar- Nazif Erein lıtanbul'dan gelmiştir. B. Er
da tahli1e edilen malların listesini hazırla- ıin bir kaç ıüne kadar yeni vazifesine bq
mıya baelamıelardır. Bu liste ticaret vekl- lama.k üzere Erzurum'a hareket edecek • 
!etine gönderilecektir. tir. 

Lidik'te köy enatitüıü binası 
Lldik, 16 a.L - Kazımızda açılan köy 

enıtitüıllnün Akpmar mevkiinde yapılacak 
blnalarınm temel atma merasimi dün bil • 
.yük bir kalabalık huzurunda yapılmııtır. 

Buca' da dolu 
İzmir, 16 a.a. - Evelki ıün Buca nahi -

yesine dü,eu şiddetli yağmur ve fındık bü
yüklüğündeki dolunun mahsulata hayli za
rar verdiği ıelen ma!Qmattan anlaeılmrııtır. 

Garbın yeni bir 
rejimine doğru! 

Teamüldür; mazi ile hal karşılaş-' yorum. Misal ile izah edeyirn · 
tırılır, muhakeme ile istikbal seçme- batmıyan bir iğne, cildi kesmiyet! 
ğe çalışılır. Ben de hatırımda kalan traş makinesi icadedenin hayat 
beşer tarihinin sayfalarını çeviriyor, kavnyamıyacağı kadar refaha 
silik satırlarından bir kehanet sezme- olması haksızdır. Mucitlik bir~ 
ğe yelteniyorum. · ama yer yüzündeki her şey gibi 
Dimağımda ilk avcı, sonra çobaiı dutlu olmak şartiyle. Aynı :: 

olan Adem oğlunu canlandırıyor; da- da hemcinsler arasında zeka, 1' 
• e~t ha sonra da kabile, aşiret, köy, cemi- kudret bir kalmede aynı sevıy ı 

yet bayatını gözlimün önünde sıralı- dir:ilemez. Görünmiyen zekanın. 
yor: taş devri, fütuhat devri, din dev- kını, hissedilen kuveHn nisbetiııl 
ri, nihayet iktıaat devrinde karar kı- kat veriyor. Biri ötekinden dairııJ 
lıyorum. tündür. Yaradılışın bu adaletsiı 

Avrupa'nın Feodalite sistemini gö- ni beşeri hükümler gideremez. 
rüyorum. İngiltere'nin parlamentosu, benim basit zaviyem bu! .. 
Fransa'nın etajenerosu, İspanya'nın Gerek iktısadi, gerek içtimai 
kortezleri, Lchistan'ın seyim meclisi da liberalizm ile komünizm iki t 
- zadekanın liberom vetosu ile red dır. Biri ifrat ise öbürü tefrittit· 
hakkına rağmen - dünkü muhayyel §i%tll de bir müvasala hattı o 
liberalizmin sosyal izleri gibidir. O uzaktır. Çünkü faşizm kütleye dl 
zaman, dekadane çağındaki sanat bir- mıyan, ona heniiz inanmıyan f 
tiklerinin tekemmülü istihsali artırdı. danberi seferber ve silahlı milisill 
İstihsal artığı da ticareti monopolleş- mayesiyle tutunabilen bir 
dirir. Napoli'de aabuncuların, İngilte· mezhebidir. . 
re'de dokumacıların, Almanya'da ba- Muasırı nazizm de eski kaP1 

lıkçıların teşkilatlandırılması kapita- min parasiyle kurulan, hata da 
lizmin geçmiş günlerden aldığı sen- hodbin düşüncelere sahiptir. 

1 dikalizm dersleridir. programım nasyonalizm çerçev~ 
On dokuzuncu asırda "Denis Pa- se entelektüel bir hareket de 

pin'in., buharı keşfeden tenceresi ar- cier<lim. . 
tık bir makinedir. Hem her gün biraz Vichy'de yeşil masa Laşınd' 
daha mükemmelleşen, biraz daha iş kunç tesirJer, ihtiraslar ile toP 
ve kudret sahası genişliyen makine... ihtilal !ahnesi çeviren pı.ılitika ~ 
Bu kuvet uzun yılların, cidallerin kur cularının kanun maddeleri de ~ 
duğu dünya iktısadi nizamını altüst halledeceğine benzemez. İhtiJil• 
etti; endüstrileşme devrini açtı. 1stih- li bir kuvet idare eder. Ne por 
sal sistemini değiştirdi. Büyük istih- ne de kanun!.. 
sal büyük kazancı doğurdu. Sennaye Bütün bunlardan bir neticeye 
birikintileri başlamıştı. Kapitalizm rız: garp ve medeniyeti bütil11 

o günkü endüstrülizme göre biçilmiş yesi ile ihtilaçlar içindedir. 13 
bir esvap idi. Her şey makineleşiyor- daha nasıl ve ne kadar bir ıstırar 
du; hatta insan bile ... Fakat zaman ile menfaatlerini birleştiren bir c 
bu makinenin sert dişlileri arasına da- kurumuna temel olacaktır? •. Ş" 
ha çok karışan, onun bir tekerleği gi- hükum vermek bir bakla falı lı' 
bi çalışan yorgun, solgun benizli işçi tinden isabetli bir keşif olamaı
ile müreffeh bir patron sınıfı beliri- kü, daha bozgunluk, düzensizli) 
yordu. rindedir. 

Yirminci asırda beşerdeki zek! de- Şimdi satırları bitirirken bir 
nen cevherin tekamülü, fennin terak- üzerinde duracağım: henüz hiÇ • 
kisi, yeni icatlar sanayiin hızına son bellir kıymeti olmıyan bu bo:tıl 
vermiyor, heran daha genişliyordu. zenliğin mukallidliğine hevesk6! 
Gene laboratuvarlar durmadan çahıı- bilmek için ne kadar zayıf bir 
yor, fabrikalar kasabaları ıehirleıtiri- nasıl bir hasta ruhlu olmalı: ica 
yor. Şehirler bacalar ile ormanlaşıyor. sorarım. 

Makine, elektrik, motör .. Bu üç ku-
vet artık tabiat kaynakları arasında
dır. Belki bugünkü lokomotif, otomo
bil, tayyare, telgraf, telsiz, radyo ya
rınki aanayiin vclud nüveleri halin

de... Bunların hepsi daha büyük sa
nayi namzedi, daha geniş sermaye ta
libi... Bugüne kadar da böyle oldu. 

Bundan sonra nasıl olacak? Endüs
trinin elemanı muayyendir: it veren 
ve işçi. Birinin zararı, ötekinin kan
dır. O halde menfaatler biribirine da
ha çok aykırılapcaktır. Bu aykırılık 
içinde de mütebellir bir hakikat var: 
cemiyet menfaati! .. Topluluk hayatı 
yaradılışın Adem oğluna verdiği ilk 
duygudur. 

Yirminci asırda hızlanan aanayie 
kapitalizmin ayak uyduramaması sı
nıf farkı yaratmasında, birlik yaşayı
gına gem vurmakta olmasındadır. 
İçin, için kaynaşan insanlık, grevler, 
iğti§aşlar, fabrika kapanmaları bütçe 
açıkları, paranın kıymetten düımesi, 
hayat pahalılığı, harpler yeni sosyal 
nizam ihtiyacının ifadesidir. 

Liberalizmin iktısadi kaideleri, iç
timai seviyemize uygun değildir. Fik
rimce Kant'ın, Fich'ın, Egel'ın gö
rüşleri bu muvazenesizlikte bir tah
lil raporudur. Fakat hiç bir zaman 
bir reçete değil!... Biraz derinleştirir
sek sosyalizm de bir sınıf tahakkümü 
üstüne kuruluyor. Marksizmin de 
doktorinleri bc§Crin yaşamadığı bir a
lemin cüzünde olsa idi, şüphesiz ki, 
ideal denilebilirdi. Evet ben ne libe
ralizmin haksız adaletine, ne de bazı 
rejimlerin sonsuz musavatına inanı-

Türk Dili 
Ti.irk 011 Kurwnu GP.nnl 

den blldlrllnıektedlr: 
Tlirk dili belletenlnln ikinci r-" 

tlçUucU ve dördUncU sayıları bir sP"..ı 
rıı.k basılmıştır. Kurumun çatııımıı 
terine genel bir b:ıkışJn b:ışlıyo.n t>ll 
tende Ahmet Cevat 1'Jmre'nln tınllıl 
lori, Profesör Be.sim Atalay'ın ~\1 gelecek zaman eki, Dr. Mehmet ~.A 
kny'ın dilimizde "l" eki, A. oıuı.ç:ır'..ı 
çcmlzln adı, profesör A. tnıın'ın 
arapça divanı llzurine etUUert, J)t· 
Akkaya'nın Radlof'tnn tUrk dıncrl 
lojisine glrtıı ba§hklı bir tcrcıımcf·, 
Şanıhal'ın Anadolu ağızları Uzer O 
fesör Caferoğlu'nun kitabı ic;in blt' 
mest, Celô.1 Ankd mtr'Jn İlyruia ~ 
vardır. l!l39 yılının dll olan bit •t 
on dördUncU a.ııır yazmalanndıın ~ 
Dlmneden örnekler, §ahıa znmlrıerf 
ne olan arngtırmanın trımsızea!lıl 
dardllncU asır tUrkçcsinln kısa sö 
bu sayıda yer almljjtır. 

Askeri fabrikalar tekaüt 
muavenet sandığı kanu 

yeni hükümler 
Milli Mtidnfaa Vekileti, Aske_ri ~ 

ltalar tekaüt ve muavenet sandr&' ., 
nun bazı maddelerini tadil eden b1 

projesi hazırlamıştır. Projeye ~0';, 
fabrikalarda ı;alıısan odacı, bekçı. 

Kurumun sUt damlasından her gün 173 
ıilt çocuğuna 1225 kilo sUt verilmekte ve 
sıcak banyoda 1216 çocuk ve anası banyo 
almaktadır. Gündüz bakımevinde 139 çocuk 
bakılmakta ve bunlara 15 günde 2985 kap 
ııcak yemek verilmek suretiyle beslemekte 
ve yaz münasebetiyle kurumun çocuk bah
çesindeki yüzme havuzu açılarak bahçe 
muıılliminin nezareti altında 4728 çocuk 
havuzdan istifade etmektedir. 
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cı ıibi müstahdemler de tekaüt v;ıı~ 
net ıınndığına alınabileceklerdir. ~ 
memurlar için devamlı olarak 30 5 

hıımak mümkün olduğu halde rn\1 d' 
!er için bu kadar uzun bir zarnal1 
çalışmanın mümkün olo.ınıyncagı ~j 
ne alınarak idarede biHHasıla sekuı 
çalışarak ölilm veya vazifeden ı:ııd 
olmamak şartiyle çalışamıyac~ r• 
aıalUliyete uğnyan mıistahdenı1' 
duatlarının yüzde yetmişini ~ 
şartiyle ikramiye verilebilecelctı~ 
içtimai bir yardım talebinde bul\1 b r 
taklarına yardım yapabilecek "'~e? 
mliddetle ve beher taksit müstalı e<' 
ıııının dörtte birini geçmemek u•d, 
para verebilecektir. Vazife b3şı;;; 
bulan kazalarda tam ve külli. (lıi 
uğrıyan ücretli ~eya yevmiyelı d 

Bund1n başka Keçiörcn'deki çocuk yu • 
vasında daimi bakım altında bulundurulan 
225 çocukla kurumun genel merkezinin An
kara'da on beş gUnde 7404 çocuğa yardım 
eli uzatılmıştır. Ayrıca dokuz çocuca da 
45 lira 86 kuruıı para yardımı yapılmıştır. 

Sivas'ta partililer arasında 
Sivas, 16 a.a. - Halk Partisi vil4yet 

merkez kaza idare heyeti kara çayır nahi • 
ye parti teşkılitını teftili etıniıı ve bu vesi
le ile nahiye merkezine gelen 18 ocak idare 
heyeti izalariyle parti ve hüktimete kallı 
olan bağlılıkları ve pntilinin vazifeleri et
rafında konuşmalar yapılmıgtır. 

Kayseri - Sivas maçı 
Sivas, 16 a.a. - Buraya gelen Kayıeri 

spor takımı ile Sivas Demirspor takımı a
rasında cumartesi ve pazar günü şehir ata· 
dınd3 kalabalık bir seyirci karıısmda yapı· 
lan mlisabakaların ilkinde 4-0 Sivas spor, 
ikincisinde 2-1 Kayseri spor calip relml!i· 
tir. 

Kahramanlık örneği 

lstanbul gazetelerinden birisinde 
Londra'dan radyo vasıtasiyle alın
dığını sandığım .şöyle bir haber o
kudum: 

"Reuter'in Nevyork muhabiri bil
diriyor: Bay Churchill'in nutku bu· 
rada en derin dikkat ve allıka ile 
dinlendi. lngiltere'nin içten yıkıl
mıyacağına, Londra'nın sokak so
kak müdafaa edileceğine dair Chur
chill'in sözleri derin ve canlı bir te
sir bıraktı. Yüksek malıfiller Chur
chill'in, büyük türk dahisi ATA
TÜ RK gibi, İngiliz milletini zafere 
sevkedeceğini söylemektedirler." 

Bir vatanı kurtarmak, bir istilayı 
durdurmak, bir milletin birlik ve 
bütünlüğünü belirtmek yolunda, 
gerçekten, son zamanlar tarihinde 
bu büyük isimden başka hangi ad 
örnek olarak gösterilebilirdi? 

Bu hakikatin yeni dünyada da 
takdir edilmiş olmasiyle, şüphesiz, 
biz öğünürüz. Bu isabetli görüşü 

takdir etmek de yaşlı tarihe düşer. 

'#AN l~l IL7'R 
Makineleıtirilen bir ordu 

Tarih - öncesinin en namlı feyiz 
ve bereket tanrılarına ~imdi türk 
vatanının kurulu bulunduğu ülke
de tapılmıştı. Biz bu memleket üze
rinde yeniden bir orduyu makine
leştiriyoruz. Makineleştirilen bu 
ordu, sınırlarda vatan müdafaasına 
hazır, maddeten ve mağnen maki
neleşmiş ordunun değil, bu senenin 
mahsulünü en yeni makinelerle bi
çip kaldırmağa uğraşan ziraat or
dumuzdur. 

Amerika'dan iki buçuk milyon li
raya alınan yepyeni ziraat makine
leriyle ziraatçi gençlerimizin köy
lü ile birlikte nasıl çalıştıklarını 

herhalde öteki sütunlarımızda oku
muş olacaksınız. 

Faz.la bir ''galiba,,! 

Nüktedan arkada§ımız Felek, 

"Ses., ba!jlıklı bir fıkrasında: 

Bir yerde ki yok n&#menl takdir edeocek 
ıı;Oş 

Tazy!! nefes eyleme tebdlll mııkanı et! 

beyitini naklediyor: fakat bunun 
için "galiba Ziy.a Paşa'nın" diyor. 

Bir nevi darbımesel halinde şöh
ret bulan bu beyitin Ziya Paşa'ya 
ait olduğunu yazarken "galiba" ya 
lüzum var mıydı? 

Propaganda! 

Londra'dan gelen bir telgrafın 
iddiasına göre mihver devletleri 
harbin iptidasındanberi lngiltere 
donanmasının mevcudundan fazla 
harp gemisi batırdıklarını bildir
mişler. 

Herhalde, harp gemilerini kalem, 
radyo ve ağızla batırmak gerçek
ten batırmaktan daha insani bir ha
reket olsa gerektir. 

Bu vesile ile satın aldığını söy
lediKi arsanın dalgınlıkla yalnız e
nini düzeltip boyunu unutan meş
hur yalancının hikayesini hatırlıya
bilirsiniz! 

Gazete saylalan 

Gazete sayfalarının dörde inmesi 
dolayısiyle yazdığı bir fıkrada Pe
yami Sefa, "yarından itibaren eko
nomi harbinde gazetelerimizin iki
şer sayfasını daha şehit veriyoruz" 
diyor. 

Şimdiye kadar gazeteciye bile ya
' pılmıyan bu edebiyatın sayfalara 
yapılması ne büyük bir mazhariyet! 

Kendi sayfalarımıza kendi eli
mizle yazdığımız mersiyede bir ba
kımdan da bir kaside edası var. 

Fakat bundan böyle, "az, öz/", "az 
veren candan, çok veren maldan/" 
diyemez ve şu mısrağı tekrarlıya

maz mıyız: 

Eter makaud eaene mıaratı berceste 
kAfidlr. 

l'. ı. 

mur ve müstahdemlere hizmet rıı;ıfl 
ne bakmaksızın son aldıkları aY1 !il 
yetmi5ini ıeçmemek üzere tek"' O 

tahsis olunabilecektir. Bunıardaıı13ıf 
dereceden bir ma!Qliyetc uğrıY~ııJI 
baylar ve askeri mcmurlarB yaP 

mele yapılacaktır. iitl~ 

Proje ile kanunun muvakkat ii~ göl' 
desi sonuna eklenen bir fıkraYs tft' 
ve işçilerden muvakkat işçi sıııı{, 11ııİ klCO 
hak kazanmış ve bu sınıfa na "'ıl 
zere imirlerince inhası yapıtarıı1'Jc {il 

. ııı:ne 
loli evrakları tekemmül ettır tııl 

denleriıı ~ ken hastalanarak vefat e "'~ 
nakli yapılmıı addedilecek ve rntı ~ 
çi smıfı haklarından istifıı.de et 

ceik.1 erdir. 
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aı:ı İ&fhb • T .. k. il ı arat aJansı, ur ıye • 
er n· l'V• •. b 1 . İngilizler Fransız filosunu 

niçin imha ettiler? 
ÇiN iııı. ır ıgı munase et erıne 

iyeıı lı~~~hğı suykasti, "tercüme 
1 il g·b· k. . • d ayat ol • ı ı ımseyı ınan ırmı • 

ha 
11 

an ıki kelime ile izah etme· 
ir hı fr lllıttır, Ajansa göre, vesika-
gibİ ~llsızca metinleri almancaya 

~c 1 \'e aonra da almancadan 
~ J; 'Ya tercüme edilirken Fran
i~e;t l~llhterem büyük elçisi Mas· 
nırı llı1 fındnn İ§aret edilen hata
tirıİ tnı§tır. Bu "hat lar" ın ma• 

aiıı:ı' 11~~l~uğu hatırlardadır: 
· llYuk Elçi raporunda Tür
• ancak bir müdafaa harbi 

ı !1nı Yazmı§ iken, "tercüme 
ı..:ırı'' l • o arak, tecavüz harbi 

;;ıı.•z Yazılmı§. 
ek akü•ya yapılması dütünü • 

• d" :ıe karşı seyirci kalacağı· 
'• •tılrni§ iken, "tercüme yan• 
~01~rak harekata İ§tirak ede· 
Yazıtını§. 

. tı ta . 1 • • 
ır l rnamıy e teraıne çevıre· 

cr.:üme hatasının nasıl ya· 
bllnlaınak kolay değildir. 

}e •
1
u Yeaikaları nc§rcdenler, 

llı~ e Sovyetler Birliği arasın
ltJ as.ebetler gibi ehemiyetli 

. tnın bahis mevzuu olduğuh etnıcmişler miydi? Yirmi 
lQ,_erj en aamimi dostluk mÜ· 
tç de bulunan iki devletin a
ltıak gibi bir neticeye mÜn· 

lıkl; hu ne§riyat, bir zühul ve 
kı e İzah edilemez. Hakikat 
~·· Rercktir ki alman ajansı 

'-Jıl'İ~re direktif veren makam-
~ meydana çıkmaz umı· 
dtt 'UYkaııti tertip ctmit ola· 
tı! · Eııa.sen böyle vesika tah· 
411~f h?ri, alman diplomasisi

t erınden biridir. Bismark 
t~ elgrafını tahrif etmemi§ mi 

•t bu tahrifin mahiyeti an· 
dl~ kadar Prusya ile Fransa 
tııı· Larp çıkmıt ve iki millet 

1 o ~ 
e ognzlnmı§h. Bu harp ne-

\e.ıı Prusya o kadar büyük 
iı t 'l!h temin etti ki, Bismark'ın 
'ite -~.rif, bir nhliik zafr telak-

~ı~re.~I Yerde siyasi muvaffaki-
r lıt' • • ~a~dedildi. Acaba fran-

tıııe>'eaının dosyalarını ellerine 
i'ı l r ~e aynı 11siyasi muvaffa· 
~ın etmece mi çalr§tılar? 
da Ycsikaların tahrifiyle 

d: ~len gaye çirkin olduğu 
' u tahrifin meydana çık
•ıt b \l-11.c la•, A.al.:ara'.da. 
İtı Üyük elçisinin kendi ha
o:ı '°erdiği gizli raporlardı. 
~ ;r, tarih olmadıkça neşre
t •. ransa'nm ani inhidamı 

•e 'k t~ '~ alar Almanya'nın eli· 
Hır. Alman diplomasisi 

~~ l'le§retmekte kendi politi
~ ~•ndan bir fayda ümit et· 
r._~ç olnıazsa, dürüst davra

. tretorların hepsini de ve ay
d,itr ~eli idi. Çünkü bir rapo-
1 ,ltıl>h 1~ raporu izah ve tefsir 
~ lt eaızdir. Halbuki içlerin. 
1 ~~ttıını hiç nc~retmemiş, 
~ tı •e.Uanna hizmet edecek 
tlt~fretnıiı ve onları da tah· 
>a en çckinmemiıtir. Bu va· 

tlte ttlıthkları tashih edecek 
~ hn°1.~n tek bir adam vardı: 
nt ~ elçisi Masaigli. Bu 
diti Uhtcrem Büyiik Elçinin 
~ ber tlı?deni cesarete te§ekkür 
ıo..~Çl~ ~ıcdo.n sahibi insan için 
ı~~ :· . Fransız hükümetinin 
~~~•Yeti mnl\undur. Böyle 
t~~~ın ınümesııili olan bir 
ltiı.ıd u ~artlar altında Alman· 
ltet\ etın~ m~~İp. olacak bir 
~ih b~elunebılırdı. Ve o za • 
~)dıı. ıle bu tercüme yanlı§lı
~lı~i llll çıkaramnzdı. 

i t~,1lll~hterem Massigli her 
~ile durüst bir insan olduğu-

~}'İıl~ek vazifesinin ne oldu· 
l't d e tereddüt etmedi. Yan· 
tftj~~hal ve günü gününe 
b11 IC•ne bakılırsa, büküme

' b·1ı 110kta üzerinde talimat r e )" • .lılta ı_ u:ı:um gönnedi. Bu •u • 
1 'I!~ • 
'l>lt "ıcdanh bir im:m oldu-

.~,~İf ~ttiği gibi, tarihe karşı 
·~ Clı • ıq f\111. ?ı de yapmış oldu. Bu 
\ flde •kıgli'ye tefekkür borcu
~·~'~ en, Türk • Sovyet dost· 
lıler· et Veren her türkün aa
•~a •ıte tercüman olduğumu

t'tlz. 

A. Ş. ESMER 

~Qla 
~et ~ın balkan anlantmdan 
~~efiı haberi tekzip ediliyor 
~ 1 16 
~: a.a. - Rador ajansı bil-
~ ıı.}>a• 

ıı Sc~·tn yakında Balkan ant
,~il~tteı11e.ceği hakkında bazı. ya

t aı,1 trın neşrettiği haber, ta-
81zdır. 

'r ----
' <lttlış haberler 

ls 
)' t.a, - Royter njruısı blldlrl-

~~~1ııtanın tayyareler tarafın
teı-. r llrı edllmtıı olduğuna mUte· 

eanıen tekzip edilmektedir. 

İngiliz bahriye 
filo hakkındaki 

nezareti Almanların 
niyetlerini anlatıyor 

Londra, 16 a.a. - Royter: Dublin fran • 
sız elçilifi tarafından neıredil.diği zannedi
len bir beyanname ezcümle diyor ki: 

Mütareke muahedesinin fransız filosu -
nun makadderatma ait hükümlerinin tefsi
ri hakkında fransız hilkümetlnden hiç bir 
izahat istenilmemiştir. Böyle bir izahat is
tenilmiş olsaydı, fransı:ı hükümeti, Alman
ya ve !talya'nın fransız filosuna vaziyet 
etmemeleri için bütün ihtiyati tedbirlerin 
alındığını tatmin edici bir şekilde isbat e-

derdi. 
Rigaalt de Genoilly ismindeki fransız ha

fif kruvazörünün İngilizler tarafından tor
pillenmesi hakkında franaız beyannamesi 
diyor ki: 

Londra'daki fransız bahriye ata~eıine 
ingiliz hükümeti namına tarziye veren in -
giliz amiralı bu hldiıeyi, "ingiliı donan • 
ması tarafından yapılan feci bir hatl" diye 
tavsif etmigtir. Amiral, fransız gemilerine 
karıı bütün hücumların durdurulması hak
kında Londra'dan talimat verilditini ilave 
etmi~tir. 

lngilizlerin cev~bı 

larak bulundurmak için bahane elde etmiş
lerdi. 

2 - Oran hareketi hakkında tebliğ dl • 
yor ki: 

İngiliz hükümetinin tekliflerini a-etiren 
murahhasları taşımakta olan gemiler gel -
dikten az 60nra fransız harp gemileri, mu
harebe hazırlrğına başlamışlardır. Mütea -
kiben uzun müzakereler olmu& ve fransız
lara haber verildikten ancak sekiz buçuk 
saat sonra İngilizler ateş açmışlar ve beş 
dakika sonra da fransız gemileri mukabe
le ederek liman haricine teveccüh etmiı -
lcrdir. 
Öğleden sonra hava kuvetlerimiz 21 

fransız tayyaresinin hücumuna uğramıştır. 
3 - Dublin fransız elçiliğinin hafif bir 

fransız kruvazörlinün torpillenmesi hak -
lı;ındaki beyanatına gelince, hldise 11u su -
retle cereyan etmiştir: 

Bahriye nezaretinin bir memuru 5/6 tem
muz gecesi fransız bahriye ataşesine değil 
fransız deniz heyeti reisine giderek hare _ 
katın bittiği 3 temmuzda fransız gemile • 
rine artık hücum edilmiyeceği talimatı ve
rilmişken emri alamıyan bir İngiliz deniz
altısmın bir hafif fransız kruvazörünü ba • 

Londra, 16 a.a. - Bahriye N eu.reti, tırmııı olmasından dolayı bahriye nezare _ 
Dublin franıız elçiliği tarafından pazar ak- tinin derin teessliflerini bildirmi,tir. Mer
eamı neşredildiği iddia edilen bir beyanna- sel - Kebir'de, fransız gemilerine karşı ha
meden haberdar olmuştur. Bu beyanname- reket 6 temmuzda olmuştur. İngiliz tayya. 
nin bazı kısımları o kadar muzır mahiyet- releri hareketten atıl bırakılan gemileri 
tedir ki mesele hakkında apğıdaki mütale- terketmekte olan bahriyeliler veya sivil. 
alan bildirmek bir zaruret olmuştur: !er üzerine hiç bir zaman ateş açmamışlar-

1 - Mütareke muahedesi ahklmına tev- dır. 

fikan fransız filosuna, fransız alman müta- Dakar'da bulunan fransız filosuna ku • 
reke şeraitine göre, ıahlllerin nezareti ve manda eden amiralın, 7 temmuzda teklif 
aktedilen mütarekcnamedeki tabirleri kul- edilen dört şarttan birini kabul etmemesi 
!anmak lazımsa fransız müstemleke men.a - üzerine Richelieu'nün düşman eline diı$me
iiinin himayesi için İtalyan ve alman bükü- mesi için 8 temmuzda harekete geçilmiştir. 
metleri tarafından tayin edilecok cüıütam- Fransız ıcmilerine karııı her türlü hücu
lar müstesna fransız filosunun silahların- mun durdurulması için emir verildiğini, 
dan tecrit edilmek üzere italyan ve alman Dublin fransız elçiliğinin beyanatı teyit 
kontrolü altında bulunan limanlara götü • etmektedir. Bu talimat 12 temmuzdan eveı 
rülmesi iktiza etmekte idi. verilmemiştir. 

Bu maddelerin metnine fraıuuz hüküme. Yukardaki mütalealardan ıörüleceği gi -
tinin vereceği tefsir ne olul'Sa olıun inıl • bi Dublin fransız elçiliği tarafmdan yapıl
liz hükümeti için, almanlar ve italyanlar 

1 

dığı iddia edilen beyanat yanhş ve efkarı. 
arzu eder etmez bütün franaız filosunu a - umumiyeyi hatiya sevkedecek mahiyette -
leyhimize yapılacak bir harekete hazır o- dir. 

ingıllzlerın bir 

hafla i~indeki 

deniz zayiatı 
Londra, 16 a.a. - Bahriye nezareti

nin bugün bildirdiğine göre, 7-8 tem
muz gecesi nihayet bulan hafta zar
fındaki ticaret gemisi zayiatı, hava hü 
cumlarının ve denizaltı faaliyetinin 
artması sebebiyle, evclki haftalardaki 
zayiattan çok yüksek olmuştur. 

Bu hafta zarfında 22 ingiliz, mütte
fik veya bitaraf vapur zayi olmuştur. 
Bunların 114.137 olan mecmuu tonila
tosu şu suretle dağılmaktadır: 

75.833 tonluk 13 İngiliz vapuru, 
9.635 tonluk 3 müttefik vapur, 

28.669 tonluk 6 bitaraf vapur. 
Bu zayiat harbin bidayetindcnberi 

geçen 44 haftanın vasatisinden yüksek 
olmakla beraber azami zayiat haf tası· 
nın rakamı olan 200 bin tonun yarısın
dan biraz fazladır. 

Harbin bidayetindenberi kafile ha
linde ingiliz bahriyesinin himayesi 
altında seyahat eden vapurların toni
latosu 100 milyon tona baliğ olmakta
dır ki bu rakam 150 milyon hamuleyi 
temsil eylemektedir. Bu muazzam ye
kun üzerinden yalnız 47 ingiliz ve bi
taraf vapuru kaybedilmiştir. Bunla
rın tonil!tosu himaye edilen tonilato 
yekununun yüzde 0,25 idir. . 

15 temmuz tarihine kadar alman tı
caret filosunun zayiatı 887 bin ton, 
İtalyan filosunun zayiatı ise 244 bin 
tondur. 

Zayiat nisbeti hava ve denizaltı fa. 
aliyetinin şidetine göre zaman zaman 
değişmektedir. Almanlar şimdi fran
sız sahillerini işgal etmekte oldukla
rından bu faaliyetin artması beklene
bilir. 

Bulgaristan • Romanya 

Sof ya, 16 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Sclahiycttar mahfiller Bulgaristan

la Romanya arasında doğrudan doğ
ruya müzakerat başladığına dair ya
bancı gazetelerin neşrettikleri haber
leri tekzip etmektedirler. 

Tibet' de zelzele ve tuğyan yüzün
den 200 kiti öldü 

Simla, 16 a.a. - Tibct'in cenubunda 
kain Şumbi ovasında geçen haf ta vu· 
ku bulan bir zelzele ve tuğyan esna· 
sında 200 kişi ölmilştıir. Yatung'un 
cenubunda bazı köyleri ıu götilrmüş
tür. Yatung'da bazı evler yıkılmıştır. 

Çör~irin nutkunun 

doğurdugu akisler 
Londra, 16 a.a. - Bay Çörçil'in rad

yoda söylediği nutuk etrafında mü
talea yürüten Londra matbuatı bu 
nutkun muhtelif memleketlerde ve 
bilhassa Amerikada bıraktığı müsait 
intibaı kaydetmektedir. 

Gazeteler İngiltcrcnin müdafaasına 
müteallik kısımların chemiyctine işa
ret etmek hususunda müttefiktirler. 

Timcs diyor ki: 
Mcsul makamların, imtihan saati ge· 

lince verilecek emirlerde karıtıklık 
olmaması için ne yapacaklarını ve na
s~! yapacaklarını bilmeleri çok büyük 
bır ehcmiycti haizdir. 

Daily Tclegraph da şu satırları yaz· 
maktadır: 

~ürk milletinin, Bay Çörçil'in söz
lerıne gösterdiği büyük alaka nazarı 
dik_k~ti .cclbetmiştir. Yakın şark müt
tcfıkımız, muvakkat bir ihtilaf ve u
zu~ s.ü~en bir ittifak içinde meziyet· 
lc:ımı~ı .tcc.rübeden geçirmiştir. Türk 
mıllctının ıradesinin kuvetini takdir 
için birçok muhik sebeplerimiz var· 
dır. 

Romen millet partisi ve 
macar ekalliyetleri 

Bükreş, 16 a.a. - Rador ajansı bil
diriyor: 

Millet partisi genel sekr~teri B. 
Victor Noldovan, Romanya'daki ma
~ar cemaati reisi Nicolas Banffy'yi, 
ayan azasından Gyarfas'ı ve mü§avir 
Miko'yu kabul etmiştir. Bu toplantı
d~, macar . e~alliyeti mensuplarının 
mıllct partısınc yazılması meselesi 
tam anlaşma halinde müzakere edil -
miştir. B. Moldovan, macar ckalliycti 
zimamdarlarının partiye yazılma mc· 
selesi hakkında neşredecekleri tebli· 
ği tasvip eylemiştir. 

Ruzve1t baltık devletlerinin 
alacaklarını bloke ettirdi 

Vaşington, 16 a.a. - B. Ruzvclt, 
Lituanya, Letonya ve Estonya'nın A· 
mcrika birleşik devletlerindeki ala • 
caklarının bloke edilmesini emret· 
miştir. 

B. Lebrun Vi~i' den ayrıldı 
Bem, 16 a.a. - D. N. B. bildiriyor: 

Eski rcisicümhur B. Lebrun ile refi
kası Vichy'den ayrılmışlardır. 

HARBE DEVAM 
AZMİNDEDİR 

Londra, 16 a.a. - Royterın. Chung • 
King'den aldığı resmi te.lgratlara nazaran 
Chung - Klng'de aktedllen kuomlntansı; 
konferansı neticesinde neşredilen bir be -
Yanname, Çin topraklanndan düşman ko
vuıuncıya kadar harbe devrun siyaseti olan 
nılllt siyaseti te)1t etmektedir. 

Beyanname ıu suretle devam etmekte -
dlr: 

Japonya durdurulmazsa dünyada bqka 
hiç bir devlet Paııiflk ve Hint Okyanus -
larında haklarını ve statllkosunu idame e -
demiyecektlr. Blltun dllnya devletleri Ja -
ponyayt mUıterek hlr dliııman olarak te
lll.ltld etmelidir. Binaenaleyh mukavemeti
miz cihan sulhu ile sıkı nıUnascbcttedlr. 
Bundan böyle slyur, iktısadl ve askeri mll· 
cadcleınizi takviye etmeliyiz. 

Yunanistan 4 ağustos 
ylldönümüne 
hazırlanıyor 

Atina, 16 a.a. - Memleketin her 
tarafından matbuat ve turizm müste
şarlığına gelen telgraflar bütün Yu
nanistan'ın 4 ağustos rejiminin 4 ün
cü yıldönümü münasebetiyle teside 
hazırlandığını bildirmektedir. 

Bu halk hazırlığı hakkında tefsi
ratta bulunan gazeteler, beynelmilel 
vaziyetteki istihalenin bu rejim de
ğişikliğinin ne kadar hayırlı olduğu
nu göstermiş olduğu kanaatini izhar 
ediyorlar. Millet anlıyor ki 4 ağustos 
1936 rejim dcği~ikliği ve Metaksas 
hükümetinin bu dört sene zarfındaki 
diriltici mesaisi olmasaydı Yunanis
tan Avrupa'nın geçirdiği bu henga
meyi tehlikeli bir sarsıntı içinde kar
şılıyacaktı. Bu hal biltün memlekette 
rejime ve şefine karıı hararetli min
nettarlık hissi hasıl eylemektedir. 

Japonlar Hollanda 
Hindislanını ziyaret 

etmek istiyorlar 
Tokyo, 16 a.a. - Roytcr: 
Japon hariciye nezareti sözcüsüne 

nazaran Hollanda sefiri general 
Pabst, öğleden sonra nezarete davet e
dilmiş ve hariciye nazır muavini B. 
Tani kendisinden ~rki Hollanda Hin 
distanını ziyaret niyetinde olan bazı 
japonlara bu müstemlckedeki maka
mat tarafından kolaylık gösterilmesi
ni talep etmi~tir. General Pabst bu ta
lebi hükümctine bildireceğini vadet
miştir. 

Amerika sefiri Bullit 
Petain hükumeti 

nezdine dönmiyecek 
Nevyork, 16 a.a. - Nevyork Timcs 

gazetesinin bildirdiğine göre, Liz
bon 'dan tayyare ile bugün Amerika'· 
ya hareket eden Paris büyük elçisi B. 
Bullit, Fransa'da Petain hükümeti 
nezdindeki vazifesine dönmiyecektir. 
B. Bullit, hükümeti ile istişarede bu
lunmak üzere Amerika'ya çağrılmıı 
bulunmaktadır. 

Lüksemburg grandüıesi 

Amefikaya gitti 
Lizbon, 16 a.a. - Lüksemburg 

Grand düşesi ile kocası prens Feli?<, 
Trenton amerikan kruvazörüyle A
mcrika'ya hareket etmişlerdir. Kru -
vazöre Amcrika'nın Dickcrson dest • 
royeri refakat etmektedir. 

Eski Belçika başvekili B. Van Zce
land, Clippcr tayyarcsiylc Amerika'· 
ya hareket etmiştir. 

• 

lsveı'ten ge~en 

Alman askerleri 
Londra, 16 a.a. - Avam kamarasın

da bir suale yazı ile cevap veren hari
ciye müstc~an B. Butler şöyle demiş
tir: 

İngiltere hükümeti alman kıtaatı
nın İsveç üzerinden geçmesine müsaa 
de edilmesini vahim telakki eylediği
ni ve İsve_ç hükümetinin bu hareketi
nin bitaraflık kanununun ağır bir şc· 
kilde ihlali olduğunu İsveç bükümeti
ne bildirmiştir. 
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IS 
Cümhuriyef 

Akademi' de diploma tevzii 
YUNUS NADİ, bııgünkU baqmakale· 

sinde: akademiyi bitiren subaylara dip
loma tevzii merasimi mUnaaebettyle, 
kurmayların kıymeti etratuıda bir has
bıhal yapmaktadw-. 

Muharrir ezcUmle diyor ki: 
"BüyUk orduların kara, deniz ve h~ 

va kuveUerlni çarpıelınn&kta olan yeni 
cihan buhran! tUrk nkademlsl için bU
tiln safhalardan ibret ve dikkatle takip 
olunan bir tetkik mevzuu teııkll etmek
tedir. Akademi kumandanı, dünkU nut
kunda orduları zafero götüren sebeple
ri .!'ayarken pek haklı olarak bllhasııa 
manevi ve entelcktUel sebepler Uzerln
de durdu. Tarlhin bUtlin derslerinde bu 
ha.klkatıerl seçmeğe lmktın buldukların
da §llphe olmıyan tUrk ordusunun yeni 
z.abltlerl kendi harp t&rihlmJzin anane
lerinde dahi bu bakımdan bitip tilken
mez kayna.klan elbet çoktan bcnimse
mlı bulunuyorlar.,. 

İKDAM 

Hala o bitarfhk teranesi 
ABİDİN DA VER, bu b&§lık altında, 

serbest İrlandn'wn bir alman tartuz.u 

a. •· Matbuat Servisi 

tehllke&ne maruz olmasına rağmen 'bi· 
taraflığını UAn etmesini mevzuub3.h11s 
ederek diyor ki: 

"Norveç, Hollandıı ve Belçlka'nm ~ 
ııına gelenlerden ibret dersi alnıamıo o
lan serbest İrlanda.. bir alman taarruzu 
kar§ısında. bu kUçUlc devletlerle a,ynı a.. 
kıbete uğramıya matıkQmdllr.,. 

VAKİT 

Tahrif niçin? Tashih niçin? 
ASIM US, bu ~hkh yuısında, al

man ajo.nsuıın mahut vesikalar mesele
sini mevzuubahis ediyor ve bunun kıaa 
blr tahlilini yaptıktmı sonra diyor ki: 

"Fransızca olan bu 'vesikaların asıl
larını a!Akadarlara tebliğ etmeyip de 
bunlara Tilrklye'yt Sovyetler Birliğine 
kaı'§ı dUıtman olarak gösterecek bir ııe
kil vermek alman hariciyesinin k:ı.ran· 
lık maksatlarını tamamen açığa \'Urtn\10• 
tur. Anadolu Ajaruıının çok yerinde o
larak işaret ettiği gibi elmdl O.N.B. a
jansına d~cn vazife eline geçirdiği 
fnı.nsızca vesikaların Mlını neşredec;ek 
yerde bunu evelce almancaya, sonra tek
rar almanca.dan franaızcaya tercUme et
tirerek ne,,retmekle takip ettiği gidi, 
daha doğrusu çok açık suykssdln se
beplerini efkAn umumiye muvaCt'huiıı· 
de izah etmektir.,, 

Habeıisfan ve Eritre ile Sudan hududu boyunta 
yapılan harekattan sonra edinilen intibaa göre 

Yerli İtalyan kıta arı 
ha be istekli d~ği er 

İtalyan propagandası Sud h 
askerlerin maneYiyallnı bozamadı 

Londra, 16 a.a. - İtalya harp illn 1 
edclidcnberi Habe1istan ve Erythree ·ı · ı · 1 • 
ile Sudan arasındaki hudut boyunca ngı iZ tayyare eri 
ufak mikyasta bazı hareketler ecre -

y~ etmiştir. Lon?ra'?a öğrcnil~i~iı:e Muvaffak·ıyeıı·ı 
gore bu esnada şımdıyc kadar ıkı a-
mil meydana çıkmı1tır: 

1. - Yerli italyan kıtaatı harp et· ucuclar y ıy r 
meğc çok istekli değildirler. , ~ 

2. - Sudanlı kıtaatın mancvyiatını 

bozmak için İtalyanların sarfcttiği 
gayret boşa çıkmııtır. 1ı-alyan propa
gandası havadan atılan beyannameler
le yapılmakta idi. Sudanlı askerlerin 
çok azı okumak bilir. Bilenler ise a
tılan beyannameleri bilhassa gü • 
lünç bulmaktadırlar. Bu hususlar -
da ingiliz kuvetlcri modern şerait al
tında muharip olarak kendilerini gös
termiş olan bu yerli kıtaattan müte
şekkildir. Bu kıtaat §imdiye kadar 
düşman topraklarına müteaddit hü -
cumlarda bulunmuşlardır. İngiliz ku· 
vctlcrine iltihak eden bir çok habcş
lcr de hücumlara iştirak etmişlerdir. 
Bidayette İtalyan Sudan limanlarına 
ve Şap denizi sahili boyunca bazı 
noktalara hava hilcumu yapmakla ik
tifa etmişlerdir. Bununla beraber bu 
ay faik kuvetlerlc Kassali, Gallabat, 
Kerumut karakollarını ilk ciddi hü
cum hareketlerine başlamışlar ve bu 
karakolları mühim zayiat vererek 
zaptetmişlcrdir. Bu karakolların İngi
liz noktainazarınca ıtratejik kıymet
leri olmadığından muayyen bazı nok
talardan itibaren mukavemet ctmeğc 
de bir sebep yoktur. Hali hazır yağ
mur mevsimi büyük harekata müsait 
değildir. Trablusgarp hududunda İn
giliz kara ve hava kuvetlcrinin işbir
liği iyidir. Kenya şimal hududunda
ki harekat ingiliz kuvctlerinin mah
dut hücumlarıyle bombardıman hü
cumları yapan cenubi Afrika hava 
kuvetleriyle baılamıştır. İtalyan müs
temleke askerlerinin Sudandaki ku
vetlerden iyi harbetmiş olmasına rağ
men ingiliz kuvetleri bir çok defa hu
dudu aşmışlardır. İngiliz takviye ku
vt'tleri karakolu zaptetmek için ital
yanların ciddi teşebbüslerini boşa çı
karacak surette Moyale'e vaktinde 
yetişmişlerdir. Yeni İtalyan takviye 
kıtaatı gelmesine rağmen ingiliz gar
nizonu dayanmaktadır. Kahirc'den bu 
gün alınan haberlere nazaran şiddet
li muharebeler olmaktadır. 

lspa~ya ve Almanya 

Madrit, 16 a.a. - İspanya hükümc
ti General Montcro de Espinosa'nın 
Berlin sefirliğine tayini için Almanya 
hükümcti nezdinde istirnzaçta bulun
muştur. 

Fransız nazırlar mecliainde 
Vichy, 16 a.a. - Nazırlar meclisi 

dün saat 8 den 20 ye kadar toplana
rak, harici politika meselelerini, mü
tareke itilafnamesinin tatbik §eklini, 
idari hayatın faaliyete geçmesini, mül 
tecilcr ve ziraat meselelerini tetkik 
etmiştir. Meclis bugiln tekrar sa.at 18 
de toplanmıştır. 

Londra, 16 a.a. - İngiliz matbuatı, Na!lö 
vik'ten Bordeaux'ya kadar 2.000 millik bit 
mesafe dahilinde sahiller üz.erinde bili ra
stla bek~llik yapmak gibi agır bir vazife 
denıhte etmiş olan f~liz hava kuvetleri • 
nin devamlı gayretlerine minnetlerini be • 
yan etmektedirler. 

Bir taraftan bu neıaret iui devam eder
ken, diğer taraftan hava l.-uvetlerimiz Al
manya'da ve alınanlar tarafmdanişgal edil
mektebulwun arazi üzerinde tayyare mey
danları, tayyare fabrikaları, petrol tasfiye 
fabrikaları gibi askeri hedefler Uzerinde 
bombardımanlarına fasılasız olarak devam 
etmektedirler. 

İngiliz hava kuvctlerl nakliye kafileleri· 
nin muhafazasını denıhte etmekte, ve bun.. 
lara hücum etmiye tcşebblis eden alman 
tayyarelerine ağır zeyiat verdirmektedir. 

İngiliz hava kuvetlerinin her giın gbs • 
tcrmekte oldufu faaliyet kendilerine tevdi 
edilmiı olan müdafaa vazifesinin, daha kıy. 
metli ve galip gelmekte dahn azimkir kim
selere tevdi edilemiyeceğini isbat etmekte
dir. 

Times gazetesinin hava i~leri muharriri, 
"İngiliz hava kuvetlerinln tarihi bir hafta
sı" bailıi:ı altında, geçen hafta zarfmda vu
kua gelen hava mılharebelerini oöyle hullsa 
etmektedir: 
Diı~manın ba$hca hedefi olarak tebellür 

eden maksadı, belki de istiliyı hazırlamak 
ve iaşeye mani olmak üzere, ticari cemi -
lere yaptığı taarruzlar olmuştur. Fakat bu 
te$ebbüsler akim kalmıştır. Hava te~ekkül
lerinin refakatinde kullandıkları l.-uvetli 
Mcsserchmidts tayyareleri, Spritfires ve 
Hurricanes tipindeki tayyarclerimizin, dliş
man bombardıman tayyarelerine vararak 
mühim bir kısmını imha etmelerine mani 
olamamıştır. 

Yunkenı tipinde dalıcı tayyarelerinin is
timal edilmiı olması düımanın nakliye ge
milerimizle bunlara refakat eden harp ge
milerimize öldürücü darbeler indirmek ni
yetinde olduğunu isbat etmiıtir. Fnkat bu
rada dahi ciireti kendisine pahalıya malol
du. 

Alman taarruzlan, mikya&ları ~oblm~ 

olmakla beraber, henüz en aon derecelerini 
balmamı~lardır. Daha çok müthiş akınlara 
intizar ctmeklicimiz lazımdır. Müdafnala
nmız o kadar ıüzel tertip edilmiet!r ki, 
fazla endişeye mahal kıılmaksızm bunlara 
karşı koyabileceğiz. 

Alman kumanda heyetinin, ingiliz zayia
tını gülünç bir r;urette miıbalaia ederek, 
kendi zayiatının pek cüzi bir kısmını itiraf 
etmekte devam etmesi, gece gündüz bom
bardıman tayyarelerimiz tarafından izaç 
edilen alman sınai mıntakalarmdıki ahali
nin, kırılmnkta olan kuvvei maneviyesini 
yükseltmek lüzumunu hissetmekte oldugu. 
nu isbat eder. 

Neğüs nerede? 
Kahire, 15 a.a. - İmparator Haile 

Selasic'nin halen Şap denizi bölgesin
de bulunduğu hakkında henüz teey
yüt ctmiycn ayialar üzerine aşağı 
bölgelerdeki mıntakalarda mukim ha
bcş a§irctleri arasındaki galeyanın art 
tığı bildirilmektedir. 
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Saçlar ne işe yarar? 
Kadınlık için aaç her feyden ön

ce, tabii, güzelliğe yarar. Bunda ka
dınların kendileriyle birlikle erkek· 
ler de müttefiktir. Zamanının en a
kılh adamı aayılan Süleyman pey • 
samber bile Israil kızının abanoz 
renginde aaçlarının dalgalarmı dağ· 
)ardan inen kara kıvırcık kuzuların 
aürüsüne benzettikten sonra hiç bir 
erkek aaçsız bir kadının da güzel 
olabileceğini aöylemeğe cesaret e· 
dememittir. Onun için bir kadm aaç
larını kaybetmiye batlayınca aklını 
da kaybeder ve, takma aaçlı bat ta· 
liaiz olur, denilmesine rağn:en gÜ· 
zelliğine halel gelmektense tali
aiz olmayı tercih eder ••• 

yaydıktan aonra topuklarına kadar 
uzıyan uçlarını bir köleye tatıtmak 
moda olduğunu elbette duymuııu
nuzdur. Teni de zaten kar gibi be
yaz olan kırmızı aaçlı bir güzelin 
bu hali canlı bir ıiir olacağı tüp
hesizae de kırmızı saçlı vücutlar he· 
kimlikte sağlam olmakla ıöhret a
lamamıılardır ••• Bir taraftan da ve
remli hastaların çoğunda saçlar 
gür, kirpikler de birer ok gibi olur .•• 
Erkek ıaçlannm kısa keıilmesinde 

bir fayda onların tcmizlenctesi ko
lay olmasındadır. Bundan dolayı 
yatılı mekteplerde ve onlar gibi 
kalabalık yerlerde gençlerin aaçla· 
rmı daima kıaa kestirmeleri doğru 
olur. 

ULUS 

Emniyet mensupları arasında 
• 

tayın, terfi ve nakiller 
Emniyet İşleri Umum müdürlüğü, ~mniyet müdürü, emniyet amiri, baş 

komiser, komiser, komiser muavini ve polis memurları arasında geniş mik
yasta terfi ve nakiller yapmıştır. Umum müdürlük nakillerde bilhassa üç 
senelik şark hizmetini bitirenleri diğ~r vilayetlere nakletmiştir. Bunları 
sırasiyle yazıyoruz: 

Emniyet müdürleri araaında 
nakiller 

Elıl.zığ emniyet rnUdllrü Behçet Kutar
tan Vnn emniyet rnUdUrlUğüne, Van em. 
niyet mUdllrU Halim Saatçi EH\zığ emni
yet mUdUrlUğüne tayin edilmişlerdir. 

Emniyet amirleri arcuında terli 
ve nakiller 

Ankara tkincl sınır emniyet Amirlerin
den Hulusi GUmUş, İstanbul ikinci sınıf 
emniyet lı.mlrl<>rinden Tahsin Naha! terfi
an birinci sınıf emniyet l'ımlrllklcrlnc, İ -
çel ba.şkomlscrterlndcn ve polis enstltUsU 
yUksek tahsil kısmı mezunlarından Cemal 
Kökeal Bitlis, Eskişehir bnşl<rımiserlcrln. 
den Faik Er~Ul terfian Isparta ikinci sınıf 
emniyet mildllrliiklerine tayin edilmişler -
dlr. 

BCJ§ komiserliğe terli eden 
komiserler 

Ankaradan Avni Aksoy Zonguldata. 

N ahlolunan komiser muavinleri 
. Ankaradan Kerno.l Sezer Seyhana, Sallm 

Glıler Yozgnda, Rıza Şahin Çannkkaleye, 
Emin Çonık Erzuruma, Raşit Celftl Do
ğanlı Karsa, Mehmet Sllliv Mardine. Nuri 
ICırknn Rlzeye, Bltıistcn Nuı1 Karakurt 
Çoruma, Sait Atakan Jo~l!izıl{a. Hingöldcn 
İ?.zct Aygün Elı\zığn, Antalyadan Kemal 
Oral Anknrayn, Erzurumdnn Tevfik Çü -
rUlrnğlu Glresunıı, Çnnnklmlcd,.n SııTı U
ğural Bltııııe, İstanbuldnn HUsnll 0

GUrs:ın 
Bingölc, Salih Soycan Tunc liye, Tt:\fU: 
Sönmez Kırklarellyı', eırı:r.ığdan Hifııt hn
raynlçın Scyhruı, BnkArldrn Rııınazan F~r
gtinay Elt'ızığn, Çonıından Nizamettin 
K€ın Tunceliye, İçelden Tevfik I,krvaz 
Seyhıına, Kırklıırelld,.n Hulusi Actın °İs
tanb11la. Seylınndnn Ziya İlhrın Anlrnr •ya, 
Trabzondnn llnyrl Oktay Ağrıya, Mal:'ıt
yııdan Hamdi Bilgen Tuncellyc, NiJid"dc.n 
Mahmut Ünver I<:rzlncamı, Nil";'d d n rı -
yazı Kcçed F..ı-7.tırııma, ı.tardınd"n P.lfnt 
Akbulut Malfıtynya, Ur!r.dan Kl'ı .. ım :Muş
tu İçele. 'l'unccllden Mliııllın özman Kll
tahya'ya. Yozgattan Faik Sıığlam Kocııe
liye, Muğladan İhsan Uğuz İstanbula, Ri
zcden HUsamettin YUksel Siva.sa nıı.klolun
muşlnrdır. 

BAŞVEKALET 

Matbaacılara 
BaşveUlet lstatistıl: Gen~I Direltörlii

şü Eksiltme ve llıale Komis-,oaundaa : 
1 - Açık pazarlıkla eksiltme ve ihalesi 

yapılacak olan 40 forma tahmin olunan 11 
inci cilt iltatiıtik yıllığından 2000 nüsha 
bastırılacaktır. 

2 - Tahmin olunan bedel 2000 liradır. 
% 7,5 hesabiyle 150 liralık muvakkat te -
minat vesikası verilmesi lazımdır. 

3 '- Eksiltme 1940 senesi temmuz ayı -
nın 31 inci çarşamba günü saat 15 de umum 
müdürlük binasında toplanacak olan ko -
misyonda açılacaktır. Nümune dairede gö
rülür. Şartname komisyon kitiplijinden is-
tenebilir. (3527) 13590 

Matbaacılara 
Başvekiilet istatistik Urnum Müdürlü

ğü Eksiltme ve lbtJle Komisyonundan: 
J - Açık pazarlıkla eksiltme ve ihalesi 

ynıılacak olı:ın 35 forma tahmin olunan kü
ı;iık istatistik yıllıı:ından 500 adedi yazıb.n 
(ransızca olmak üzere 4500 kitap bastırı
lncaktrr. 

2 - 16 sayfalık beher forması için tah
min olunan be<lel 45 lira üzerinden 1~75 

liradır. % 7,5 hC$1bİyle 119 liralık muvak· 
kat tenıinnt vesikası verilmesi tnzımdır. 

3 - Eksiltme 1940 senesi tcm:nuz ayının 
~l. hd rar<:nmhı gtinü saat 16 da umum 
mii lurliik binasında toplanacak olan kom;s-
"'"ıtı1a TtpılacnJ.trr N:imı.:ne dairede görü
lür. Şartname komisyon katipliğinden is-
tenebilir. (g671) 13716 

ANKARA BEl.EDlYESf 

TÜRKİYE 
--( Radyo Difiızyon Postalaf 
TÜRKİYE Rıtdyosu - ANKAR~ 
---..--( Dalga Uzunluı.:u ? 
1648 m. 1S2 Kcs./120 K~· 
31.7 m. 946'5 Kes ı ıo K«· 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 K-· 

ÇARŞAMBA: 17.7.1940 
7.30 Program, ve memle:ıct şıı.S 
7.35 Müzik: uverturler (l'J.). 
8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kadını • yemek liııteP 
8..20/8.30 Müzik: Deanna Durbıll 

çalar (Pi.). ,,. 
12.30 Program, ve memleket ." 
IZ.35 Müzik: şarkılar. Çalar..ıar 

Fcrsan, Vecıhe, Refik F 
yazı: Muzaffer İlk Ar. 
1 - Hicazkar pe rcvı .. 
2 - Oı;man Nihad • h! 
kı: (Şu zayıf göı;süm ıç 
3 - Lütfü bey - hica 
Sana noldu gonul). 
4 - Munlıs S!lbahattin • 
ııJ.rkı: (Bır gun ne olur 
başa kalsam). 

1 p.50 Ajans haberleri. , 
13.05 Muzik: tii rl...'iıler. (OkuY.,. 

fer İlk Ar). 
13.20/ 14.00 Miızık: radyo salo~ 

( violonist Necip A$kın 
ı - Walter Noack: kö1 
ri. 
2 - Wilhelm Wacek: 
3 - Becce: Jsola Bella 
serenadı). 
• - Chopin: Noktüm ( 
pclman tarııfından solo). 
5 - Schernpow: Pawlo\fto 

18.00 Program, ve memleket 
18.05 .M iızik: cazband (Pi.). 
18.40 M ıizik: fasıl heyeti. 

1 

Erekkelerde saçların ne ite yara· 
dığı pek de iyi bilinemez. Eski za. 
manlarda erkeklerin de gür ve U• 

zun aaçlı olmaları büyüklüğe ve ki
barlığa delalet ettiğini rivayet eder· 
ler, eski yunanlılardan ve romalı • 
)ardan kalan büyük adamlar hey· 
kellerinin ve orta çağlardan ka· 
lan tövalyeler resimlerinin hep 
çok saçlı olmaları da o rivayete ku· 
Yet verir. Fakat, aonradan daz batlı 
erkeklerin çoğalmaaından olacak, 
İngilizlerin büyük ıairi Şekspir, za· 
manm daz kafalı olduğunu ve saç· 
aız insanların berber masrafından 

kurtulacaklarını, hem de yemekte 
P>rba tabağmın içerisine batların· 
dan saç dütmeai tehlikesinden kur· 
tulacaklarmı yazdığı için, erkekler· 
de uzun saç modaaı birden bire diit· 
miif ve büyük pir aibi du batlı o· 
lanuyan erkekler de saçlarını aık 
uk keatirmeye baılamıılardır. 

Fakat saçlannı sık ırk yıkamıya 
vakitleri bulunanlar için saçları u
zunca muhafaza etmek daha fay. 
dalıdır. Çünkü aaç batın elbisesi de
mektir. Bir taraftan batı dı§atdan 
gelecek tozlardan ve havanm her 
türlü tesirinden, bir taraftan da te
rin çabuk tabahhur ederek batı Ü· 
ıümekten korur. DÜJmeye, çarpmı· 
ya karıı ba§ın Üzerinde daima fay
dalı bir tabaka teıkil etmesi de baı
ka .•• Temizlenmeıi kolay olsun diye 
saçlan kısa tutmak tenbellik alame
tidir. 

Aydından Faik Örsel Boluya, B:ı.lıkeslrden 
Hakkı Erdotı"an İçelc, İzrnlrdrn Galip O -
ral Jo~d l rneyc, İı!truıbuldnn Fevzi Tamvo 
İstanbula Eltı.zığdan Semrncler Aytekin 
Eskltıehlre tayin olunmuşlardır. 

Muamele memur/an arasında 
nakiller Karo döşeme işi 

Ankara Belediyesinden : 
Ce11ll Tokscs. Safiye To,--......... 

Inaan oflu yaptıiı her it için gö
rüniif te makul bir aebep bulmayı 
daima aevdiğinden erkeklerin kıaa 
aaçh olmalan modası çıktıktan aon· 
ra bunun aağlık baknnmdan fayda· 
h olduğunu anlatan rivayetler de 
çıkanlmıftl1'. O rivayetlere göre 
.. çlar ne kadar kıaa ve ne kadar sık 
aık keailirae o kadar sür olarak ye
niden çıkar ve aaçlann gÜr o1maaı 
da bütün vücudun aağlığma hem 
delalet, hem de hizmet eder... Ka
dmlarda kııa aaç modaaı çıkmazdan 
önce bayanlarm bazılarmm aaçlan 
kestirmeye cesaret edemiyerek a
rada aırada uçlarmdan azıcık yak
maları da o rivayetin neticesi olur
dü.. 

O rivayet dojTu bile olsa, yapdan 
it onun iatediii ,eyin aksine çıkar. 
Saç 11k ıık ve daima kıaa olarak ke
ailince hiç bir vakit sür olam'u ki 
vücut aağlığma delalet ve hizmet 
etsin... Zaten o rivayetin aalı olma· 
dığı aonradan tecrübelerle sabit ol
muıtur. Saçların keailmeainin veya 
keailmemeainin uzamalanna ve gür 
olmalarına hiç teairi olmaz. 

Gür ve uzun aaçlann vücut aai· 

Bu mülahazalar, yalnız ıüphesiz, 
yalnız erkek ıaçlan için. Kadın saç· 
larının uzun ve kısa olmaaına, he· 
kimlik değil, moda karııır. 

G. A. 

Ankara birinci sulh hukuk ha
kimliğinden : 

Gençlik sekreteri Kızılay merkezin
de Yeniıehir"de Selçuk Çandark, Ana
fartalar caddesinde numara 19 da Ha
l:cı Hüseyin Kumru tarafından aley
hinize açılan 165 lira alacak davasının 
mahkememizde yapılmakta olan duruş 
masında ilanen yapılan davetiyeye ica 
bet etmediğinizden yine usulün 141 
inci maddesi mucibince ve 20 gün müd 
detle ilanen gıyap kararı çıkarılması
na karar verilmiş olduğundan duruş • 
ması bırakılan 5. 8. 940 pazartesi günü 
saat 9.5 da mahkemede bizzat hazır bu-
lunmadığınız veya bir vekil ·gönder • 
mediğiniz takdirde mahkemeye gıya -
bınızda bakılacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere itan olunur. 
(3822) 13821 

Satılık eıya 
Ankara Gümrük Müdürlüğü11d~a : 

Müfredatı belediye mezat aalonu ile ıüm· 
rük müdürlüiü bina.aında asılı listede gös
terilmiıs olan muhtelif cins eıya 2/ağustos/ 
940 tarihi.ne müsadif cuma günü aaat 10 da 
açrk arttırma ile utılacalctır. 

Müzayede iıtirik arzusunda bulunanla
rın muayyen saatte Akköprüde gümrük bi
nasında müte•eklcil utıı komisyonuna mü-
racaaltarı. (3649) 13657 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -lıfma delalet etmesine l'elince, bu : : 
da dotru 011aydı dünyada en aat- § Gencel Bayanlar Terzievi : 
lam vücutlar kırmızı aaçlarm aahip- : : 
leri olmak lazım ıelirdi. Herkes bi· : En aon modeUer ve en müsait fiyat- : 
lir ki, kırmızı aaçlann gür olmıya E lariyle kın u.manda aayın müıterile- : 

• - rini aon derece memnun etmektedir. : 
ve uzamıya iıtidadı baıka renktekı : Çocuk sarayı cad. Kurıunlu cami kar- : 
aaçlardan daha ziyadedir. Hatta : -
1'ırmızı aaçlı güzeller diyarı olan : ım Alim B. Ap. No. 84 : 

Venedik tehrinde vaktiyle kırmızı = MUZAFFER YALINCAK = 
.. çlannı dekolte omuzlan üzerine ;11111111111111111111111111111111111111;: 

Naklolr.:nan btlf komiserler 
Karston Vasıf Ko7.lll' Malatyaya, Ağ

rıdan ScyJt Vehbi Öztllman Elllzığa. E -
dlrııod n Nedim Öner Kocıı.cliye, J.:lflzıgdan 
SalAhaddln Erhıın Ağrıya, Kocaeliden LUt
fl Akmut tııtanbula, Uoludan Nlvazi Telıln 
İzmlre, Mal(ttyadnn Şevki Demirel Ordu
ya, Ordudan Hayrettin Çınar Karsa nak
ledllmi~lcrdir. 

ft..omiserliğe terli eden komiser 
muavinleri 

Blngölden İzzet Ayg{ln Elllzığa, İstan
tıuld:uı Mustafa Saracoğlu EIAzığa, Hıza 
Öz toprak Trabzona, Vahdet tin Alev can 
Yozıı:ad, Seyfeddin l{urun Erazuruma, Ri
fat Öğe ve Nevzat Sayılgan Edlrneye, 
Tevfık Özlş İzmlre, Ho.kkı Çetınalp 1-~lAzı
ğa, KAzım Özen :Mara.şa, Kftmll Arltayın 
ve Remzi Açar İstıınbula, Kocaeliden Ya
şar Ç1ll İ11tP.nbula, Sıvastan Hıza Aykal 
Aydına, Glresıından A vnl Erdoğan Trab
zona tayin edilmlıılerdir. 

Naklolunan komi•erler 

Ağrı tlçllncü sınır muamele rnemunı 
Mazhar D l nan Trııbzona, li:r,.ıırum dör
dUr.cil sınıf mııamel memuru Mer.mct A -
tagflrbUz A khisnra, Jo;dırnc iir;üncii sınıf 
muamele m!'mııru Hasnn Ö.:er iııtanbuln, 
İııtanbul llçUncll Slnır muamele memurla -
rınuan Esat GlinclUz gdirneye, H:ı.kkı Be
şe Mıığlnyn, :Mııstnfa Z!'ki Us Erzıırıının, 
İstıınbul birinci sınıf muıımrle mcmıırla-• 
rından l<~sat ErtUrk Vana, Trabzon UçUn
cti sınıf muamele memuru Hayri oı~tay 
Ağrıya . .Muğla lklncl sınıf muarıele me. 
munı İhsan Uğuz İstanbula naklen ta)1n 
edilmişlerdir. 

Çukurovada ilk mektep 
mezunları 

Adana (Hususi) - 1939 • 40 ders 
yılı imtihan neticelerinde 5 sınıflı A
dana merkez ilk mekteplerinden 303 
kız, 658 erkek; kazalar merkez mek
teplerinden 78 kız 336 erkek ve köy
lerdeki 5 sınıflı mekteplerden de 23 
kız, 187 erkek olmak üzere 1585 tale
be mezun olmuştur. 

1- Emniyet abide9i etraf dıvarlarile 
müdafaa yolu trotuvarlarına karo dö
şemesi i§i on beş gün mi.iddetle ve ka
pal. zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur 

2- Muhammen hedeli (14217) lira 
(SO) kuruştur. 

3- Teminat (1066) lira (34) kuruı· 
tur. 

4- İhalesi 23. 7. 940 salı giinü saat 
1 ! de yapılacağından şartname ve kro
kisini görmek istiyenlerin her gün en
cümen kalemine ve ısteklilerin de iha
le günü olan 23. 7. 940 salı günü saat 
ona kadar usulü dairesinde teklif mek 
tuplarını Belediye Encümenine ver • 
meleri ilan olunur. (3i46) 13640 

Satılık yol fazlaıı 
Ankara Belediyesind~n: 

1 - Yenlşehirde 1086 ada 34 parae1de 
bulunan 25 metre murabbaı yol fa:r.lası sa
tılmak üzere on beı gün müddetle ac;ık art
tırmaya konuim~tur. 

2 - Muhammen bedeli 125 liradır. 
3 - Teminatı 9,38 liradır. 

19.15 lConuc;ma (dış politika 
19.30 Mıiz " k: r:ız eserleri. Ç 

c:he, Cevdet Kozan, R 
19.45 Memleket saat ayan, v• 

he:-leri. 
20.00 Müzik: okuyan • Az.ize 

1 - Udi Mehmet • kür 
kı: (Yoktur emelim). 
2 - . • . • kürd.li H. ıat 
adad:uı). 
3 - Sebuh • hicaz şarkı 
zülfüne vabeste). 
4 - Mustafa Nafiz • 
(Yalvardı gözUm). 

20.15 Konuşma. 
20.30 Müzik: amatör aaati. (k 

Felsefe muollimi Nur 
Handel - Sonate, ve kU 
parçaları. 

Z0.50 Muzik: geçit konseri. 
21.15 Miizik: Borodine • "Pr 

dan danslar. Londra se 
kestrası tarafından. (Pi.) 

21.30 Konuşma (radyo gazet 
21.50 Mil:ı:ik: Riyasetictimhur 

(şef: İhsan Kiınc;er). 
1 - Nazare - Aga: ~rfo 
2 - Leo. Delibes: Nail• 
Çiçek! er raksı ( cnterm 
3 - M endelssohn: La ı 
gal (uvertür). 
4 - Fevri er: Agncs, d 
te suitinden No. 3. Pass 

Erzurumdnn Avni Sayın Bahkesire, Ma
raştan İbralıım .Ke9kln Konyaya, Konya. 
dan Nlynzl Özalp Hataya, EIAzığdan Mu
hiddin GUnen Ankaraya, Mustafa Demirel 
Hakl\riye, Hıı.kArlden Suat Demiralp Ço
ruma, Çorumdan Sabri Tunçel HakAriye, 
Trabzondan İsmail Sezer Balıkesire, Yoz
gattan Tahsin Çelek Zonguldağa, Balıke
sirdcn Reşat Orhan Eskiıtehire nakledU
mlılerdlr. 

~-Daktilo kursu·-~ 
73 UJJcO devresi kayıtlarına b&f· 

lanmıştır. Belediye Blrası Hanef a-
part. No. 4 Telefon: 3714 2G89 

4 - Şartnamesini &örmek istiyenlerin 
1 her &Ün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 30/ 7/940 salı günü saat 10,30 da beledi
ye encümenine müracatlan. 0682) 13718 

5 - Brahms: Hun&ar 
danslan üzerine fantezi) 

22;30 Memleket saat ayan, a' 
leri; ziraat, esham - talı 
biyo - nukut borsası (fi 

22.45 Mıizik: cazband (Pi.). 
23.25/23.30 Yarınki program, 
-----IİRANI Komiıer muavinliğine terli eden 

polis memurları 
HARiCiYE VEKAt;ETl 

Kiralık kasap dükkônı 1-----------
Kok kömürü alınacak 

Hariciye Vekaletinden : 

Taliratı Radyosu 
Tahnın radvosıı, kıııa d"lv.a 

saat 11.30 dan 14 e kadar. 19 
uzuıılutu üzerinden. 17.13 deıı Ankara Bahçeli EvleT Yapı 

Kooperatifi idare heyetinden : 
Kasap dükkanı için inşa edilmiı 

ve lüzumlu demirba§ eıwaaile birlik· 
te mahallemizdeki 5 No: lu kasap 
dükki.nı icara verilecektir. 

Taliplerin bahçeli evlerdeki An -
kara Memurlar Kooperatif Şubesi -
ne müracaatları. 2852 

Ankaradan SWcyman Eraavq, Salim 
Batur, Sait Oran. Niyazi Eren An.karaya, 
Ankaradan Sadi İzgtiden Anta1yaya, Arif 
Saygan İstanbula, Afyondan ZUlrikar Sil
er lstanbula, Balıkeslrden İbrahim Ersoy 
Erzuruma, .Mehmet ŞUkrU Ertan Kars'a, 
Edirneden Muzaffer Tomru İstanbula, İz· 
mirden Adnan Kirman İstnnbula, Isparta
dan Dündar Saraç Kocaeliye, İatanbuldan 
Atabckgök, AbdUlbakl Şehar, Sait Girgin, 
Mehmet Denizci, Ttftllt Alpargun, Necdet 
Enıeren. Kllmll Gercelman, Muammer O
ral, Osman Dllndar :t1ıtanbula, Seyhandan 
Fevzi Özbö!Uk Aılkaraya, Trabzondan 
Necdet Sertel İstanbula, lçelden Seyfettin 
Aksoy fstanbula, Mahmut Özsavaş Hakll- SATILIK ·EV 
rfye, Seyhandan Turan ErgUven Urfaya,, .11111111 llllllh .. 
Hakkı Akdan İstanbula, Trabzondan Nec- : 
det Sertel İstanbula, J.lalatyadan Halil : 
Karnduman Mnltı.tyaya, Yandan Mustafa : 

-Bakanlıklar ve yapılmakta olan T. : 
B. M. Mecliai binası karımnda Akay E 
sokak No. 10 da 8 oda ve teferruatı. : 
Görmek için Tl: 1750 ye müracaat. E -

Aydın Siirde. emniyet igleri umum müdilr- : 
lü~Clen Mehmet Bozkurt Ankaraya, De- : 
nlzllden SUleyman Saygı btanbula tayin : 
edilmlolerdir. ., l 11111111111111111111111111111111 il il l r" 

1 - Satın alınacak 250 ton kok kö
mürü kapalı zarfla münakaaaya konul
mu§tur. 

2 - Tahmin edilen bedel (6510) U
ra ve muvakkat teminat 488 lira 25 ku
ruıtur. 

3 - Münakasa 29 tenunuz 1940 pa
zartesi günil aaat 16 da Ankara veka· 
let satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

4 - Taliplerin teminatlariyle tek • 
lif mektuplarını mezkur tarihde ko • 
misyona tevdi etmeleri ve prtnameyi 
almak istiyenlerin vekalet levazım 

müdürlüğüne müracaatları. (3680) 
13666 

30 m. 99 dalga uzunluğu Uze 
20.30 dan 23 30 a kadar 48 m. 
zunlutu ihertndcn neısredllme 

CYukarıdakf Saatler tRAN 

Bugün 

ULUS Sineması 

2 - Kavıacı Kov 
3-M1Kl 

14,30 • 17,30. 21 de Mü 

16 - 19 

duğuna kanaatim vardır. Bu bir kaç haf talık a 
'hiç bir fey ifade etmez. Bunun ancak bir tt'k ne 
olabilir. O da, ıcap ederse, senin uğruna ann~ 
babamı ve onların benim için pek büyü!.t bir kı 
olan sevgilerini ebediyen kaybetmektir. Bu ta1"0 
dünya yüzünde senden başka hiç bir insanla al 
kalmıyacaktır. Yalnı.z ve bütün mevcudiyetiosl' 
nin olacağım. 

2 - Babam, bugün Budapeşte'ye avdet etti. 
onlara lı:arıı aon vazifemizi de yapalım. Git ve ._..r,-.~ 

rum. Onun bir baba, bir doktor.aıfatiyle annemi ten· 
vir etmeaini istiyorum. Babam nefretle batını çevi
riyor. Çünkü: seni severken, onun reyini almadım. 
Ne garip düıüncelerl Babam fevkalade mağrur, yük· 
ıek emeller peşinde koıan ve inanılamıyacak derece
de enerjik bir adam. Beni de kendisi gibi görmek 
istiyor. Fakat, benim ba§ka bir insan olduğumu, o
nun gibi hareket edip ,aynı tarzda düıünmeme im· 
kln bulunmadığını kavrayamıyor. O, beni kendisi
nin ikinci bir nüshası olarak kabul ediyor. Binaen· 
aleyh hayatda tahakkuk ettiremediği bir çok emel· 
lerini benim tahakkuk ettirmemi arzu eyliyor. Bü
yük bir doktor, tanınmıı bir operatör, üniversitede 
profesör, fakat bütün bunlar ona kafi gelmiyor. 0, 
ayni zamanda !JÖhretli bir avukat, nüfuzlu bir me
bus, diplomatik faaliyetleri bütün dünyada alaka i· 
le takip edilen bir diplomat, bir nazır olmak hülya
aiyle yaııyor. Bu hayallerinin hakikat olmaaına ar· 
tık ömrünün kafi gelmiyeceğini biliyor. Bu itibarla 
kendisinin bir parçası olan benim, bugüne kadar ta
hakkuk edemiyen bu hayallerini hakikate çevirme
mi çılgınca bir iararla talep etmekten vu gcçemi· 
yor. Beyhude yere onu ikna etmeğe uğraııyorum. 
Benim de hayatta bir mevki sahibi ve büyük bir a· 
dam olmak arzusiyle çırpındığımı, fakat iatidadımın 
başka sahalarda olduğunu izaha çalı!Jıyorum. Nafi· 
le 1.- Saplandığı manasız düşüncelerden kurtulamı· 

yor. Ruhum. uykusuz geçen gecelerimde, sabahlara 
kadar zihnimi yoruyorum. Bir türlü aile hayatı de· 
nilen bu karğaplığın sırrını anlayamıyorum. Ne 
var? Ne oluyor? Niçin biribirimizi olduğumuz gibi 
kabul edip ıevemiyoruz? Neden şahsi kanaat ve fi. 
kirlerimizi yekdiğerimize zorla kabul ettirmeğe uğ
ratıyoruz? Bu. vaziyet karşısında ne yapmalı? Nasıl 
hareket etmeli? Aramızda, hiç bir zaman unutulma· 
sına imkan olmıyacak dereced ağır ve çirkin sahne· 
ler cereyan etti. Babam, avazı çıktılı kadar bağıra
rak, beni yetittirmck için avuç doluıu para sarf etti
ğini, hila onun evinde oturduğumu onun sofrasında 
karnımı doyurduğumu, aırtımdaki elbiacleria bile o-

Yazan: Mihaly FôLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TORUMKUNEY -57-
aini gör. Benim gönderdiğimi söyle. Seni yak' 
tanısın. Bu auretle kanaati değişecektir. çuııkil• 

• 

nun parasiyle yaptırıldığını söyledi. Hayret ettim. 
Ben, bunun aksini iddia etmiş olduğumu hatırlaya
mıyorum. Bana, bunları söylemesine ne lüzum var
dı? Şimdi, onu bir alacaklım olarak mı telakki ede
cektim? Bu ne tuhaf bir düşünce idil Beni dünyaya 
getirecekleri zaman, bu hususta benim muvafakati
mi almışlar mıydı? Babamdan bunu sordum. 

Madam ki; beni, reyimi almağa bile lüzum gör
meden dünyaya getirmişlerdi. O halde bana bak· 
mak, beni yetiştirmek, beni aevmek vazifeleri değil 

miydi? Ananın ve babanın çocuklarına karşı göster
dikleri alaka ve muhabbet bir lütuf mudur, yoksa bir 
vazife midir? Evela bu ciheti izah etmek lazımdı~. 
Tabii vazifeleridir 1 Bunda bir an dahi tereddüt edi
lemez. Çocuk, yetişip büyüdüğü zaman, kendi haya
tını kendi bildiği gibi tanzim etmeğe kalkınca, baba 
elinde bir hesap puslasıyla çocuğunun karşısına di
kilmek hakkına malik midir? Haydi, çok çirkin bir 
şey olmasına rağmen bunu kabul edelim. Bu vaziyet 
karşısında çocuk babasına borçlu olduğu meblağı par
ti, parti ödemeği teahhüt ederek çekilip, gider. Fa
kat. iş bununla bitmiyor. Bir çocuğun anasına, baba· 
sına borçlu kaldığı ve ödemesine imkan bulamadı

ğı bir ıey daha var. Ana ve babanın çocuğa gösterdik· 
leri eevgi. Bunun bedeli tayin edilemez. Bunu aynen 
ödemek lazım. Hem bunu ödemenin prtları da var. 
Bu ancak onların istedikleri şekilde ödenebilir. Ya
ni, bilmukabele onları aevmek klfi delildir. Onların 

ıevgileri hesabına diğer bütiln sevgilerden feragat 
etmek zaruridir. Binaenaleyh, bir çocuk hi~ bir vakit 
bir kadını sevemez. Böyle bir hareket ananın ve baba
nın sevgisine karşı işlenmiş bir ihanetten başka bir 
şey değildir. Bir çocuğun evlenmeğe teşebbüs etmesi 
ies daha feci bir hiyanettir. Çünkü; evlenmek sure· 
tiyl anasını, babasını terkedecektir. Bir çocuk, elli 
yaşına gelse de, anasının, babasının reyini almadan 
baba olamaz. Bunu yaptığı takdirde dünyanın en al
çak ve sefil bir mahliıkudur. Bu nasıl bir mantık? 
Ne biçim bir fikir? Bunun ahlak neresinde? Demeıt; 
ki; dünyanın iç yüzü bir timarhaneden batka bir ıey 
değili 

Biricik sevgilim 1 Her halde pek yakında biribiri
mize kavupcağız. Yanan batımı yumuıak göğıilnde 
serinleteceğim. Çektiğim ıstırapları, güzel gözlerin
deki ateşli bakışların derinliklerinde unutacağım. 

Yavrumuzun şen kahkahaları acı günlerimizin bir 
mükafatı olacak. Şimdi sana bazı şeyler bildirmek 
istiyorum; 

1 - Seni bütün varlığımla ve tapınarak scviyo • 
ruın. Bu his, bende günden güne derinleşerek ya§ı· 
yor. Bizi biribirimizden ayıran kilometrelerin hiç 
\;ir kıymeti yoktur. Ben, seni daima yanımda, kalbi
min içinde tatıyorum. Aşkımızın bizi yek:Uğerimizl" 
ebediyen bailadıcına eminim. Bu bağı çözebilecek 
hiç bir kudret yoktur. Senıiz bir hayatı tasavvur bile 

odemi7orum. $etün de Ma& AJIU hillcrlc ballı bulun-

seni bir kokot, zavallı masum yavrusunu aldata' 
şerlenmiş bir kadın zannediyor. Sana bunları 
ğim için beni affet. Biribirimizden hiç bir ıe1 
lemiyeceğimize dair sözleşmiştik. Bu söze ıadılı 
larak, ıana her şeyi bütün çıplaklığiyle yazı 
Bu buluımanın neticesinden eminim. Senin açılı 
kışlı gözlerini, temiz ve lekesiz yüzünü görUrıı:;s 
bam, hakkında düşündüğü çirkin şeylerden do 
tanacaktır. Fakat, bunun aksi de mümkündür. 
her ıeye rağmen fikirlerinde israr edebilir. 
yolı:. O, bildiği gibi düşünsün. Biz vicdan azal>' 
mıyalıın. Onların bu it için muvafakatlarıııı 
üzere her çareye baş vurmuı olduğumuzu dütU~ 
ileride vereceğimiz karardan dolayı içimizde JsJÇ 

endiıe kalmasın. 

3 - Sana bu mektubu yazdığımdan anne111
1" 

beri vardır. Hiç olmazsa, onu olsun bizim belal 
1 

kazanmak için elimden geleni yapıyorum. \'aırı;,c 
nemin bir tek ricası var. Daha kısa bir aıod eııa' 
nunla kalmamı, hemen Budapeşte•ye dönme'° JtJ 
tiyor. Annemin bu arzusunun, senin tarafın~ ,

1 
kabulünü rica ediyorum Onunla birlikte pars~ 
deceğim. Fakat, orada çok kısa bir zaman kalafliÇ 
Güzel bir fotoğraf çıkartarak, derhal gönder. i 

· d"l'k · · ·· yim. '\'eti mazu anneme t•m ı ı resmını goıtere 

re•im: Grand Hotel Paria 12 Boulveard de• 
cienı'dir. ...a 

fS•"" .,,,. 
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kdenizdeki son harbe 
dai r verilen tafsilôt 

lngllizler hi~ bir geminin batmamıı 
olduğunu tekrar teyit ediyorlar 

dra, 16 a.a. - Akdeniz'de wkua 
ı:n harekat hakkında dün ak -

ndra'da verilen mütemmim 
ta göre, bu harekat esnasında 

113i~ kuvetleri, iki zırhlı.dan, bü
tor . arda kruvazörden ve 25 ka-

Pıto muhribinden mürekkep 
11
>'ordu. Düıman, ingiliz filosu 

lçılı:larına varıncaya kadar takip 
. 1 \>e ingiliz filosu büyük mik
~an hava kuvetlerinin müte
taJnı ba hücumlarına rağmen, bu-

rına varıncaya kadar takip olunmuı 
ve kuvetlerimiz, bir muharebe vermek 
üzere, büyük miktarda İtalyan tayya
relerinin mütevali bomba hücumları
na rağmen akpma kadar orada kal
mıılar ise de düıman, yeni bir hare
ket imkanını vermemiıtir. Düımanın 
muharebeye tutu!JMk niyetinde ol
madığı sarih surette anlaşılınca, ku
vetlerimiz hareketlerine devam etmit
:erdir. 

ıı ise de düıman, yeni bir 
:areketine yanaşmamıştır. 
uıuıtaki imirallik tebliği ıu-

'uz sabahı alınan raporlar, 
lllilı:kuvetinin iki zırhlıdan, bii
b\.... tarda kruvazörden ve 25 ka
~-· pito muhribinden mürekkep 
at11l tesbit eylemekte idi. 9 tem
~ zamanını biraz geçe, ingiliz 

\>azör filotillhı, düşmanın 

. il' lruveti ile teması tesis et • 
akat düıman kruvazörleri, 

~hlılarının top menziline gi

'' z derhal geri çekilmitler -
~dakikadan itibaren harekit, 'p llıahiyetini almııtır. Zırhlı
"' ııı~a bir kaç salvo teati edil
'pı d~tınan kuvetlerinin torpito 

trı tarafından tesis olunan 
Ptrdeıi arkasında kaybolma • 

3~cl italyan zırhlılarından bi
.,. nıilimetrelik bir obüsün i
r!_~diği müphede olunmuıtur. 

)t~~örlerimiz müessir tahri
~~ menzile gelinceye kadar, 
~~rpito muhripleri de, son sü
·!~· duman perdesi arkasına 
l'Cfdir. 

iı filosuna mensup Swordfish 
~}'yareler, hava dafi batarya-

..!_ddetli ateıine rağmen. hU
~vaffak olmutlar ve bir dUt
:::'~örUne tam bir darbe in-

'r. 

hıgilb filoau kara açıkla-

Bu ingiliz kuvetlerinin himaye et
tiği İngiliz vapurları kafilesi, halen 
emniyet içinde gideceği yere varmıı
tır. Bu son safhada, gemilerimiz, mü
teaddit defa hava kuvetlerinin hücu
muna maruz kalmııtır. Gemilerin he
men yanına düıen bombaların parça
Iariyle gemiler mürettebatından Uç 
kişi olmüttilr. Gereı. bu hücumlar es
nasında gerek pek kısa süren deniz 
muharebesinde başka hiç bir ötil ve 
yaralı yoktur ve düıman, gerek topçu 
ile gerek hava kuvetleriyle hiç bir 
darbeye muvaffak olamamııtır. De
niz avcı tayyarelerimiz, bet düıman 
tayyaresi düıürmüştür. 

10 temmuzda bildirilmit olduğu 
veçhiyle, aralarında Hood zırhlısı ile 
Ark Royal tayyare gemisini ihtiva e
den diğer bir ingiliz kuveti, garbı 
Akdeniz'de bir cevelan yapmıştır. Bu 
kuvet, hiç bir düıman gemisine rast
lamamıştır. Fakat bomba ile hava hü
cumlarına uğramıttır. Düıman tayya
releri, bu kuvetimize hiç bir hasar vu
kua getirememiıtir. Hiç bir ölü ve ya
ralı yoktur. Dört düpnan tayyaresi 
düıürülmüt ve yedi düıman tayyare
si hasara uğratıtmııtır. 

Düıürülen tayyareler 
Kahire, 16 a.a. - Calabre açıklarında 

ttalyan flloıruııa k&r1ı yapılan ingiliz ha
reketi hakkında bugün neoredilen bahriye 
nezaretinin bir tebliğine nazaran, Akdeniz 
tngtltz fil08UDa men.eup muharebe tayya
releri tarafından dokuz temmuzda bet dU,. 
man bombardıman tayyaresi dU,Urülmüt -
tür. Bundan bqka da 16 dUtman tayyare· 
et, tayyare dlfi toplarımo &tefiyle dütü • 
rlllmllfttlr. 

1 tal yan "f;'b'i'i'O'i'~e göre 
eniz harbi nasıl ofmoş? 

'4- bir mahal 16 &.L - 37 Dum&• . . 
~ Akdenizdeki denia -

besi hakkında &1atıdakl tafıi· 
•tıneıttedtr: 

h.ı~~ ıatak vakti deniz filoları· 
"'ll"1 deniz mUnakalelerinin hUriye
~lyle dotu Akdenizinde 
ta bulunmak için UsııUnden dı· 

~- Bu lstlkılflar, dtlfmanın ıs
~ ine mahal bırakmamak tıaere 

lnektedir. 
bıı-ben İekendertyeden çıkan ve Uç 

tayyare gemisi, 8 kruvazör ve 
lnUhrfbinden ruUrekkep bir in· 

l doğtı Akdenizlnde görllldU· 
t~~lftlr. İngiliz zırhlıları otuz 
'""'IUUktu ve 881 milimetrelik 8 

ı.._ ez bulunuyordu. 
~en hemen aynı Atte diğer blr 
~ ııun CebelUttarık'tan çıkarak 

arına doğru ilerlediği blldirtl· 
~lo 881 Uk 8 topla mücehhez 41 

'ilk Hood'\a Valland tipinden 31 
~'1 diter bir zırhlı, Arkroyal tay • 
~ 2 kruvazör ve 8 torpido muh· 
~ ekkep bulunuyordu. 
ı~at Uzerine qağıdakl pllıı ka
~lır: 
lıılt11ııtıderıycden gelen filoya 8 tem· 

tııırtın Ege denizi ve Libya bom· 
Olartyle birlikte hllcum et· 

~llz uzakta olan Hood flloırunu 
tayyarelertmlzln tesir saha

'~ez hücum edilmek üzere ne· 
~t bulundurmak, 
~~ flloıarımızı 9 tarihinde giln· 

liıııM.L bir temas teminine lmkAn 
-._aıara taklim etmek ve ay-
dUomanın bu eeyahattnde he· 

~Uhtemeı bütUn llahtl bölsem!· 

IS.al aaat 9 dan 20 ye kadar mü· 
ga halinde tayyare filoları do

ekt hıgillz filosuna hücum 

~~ceeı deniz filolarımız tes· 
• ""lldakt mıntakaya müllki ol· 

~eıı denizde rüyetin az oıma
,.ılqar için ayrılmıı olan kru· 
ı~ll bir grupa Sicilya denizin· 

~tz.Yle hUcum eden ingtllz fi· 
I' OIUııe maıı.1 oluyordu. 

~ler tarafından fırlatılan deniz 
~ ingtıız filosu hakkında ver

-ia t. rnaıQmat b93kumandanlıfa 
. toııçu teması testılne lmkln 

ft~IUnun kruvazörlerine en ya
t...~-~Vazörler grupu atet açmıı 
~;ara ve Cavoure zırhlılarının 

l1t e:vıemııtır. Bu ateııe lngiliz 

ve ta.yyarelerlııln bombardımanıııa ratmen 
hamleler yapıyordu. 

Dfifman cüzütamlanmn hücumu tzale ·99 
torplllerden içtinap için yapbtı manevra
lara ratmen. Freccia tııoeu tarafından a
tılan torpillerden biri bir dllfman knıva -
zörtlne isabet etmlıttr. Aynı filo bundan 
b&1ka üç ingillz tayyaresi dllftlrmUttUr. 

Saat ı~ . .o ta harekete Jteçen Sicilya ha
va kuveUeri mütemadiyen faaliyetine de
vam etmipe de rUyet ,artları ll1a yüz1lD • 
den çok fena olduğ gibi gemilerin manev
ra esnaııında salıverdikleri duman müee • 
sir bir müdahaleye mani olmakta idi. 

Dtl§man filosu yolunu dettıttrerek ha
va taarruzundan mUmkUn olduAu kadar 
kurtulmak tçtn batı - cenuba dotru stkaak 
bir surette maklqmal& bafl&m11tır. 

Bu arada Bood grupu yoluna devam ede 
rek 9 temmus öğle vakti Balear'ın cenubu
na varmıı bulunuyordu. Bu suretle Sicil· 
ya'nın ıarkında muharebe cereyan eder
ken SarduDYa baT& flloını da bugün son 
saatlerine kadar devam eden harekAbna 
ba§lamııtır. BUyük birkaç bomba hedefine 
isabet etmiıtir. Tayyare Jtemiıine isabet 
vaki olmUf, diğer bir zırhlıda da kolayca 
görülebilen bir yangın çıkmııbr. 

o aiqa.m Hood grupu hareket lliısUne 
dönmete b&!Jlamııtır. İki düşman grupu
nun hiç ıUphesiz mevcut olması llzım Ktl· 
len hedeflerine ulqmaktan vazgeçerek U.. 
lertne doğru uzaklaşmalariyle, muva!fakl· 
yet bariz bir ıekllde görlllmütttlr. Filhaki· 
ka Sicilya denizinde harpten uzaklqan in· 
giliz filosu manevrasını bel vapurdan mü
rekkep bir katllenln hlmayeıine hasretml1-
tir Bu katile :Malta b61geslnden lekende· 
rty~ye gitmekte idi. Hood grupu da bu ea
nada CebelUttank'a doğru ağır ağır yolu
na devam ediyor(lu. Dilfman henüz ital
yanlann kendisine verdirdil zayiatı iUraf 
etmemlıtir. 

Muharebeye iıtlrt.k edenlerin ifadeel.ne, 
mUnakqa kabul etmez sarih fotoğraflara, 
gemilerin avdet yollarını katederken gös
terdikleri ağır ıtırate ve dUşman hava mu
kabelesinin ha!lflemlt olmasına bakılırsa 
bu zayiatın pek büyilk oldutu muhakkak· 
tır. Filhakika bir torpido muhribi ve bir 
karJtU hlç ıüphesiz batmıı. iki zırhlıya. 4 
kruvazör, 2 tayyare gemtel. ve iki torpido 
muhribine muhakkak ıurette tıabet vaki 
olmut. 12 tayyare dllftırUlmllfttlr. 10 k.a • 
dar tayyare de tayyare gemilerinde hasa
ra uj'rablmııtır. -----

yakalanan kaçakçılar 
lıtanbul, 12 (Telefonla) - Buıtın 

tehrin muhtelif yerlerinde kadınlı er
kekli on yedi eroin ve esrar kaçakçı
sı ıuç üstü yakalanmıı ve haklarında 
takibata batlanmııtır. 

Mete ıilebi geliyor 

Adliye Vekilimiz 
, Fethi Okyar'ın 

Bolu' da tetkikleri 
(Başı 1. inci sa7lada) 

tefhimini IO!luna kadar tlkibetmiılerdir. 
Bundan ıonra cezaevini teftiı buyurmuılar 
ve bütün mahkıimların hal ve hatırlarını ve 
mahldUniyet aebeplerini aormuılar ve sa • 
natlrlr mahkilmlarm yaptıkları iıleri birer 
birer tlkibederek memnuniyetle ayrdnu1-
lardır. 

Bundan sonra belediyeye uiramıılar, be
lediye reisi ile hasbıballerde bulunm111ıar. 
dır. Tam saat 12 de partiye celmiıler ve 
ıereflerine tertip edilen 50 kiıilik ziyafet
te bulunmuşlardır. Ziyafette vali ve Bolu 
mebusları ile devair müdirını ve teşekkül
ler mümessilleri hazır bulunmuılardır. Ye
mekte parti viliyet idare heyeti reisi Şeref 
Saner, söylevinde ceçmiı hadisatı hatırla-
1tarak imparatorluk devrinde bir nazırla 
görüşmek ve bir sofrada bulunmak imkln. 
sızlığını tebarüz ettirmiı ve bilhassa dün • 
yanm her bucağının huzursuz olduğu ııu an
da türk milleti büyüklerine ve partisine o
lan inaniyle müsterih ve sükıit içinde nıa
makta ve Milli Şefimiz İsmet İnönii'ye 
karıı olan bağlılıklarını teyit ederek söz • 
lerini bitirdikten sonra Fethi Okyar, biz 
vekiller sizlerin aranızda bulunmaktı ıeref 
duyarız. BugilnkU hükümetin prensipi, 
Milli Şef'in etrafında toplanmıı olan mil • 
Jetin yüksek menfaatlerini temin etmekten 
ibarettir. Baıka pyemiz yoktur. Milli Şe
fimizin baıımızda bulunması bizim ıçın 
büyük bir nimettir, diyerek sözlerini al • 
kıılarla bitirmiılerdir. 

Fethi Okyar partiden ayrılarak vali ko • 
nalını teırif ve bunu müteakip belediye 
bahçeaine ıiderek tam saat 13,30 da Mu • 
durnu'ya müteveccihen Bolu'dan ayrılnuı
lar ve kalabalık bir halk kütlesi tarafmdan 
uiurlanmıılardır. 

Tayyare model kunu açılıyor 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Tayya

re model kursu yarın Galataaaray'da 

açılıyor. Kursa ittirlk etmek üzere 

muhtelif vilayetlerden gelen elli ka

dar mualfim ve ilk tedrisat milfettiti 

kursun sonuna kadar Galatasaray 

lisesinde kalacaklardır. Kursun Sul. 

tanahmet'te sanatlar mektebinde açıl

ması kararından va.z geçilmittir. 

Kömür satıtlarmı kolaylqtırmak 
iç.in •• 

İstanbul 16 (Telefonla) - Kömür 
satıılarını kolaylaıtırmak için yedi 
- .. ,,md&lllCI depOdan a.fb Oll bil 
tuıe semt depo1U açılmıftır. 

lıpa.nyol Macar ticaret anlaf1D8•ı 
Madrit, 16 a.a. - Dtın Madrit'te 

bir İapanyol - Macar ticaret itillfı 
imza edilmittir. 

Ade.nida açılacak eiitmen 
oku ilan 

Adana, '(Husuıt) - Önümilzdeki 
ders yılında Çukurova'nın daha 36 kö
yünde eğitmenli okul açılmıt olacak
tır. 

Karat.at plijı 
Adana, (Huıusi) - Adana'nın Ka

~taı plajının. tasarruf hakkından tim
dıye kadar maliye istifade ediyordu. 
yapılan tetkikat neticesinde bu pl&
Jın Karatq nahiyeaine ait olduğu an
latılmııtır. Plajın kirasından bundan 
böyle nahiye, orta malı olarak istifade 
edecektir. 

Adanacla aebze bolluğu 
Adana, (Hususi) - Bu yıl Adana
~ sebze ve meyve pek boldur. Seme 
ıhracatçılan ziraat mildürlilğU tara • 
fından verilen ambalij sandıklarından 
istifade ederek büyük mikyuta ihra
cat yapmaktadır. 

Dinar mezbabaaı 
Dinar (Hususi) - Dinar'da inf&I• 

b.i~ı olan fenni mezbaha Afyon va
lııı tarafından törenle açılmııtır. 

İki müteahhit mahldbn oldu 
Eskişehir, (Hususi) _ tı kanununa 

~ykin h~reket ettiklerinden dolayı 
ıntaat muteahhitlerinden iki kiti pa
ra cezasına mahkfun olmuılardır. 

Nöbetçi eczanele.r 

İngiltere f aarruıuna 
haıırhk yapıhyor 

(Başı t. ıncı sayfada) 
riyor: Giornale d'İtalia gazetesi, "ıon 
hesaplar" ba§hğı altında yazdığı bir 
makalede, Çörçil'in nutkunda İngilte· 
re'nin kendini ciddi surette tehdit al
tında görmediği hakkındaki iddiasını 
cerhetmcktedir. Gazete, mübalegah 
bu nikbinliğin izhar edilmesine sebep 
olarak da Amerika'ya yapılmak isteni
len tesiri göstermektedir. Hele ki ami· 
rallık lordu Amerikadan yardım talep 
etmi§ bulunmaktadır. 

Giornale d'İtalia makalesine §Öyle 
devam etmektedir: 

Bütün büyük Britanya imparator· 
tuğu, pasifikten Hint denizine kadar 
tecrit edilmiş bulunduğu cihetle, İn
giliz adasının iaşesi gittikçe güçlet
mektedir. Bunun içindir ki, ingiliz 
milletinin de Çörçil'in bu nikbinliği
ne iştirak edip etmediğini sormak 
caizdir. 

Bu eınada, Almanya ve İtalya, 
Mant denizinde, Atlantikte ve 
imparatorluğun sair noktalarm
da, lngiltere'ye karıı kati ve ni· 
hai taarruza hazrrlanmaktadır. 

lngiltere fU iki tıklan birini in
tihap etmek mecburiyetindedir: 

Ya Avrupa'nın kalkınma kuve
tinin kar§ıernda mutavaat etmek, 
ve yahut, Çörc;il'in söylediği cibi 
senelerin değil, fakat günler ve 
saatlerin teıkil edeceği son dere· 
ce çetin ve anudane bir harbe 
katlanmak. 

Almanya ve İtalya, diğer Avrupa 
milletlerinin gittikçe mütebariz bir 
surette iltihak etmekte oldukları Av
rupa'nın yenileıme kudretini temsil 
ettiklerine kani bulunmaktadırlar. Bu 
milletlerin bazıları da birkaç hafta e
vci İngiltere'nin tarafında mevki at
makta bulunanlar idi. Çörçil'in dünya 
menafiinden bahsetmesi boştur. Bü -
yük Britanya sırf kendi egoizm ve 
imparatorluğunu müdafaa etmektedir. 

Bir Fran•ız Generaline göre 
lngiltereye ihraç yapılabüir mi? 

Clermond - Ferrand, 16 a.a. - Le 
Journal gazetesinde lngiltere'ye bir 
alman ihraç hareketi imkanlarını tet
kik eden general Duval müstevli için 
ingiliz kıyılarına ayak basmaktaki 
zorluğu gözden geçirerek diyor ki: 

İngiltere gibi silahlı ve nakil vası
taları mükemmel ve teşkilatlı bir 
memlekete derin bir surette nüfuz et
mek için karada mühim ve iyi teçhi
zatlı kıtaata malik bulunmak icabe..._ 

Bu auretle nfhayetsf% bir nncir h• 
sıl olmaktadır: zira bu kıtaata malik 
olabilmek için bunları ihraç edebil -
mek, bunları ve bilhassa lüzumlu olan 
malzemeyi ihraç edebilmek için ise 
bu kıtaatın daha evci karada bulunma
sı, yani hiç olmazsa niıbi bir emniyet 
mıntakuının elde edilmesi icabetmek
tedir. Almanlar buna ancak büyük bir 
~.eharetle muvaffak olabilirler ki hiç 
§Uphesiz müstebeat değildir. Alman
ı~~ herhangi bir suretle kafi bir ihraç 
bölgesi zaptedebildikleri takdirde 1n
giltere'ye kaybolmuı nazariyle bak
mak icabedecektir. Filhakika ben de
nize hakim olan İngiliz filosunun düş
manının geçmesine bir kere mini ola
madığı takdirde onun geçtikten sonra 
münakale ve muvasalasına mini ola -
bileceğini zannetmiyorum. 

Hul!sa biltiln mesele Almanya'nın 
İngiltere ile harbi karada ve havada 
bir hareket haline getirebitmesinde -
dir. Bu, §İmdiye kadar bildiğimiz ve 
tanıdığımı% usullerle çok zor halledi
lebilir bir ittir. Fakat batka usuller 
tasavvur edilmesi de imkinsız değil
dir. 

Madam Taboui• lngilizlerin 
lıaanacağına emin 

Londra, 16 a.a. - BugUn sendika· 
lar yurdunun öğle ziyafetinde söz a
lan me§hur franııs kadın gazetecisi 
Genevieve Tabouis töyle demittir: 

Fransa çok çabuk, halen Hitler'in 
hükmettiği bütün diğer memleketler
den çabuk kalkınacaktır. 

Önümüzdeki kııın ortalarına doğru 
fransız milleti gözlerini zulmet için
de bir •§ık gibi İngiltere'ye çevirecek
tir. 

İngiltere, Hitler'i durduran yegane 
memleket olacaktır. İngiliz aleyhtar
ları bile o zaman ingiliz .zaferinin e
saretten kurtulmak için tek ilmit ol
duğunu anlıyacaklardır. İngiltere i • 
talyan bahriyesini iktidarsızlığa uğra
tarak İtalyaya karşı çok kınretli bir 

tı ı:o~haı mukabele etmişlerdir. 
~ uzak - 26.000 metre - ol-
11l\ı4 eıı hedefe süratle isabet te
la~!~ birkaç mermi düşman ge· 
ıı~tanııtır. Bu vapurlardan biri· 

U.. I< suya dalarak ateşi kestlli İstanbul 16 (Telefonla) - Mete ti- 1. 7. 9.0 gününden 31. s. 940 aıq,amına 
lehinin Barıelon'dan hareket ettiği kadar eczanelerin gece nöbet cetveli 

"' vaziyet tesis edecek ve o zaman yakın 
§&rktaki fransız kuvetleri şimal Afri
kası kıtaatı ve general de Gaulle'ün 
lejyonunun da iltihakiyle bilyük bir 
ordu haline gelecektir. Büyük Britan
yanın bu harbi kazanacağına ve buna 
binaen memleketimizin kalkınacağına 
kuvetle inanıyorum. 

~ eza dUşman atcııı de mUea
bftirdu. 881 llk bir mermi zırhlı· 
t~e isabet ederek geminin tam 
llatı •rte Uzerlnde bacaya yakın 

haber verilmektedir. 1 - Sebat eczaııea1 ı 12 23 3 14 :m 
2 - Halk " 2 13 24 ' 16 26 
3 - Sakarya ., 3 14 25 6 16 27 

Karadeniz'de bir serseri torpil ' - Cebeci .. 4 ıs 26 e 11 28 

-
Alman üslerinin bombardımanı 

Londra, 16 a.a. - Hava nezaretinden 
tebliğ edtlmlıtir: 

İngiliz bombardıman tayyareleri dlln 
Normandtya'dakl Llaieux'de ve Evreux'de 
düşmanın hava meydanlarına taarruz et • 
miglerdtr. Gece, tayyareler tekrar Hollan
da Norderney ve Dekooy hava meydanla
rım bombardıman ederek hangarlara, pet· 
rol depolarına ve yerde bulunan tayyarele· 
re ateı vennlr\erdtr. 

DUn g~ b.ımbardıman tayyarelerimiz 
Hanovre'da bir petrol tastlyehaneeinin ve 
Pderborn'da bir tayyare 'parkını tekrar 
bombalmııılardır. Hamın ve Oımabnıck 
tekrar bombardıman edilmlı, marşandiz 
garlarında yangın ve lnfilAklar görUlmüı
tUr. Ruhr'daki Hamborn'da bir yllksek fı
nn ve Dortmond'da bir mühimmat fabrika 
ıı bombardıman edllmtgtlr. 

Sahil mUdıı!aa tayyareleri Hollanda sa
hilindeki Villemsoord limanını bombardı
mım ederek antrepolarda bUyilk bir yan • 
gın çıkarnıı~lardır. 

BUtUn tayyarelerimiz salimen dönmllf
lerdlr. 

Bugün havanın muhalefetine ratmen 
bombardıman tayyarelerimiz Franse.nın 
ıimallnde dllfman tarafından iıtgal edllen 
hava meydanlanna hUcum etmlıılerdlr. 
Tayyarelerimiz keza Armentieree yakımn-

da bir mavna gnıpunu da bombardımaa 
etmtıılerdlr. Tayyarelerimlzden biri dön
memiıttr. 

BugUD öğleden sonra Bahlllerimlze ya. 
pılan bir baakın esnuında Uç dllşman bom
bardıman tayyaresi tahrip edilmlıttr. 

••• 
Londra. 16 a.a. - Hava ve dahilt emni

yet nezaretinden tebliğ edilmiştir: 
Bir dU,man bombardıman tayyareıi bu

gün İskoçyanın doğu • ıımal sahillerinde 
muhtelif mahallere bombalar atmııtır Bir 
kaç ev tahrip edilmif, fakat yalnız blrka.Q 
klıi yaralanmııtır. Tayyare daha aonra 
denize dütUrlllmUtttlr. . . .. 

Kahire, 16 a.a. - lnıiliz hava kuvetlert 
kumandanlıimm tebli~i: 

Libya'da Tobruk'a karsı diğer bir bü • 
cum muvaffakiyetle icra edilmittir. Bir 
çok bombalar atılmıştır. lnfillklar byde • 
dilmiıtir. İkinci bir infillk birincisindea 
daha tiddetli olmuıtur. Blenheim tipind• 
iri tayyareler Bardia büyük topçu mühim
mat depolarına hücumlar yapmıılır ve tıam 
isabetler kaydedilmiıtir. 

Afrika' daki harekat tebliği 
Nairobi, 16 &.L - Teblif: Şimal hudu

dunda dün siilninet hüküm sürmü&tür. Na
marapoth'daki düsman brakolunun imha • 
S?11 ikinal ettikten sonra. Turkama'daki 
inciliz kıtaatı çekilmiıtir. 

••• 
Kahire, 115 LL - Telii: 

BATI ÇôLONDE: 
14 temmuzda topçumıu diltmanm Cap -

ruzzo'ya cimıek istiyen motörlü nakli7e 
kollarını bir araba bırakarak ecri çekilml
ye mecbur etmistir. Bir petrol ve mühim
mat deposuna ateı verilmiıtlr. Capruzıı:o 

kalesi İtalya harbe cirdikten biraz IO!lra 
İngilizler tarafından uptedilmiı ve daha 
sonra İtalyanlar ta'rafından istirdat edil-
miıtir. 

FILIST/N'DE: 

Filistin üzerine yapılan ilC hava taamı-

zu esnasmda düıman tayyareleri Hayfı a. 
zerine 50 boma atmı11a da doirudan doj. 
ruya biç bir i1abet temin edememiılerdir. 
2 ltiıi ölmüştür. 

KENYA, Ş/JIAI. 

HUDUT BÔLGESI: 

14 temmuzu 15 temınuaa bailıyan &ece 
Moyale camizonu muvaffakiyetle llBÇÜ-
miıtir. 

SOJI ALl"DEı 

Gamuk'daki bir İtalyan karaltolana ,..Pi
lan bir cece baskını mukabil uarrua mak • 

udiyle düsman takvi7e ltrtalarmm pi~ 
aini intaç etm.iı ve bu kıtal&T hücum miif. 
rezesinin ricatinden evet zayiat vemıifler
dir. 

SUDAN'DAı 

Kayde değer bir teY olmamııtır. 

Alman resmi tebliği 
Bertin, 115 a.a. - Gecikmi1tir. Alman bat

kumandanhimm 15 temmuz tebliii: 

M&n1 ilzerinde yapılan ketif esnasında, 

muharebe tayyarelerimiz inciliz vapur b
filelerine hücum etmiı ve ceman 17 bin t~ 
nili.to hıcmin<le üç ticaret ıernisi batır -
mııtır. Bit' torpito muhribi, bir muavin 
kruvazör ve 4 ticaret cemisi, bombalarla 
ciddi hasara uf ratılmı1 ve ıltısmen yakılmıt
tır. 

Aı.... .. ~ &Yer tııl7JJ'lınlerf er-. -
lan arumda 911ku& plen muhtelif bna 
muharebelerinde 4 inciliz Hurricane aTCI 

tayyaresi düşmüttür. 
14 temmuzu 15 temmuza bağlıyım sece, 

alman muharebe tayyareleri, cenubi l~ 
tere'de deniz tesisatmı, hava meydanlan
na ve silih fabrikalarına hücum etmiıtir. 
Bilhassa Favraham'da vuku& celen yancm
lar ve kuvetli infillklar, bu hücumlarm 
müessir mahiyetini isbat eylemiştir. 

A:vm ıece, ingiliz tayyareleri ıimalt ,,. 
prbt Almanya üzerine celişi pzel bom • 
balar ıtnuılardır. Hasar, mühim delildir, 
H&T11 dafi Jı.tar,7alanmız ilrf inciliz taJ' • 
J'&reei, &Ter tanarelerimiz de diiw bir fa,. 
cilia tayyaresini aıltürmüşlerdir. 

İtalyan resmi tebliği 
İtalya'da bir mahal, 18 La. - İtalyan Tobnık Uzerinde dllşman tarafından ~ 

umumi kararglhının 36 numaralı tebliği: pılan netlceal:z bir hava akını eınaııında. 
Dünkü tebllA'de bildirilen torpido muh- bir lngillz tayyarest dUtUrlllmUtttır. JırlO

rtblnin torptllenmeli bir denizaltı gemi- rettebatı esir edllmiıtır. Kıtaatımı:z Suke
mtzin talihli bir tesadllfü eseridir. Deniz· tla, Tabaga, Terkall, Kakaya. Dula ve D .. 
altı gemiıl, altı dllfman torpido muhribiy- mlsa mevkilerini lıgal ederek, Kenya'daa 
le ctıretklrtne bir muharebeye tututmuı - Dolo tıtlkamettnde Somalt'ye giren c;ıkın
tur. 1 byı bert.arat etmııur. Bu müatemlekenbl 

Hava tefekküllertmizden birle!. Ftliettn- cephesi takriben 300 kilometre kıaalblmıt 
de mfilılm petrol depolarım bombardıman bulunmaktadır. 
etmlıttr. Birçok depolar, tasfiye ve u.ır 
tesisatına iııabeUer vaki olmuı ve bUytlk Dtlımanın Rudolph gölU mıntakaaı~ 
yangınlar hu.ule plmiıtır Hepet ealimen ki mevzilerimize k&r11 yapmıf oldutu bir 
avdet eden tayyarelerimlzden. bu yancın- taarruz teeebbü.U, yerll ahalinin de YIU'dl• 
lar avdet emaaında takriben 200 kilomet- mlyle tardedtlmiı ve dllfmana zayiat T-. 
reden ~rlllmekte idi. dirilrniftlr. 

Arı burnu şehitliğinde 

Mehmetcik abidesi önünde 
hazin bir tören yapıldı 

Çanakkale, 16 a.a. - Hallı:evi klSyciilük \konferans verilmiıtir. 
kolu tarafından Arı bumundaki febitlikleri T "" k eh' ı·ı:.· d . . h' . · · · ed"l _ ur ş ıt ı.ın e merasımın ıtamnula 
zıyaret ıçın tertıp ı en seyahat pazar cu· ç kkal 'd b" · 1 kah d ·- . 
nii yapılmııtır. ~-na e e ızım ~ .. ramancı ocüı • 

muı olan fransız ve ıncılız mezarlıkları da 
Çıınak~e'den 500 lı:iıinin iıtirlk ettiii ziyaret edilmiı ve çelenkler konulmuştur. 

bu merasıme Eceabat kazası halkı da ilti -
hak eylemiıtir. Arıbumu:ndan dönüıte CanAklrale'd• 

Merasime askeri bandonun çaldıtı ve bü
tün halkm iıtirü ettiii İstiklil marıı ile 
ba1lanm11 ve bunu matem marıı takip et • 
miıtir. Bu eenada Çanakkaleli cenç kızlar 
tarafından hazırlanan çelenkler ve buket
le!' Mehmetçik Abidesine ihtiramla konul
mıya baılanmııtır. Konulan çelenkler ara
sında incilia mezarlıklar komisyonu reisli
ği tarafından cönderilen bir çelenlı: te bu
lunmakta idi. 

Abide baımda söylediii bir nutukta hıl
kevi kö7cülük kolu balkanı, aziz ıehitleri
mize ltarıı bütün milletçe duyulan minnet 
borcunu ifade ederek onlara karıı olan bıi
yük borcun ancık, bu vatanı ve türkün ıe
refi ve istiklalini her ne pahasına olursa ol
ıun korumak ve icabederse bu yolda can 
vermekle ödenebileceğini söylemiştir. 

Hatip sözlerini bitirirken Ebedi Şef A· 
tatürk'ün manevi mevcudiyetine hitap ede
rek, mezarlarınızı düşman çizmesiyle kir • 
!etmemek için tek bir türk kalıncıya kadar 
çarpııacağız ve öleceiiz, inanın" demi&tir. 

Milli Şef İnönü'ye çekilen bir telirafla a
ziz ıehitlerle birlikte yaıanılan büyük sü
nün tahassüsleri arzedilmiıtir. 

Bu telcraf merasime iştirak eden halk a
rasmdan seçilen ve Çanakkale harplerinde 
bulunmuı ilç ihtiyar köylü tarafı'l1dan imza. 
lanmıştır. 

Bursa' da çiçek;Hik s~rgisi 

B~rsa, 16 a.a. - Çiçekcili,,-i teşvilı: 
ve çıçek sevgisini uyandırmak mak
sa~iyle Halke\'İ tarafından tertip edil
mı~ olan sergi dün yeni .Halkevi bina
sında ziraat mektebi müdürü Fazıl'ın 
kısa bir nutku ile acılmıı::tır. 100 den 
f~zla çe~itli ve nadide çi~e~lerin t .ş
hır edilcH,;i sergi kalabalık seyirci ta
rafından gezilmi~tir. 

~)f llrıııştır. Bununla beraber bu 
ı.S "Ynı ıtddetle atışa devam et-
~tı':hrnemlıtlr. Zira mermi se
~~tlmlyeU haiz bir kıamına i- '

örüldü 6 - Yenlıehir ., S 16 27 7 18 29 
8 - Ankara ., 8 17 28 8 19 80 

tıtanbul, 16 (Telefonla) - Ara a- 1 - Cank&ya " 7 ıs 29 9 ,20 sı 
8 - Yeni ., 8 19 80 10 21 

Köycülük kolu başkanının bu heyecanlı 
Türk kutuna alika çofalıyor hitabesini bir kız çocufunun okudufu ve 

Sergide Tevfik Fuat ve Hatil'in 
yetiştirdikleri renk ve çesit itibarivte 
harikulade olan çiçekler sergisı halk 
t ·afından derin bir hayranlık ve 
takdirle seyredilmi~tir. 

be S bu euretıe bUyilk semtler a-
~~'il etmekte iken müealt va· 
~ torptcSo muhrip filolan da 

..,~tamlarını baraj at.ti • 
-...rıplerbWı muk&vemeUu 

çıklarında bir seneri torpil rörülmüt- 9 - lılerku " 9 20 81 11 22 
tilr. Allkadarlar keyfiyetten haberdar 10-Ese • ıo 21 ı 12 21 
edilmit ve imbuı için tertibat alın- .._ 11-ı.tanbul • U 22 2 ıa 2' 

mıftır. ---------" ...... _ • ...,, 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Bu ıe· bütün halkı içten müteessir eden ıiiri ta • 
kip eylemiıtir. 

ne İstanbul'dan Türkkuıuna ınil:acl- Bundan sonra lbi.de etrafında mevlt\t o
at eder.lerin &a)?sının bini tecavüz Ik-unmuş ve senç bir teimen tarafından Ca· 

1 ettiği haber v~rilmektedir. D&kkale dmia ve kara harpleri h&lııkmda bir 

Polonyalı mülteciler 
İstanbul 16 (Telefonla) - Bugün 

konv;uısiyonet treniyle Polonyalı mu
>·~<'"'den 36 kiti daha &elmi§tir. 



Ankara Lv. Amu·liği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

kıtaat ilanlan 

Sabun alınacak 
Konya Kor Satıa Alma Komısyonundaıı: 
1 - Konya'daki krtaat ve miicssesatın 

yıllık ihtiyacı olıuı 40.000 kilo sabun kapa
lı zarf usuliylc eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Kon
ya Lv. amirlikleri satın alma komisyonla -
rındadır. İstekliler ı;eraitini. bu komisyon -
lardn okuyabilirler. 

3 - İ!ibu 40.000 kilo sabunun muhammen 

her gün komisyonda görtlleblllr. İatekllle. 
rin tekli! mektuplarını en geç ihale saatin
den bir saat evel komisyona vermlıı olma,.. 
lan lAzımdır. ( 3545) 13539 

Sığıreti alınacak 
Afyon Kor Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Kor merkez birliklerinin ihtiyacı o
lıı.n 100,000 kllo sığır etl 25. 7. 94.0 gUnU 
saat 15 te kapalı zar! usuliyle ihale edile
cektir. 

2 - 100,000 kilo sığır etinin muhammen 
bedeli 25.000 lira olup muvakkat teminatı 
1875 liradır. 

3 - Şeraitini 15Jtrcnmek fatlyenlertn 
her gün ve ihaleye lgtlrll.k edecek ıstekllle
rln tekllf mektuplarım muayyen gUnde 
ihaleden bir saat evci Afyonda kor satın 
alma komisyonuna vermeleri. (3566) 

13557 

4 - ~:artnamcsindckt yüı:de y;,rmı beş Kuru ot alınacak 
rnikd3.r fazlası da dahil olduğu halde ilk tc- Edirne Askeri Sat.ırı Alma Ko. : 

tutarı 18000 liradır. 

minatı 1687 lira SO kr. Edlmedcki birlikler hayvanatının ccnc-
S - Eksiltme 22-7-940 tarihine tesadüf lik ihtiyacı oll\,11 iki milyon kilo kuru ot 

eden pazartesi günü saat 11 de Konyada kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuıı 
kor binası içindeki Lv. Amirlifi satın alma ise de belli gün ve saatte hiç bir istekli 
komisyonunda yapılacaktır. çıkmadığından ayni ocrait dahilinde ikinci 

6 - İstekliler 22-7-940 pazartesi günü ihalesi 29. 7. 940 pazartesi giinü ıaat 17 de 
aat 10 a kadar teklif mektuplarını mez - yapılacaktır. Tahmin fiyatı 110 bin lira 

kUr satm almn komisyonu baıikanhııına ve- ilk teminatı 8520 liradır. Evsaf ve ııcrait
receklcrdir. feri görmek istiyenlcr her &'iln it saatle-

7 - Eksiltmeye iııtlrik edecekler 2490 rinde isteklilerin de belli gün ve saatte 
s.ı.yılı kanunun 2, 3 UncU maddelerinde yazı- resmi vesaik ve tcminatlannı ihaleden bir 
b vcsikalan ibraz etmeleri şarttır. (3359) saat evel Edirne sanayi kışlasındaki aske-

133'48 ri satın alma komisyonuna vermeleri. 

Sade yağı alınacak (3593) 13674 

Eskişehir Kor Satrn Alma Komisyonun- Sığır eti alınacak 
ifan: !st.anbul Komutanlık Satın Alma Ko.: 

Eskiııchir gamlzonımdaki krtaat ihtiya - Karadeniz boğaz kıtaatı senelik ihtiyacı 
cı için 40 bin kilo sadeyağı kapalı zarf u- için kapalı zarf usulü eksiltme ile 300 ton 
culiylc eksiltmeye konulmuftur. Kapalı sığıreti satın alınacaktır. Eksiltme 29.7.940 
zarf usuliyle eksiltmesi 20-tcm.-940 cu - günü saat 16,30 dadır. Muhammen bedeli 
martesi günü saat 12 de Eskiljehir kor &a - yüz on b ir bin lira ilk teminatı 6800 lira
tın alma komisyonunda yapılııcaktır. Ev - dır. Şartnamesi her gün İstanbulda aatın 
saf ve şartnamesi komisyonda göriilebilir. alma komisyonunda côrUlcbilir. Münaka
Tahmin bedeli (44.000) liradır. Muvakkat 611YB iştirak için belli gün ve saatten bir 
teminatı (3300) liradır. İsteklileri kanun- saat önce teklif mektuplarının Fındıklıda 
da yazılı vesaik ve teminat makbuzlarını komutanlık satın alma komisyonuna mak
havi teklif mektuplarını mczldlr gün saat buz k~ıh&ı teslim edilmesi. 
11 e kadar Eskişehir kor satın alma ko • (3696) 13677 

misyonu b3ııkanlıfma vermiş bulunacak - Sığır eli alınacak 
l:ırdır. (3323) 133S9 Jzmir Askeri Sat.m Alma Ko. : 

Buğday öğültürülccek Garnizon i'in 108 ton sığıreti 29.7.940 
Es'Jcişebır Kor Satın Alma Komisyonun- pazartesi günü saat 10 da kapalı zarfla ek-

dan: ıiltmesi yııpılacaktır. Umum tahmin tuta-
Eskişchir garnizonunda mevcut kara ve rı 23760 lira olup ilk: teminatı 1782 liradır. 

hava birlikleri W1 ihtiyacını kaqılamak ü- Şartnamesi her gUn komisyonda görülcbl
zere 1980 ton buğdayın değirmenlerde öğü- lir. İsteklilerin 2490 sayılı knnunun 2 ve 3. 
tülmcsi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko- ncü maddelerinde yazılı vesika ile &'ene bu 
nulmuştur. Eksiltmesi 19/tem./940 cwna kanun tarifatı dairesinde teklif ve teminat 
gunü saat 16 da Eskişehir kor satın alma mektuplarını ihale saatinden bir aat cvcli
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi ne kadar makbuz karşılığı İzmir Bornova
komisyonda görülebilir. Tahmin bedeli da askeri satın alma komisyonuna vcrmc-
39500 liradır. Muvakkat teminatı 2970 lira- lcri. (3699) 13680 

dır. İstekliler kanunda yazılı vesaik ve te- 15 Bina yaptırılacak 
rninat makbuzlarını havi teklif mektupla - Balıkesir Kor Satın Alma Komisyo-
nnı belli günde saat ıs e kadar Eskiıichir nundan: 
kor satın alma komisyonu riyasetine ver - ı - Kütahya'd~ ıs adet askeri bina yap.. 
miıı bulunacaklardır. (3324) 13360 tırrlacaktır. !hale kapalı zarf u~uliylcdir. 

2 - Beher binanın kcaif bedeli 4859 li -
Sade yağı alınacak m 9S kuruı olup beherinin muvakkat te-

Tekirdal Tümen Satın Alma Komisyo- minatı 364 lira SO kuru:stur. 
nundan : 3 - Binalar toptan ve beşer beter olmak 

ı - Tümen birlikleri ihtiyacı olan 72 ton üzere üç talipliye de ihale edilebilir. 
4 - İnsaat mukavele tarihinden itibaren 

sade yağ (scenlik) kapalı zarf usullyle alı- 90 gün içinde tamamen bitmi15 olncaktır. 
nacaktır. :Muhammen fiyatı 122 kuruştur. İhalesi 30/ 7/940 salı günü aaat 16 da ya
İhalcsi 20-7-940 cumartesi günil saat 10 da tıılacaktır. 
T 

• d 5 - Ke if. plin ve ıartnameııini görmek 
ckir ağında tümen satın alma komisyo - lstlyenler Ankara, İstanbul Lv. Amirliği sıı.-

nunda yaprlacaktır. tın alma komisyonun.da ve Balıkcsirde kor 
2 - Şartnamesi her gün komisyonda &'Ö- satın alma komisyonunda her gün i• aaatın-

rülcbnir. (3360) 13362 da görülebilir. 
6 - Taliplerin kanuni vcsikalariylc bir-

Sığır eti alınacak lilcte teklif mektuplarını ve teminat akça-
Çorlu Satın Alma Komisyonundan: !arını ih1lc santından bir saat cvcline ka-

dar Balıkesir kor satın alma komisyonuna 
1 - 40.000 kilo sığır eti kapalı zarfla a- makbuz mukabili vermeleri şarttır. 

Jmacaktır. (37SO) 13732 

2 - İhalesi 19-7-940 cuma rünli aut 16 F otin alınacak 
da Çorlu'da Kor. satm alma komisyonunda lstanbul Komutanlık Satın Alma Ko -
yapılacaktır. misyonundan: 

3 - Beher kilosuna tahmin edilen bedel Komutanlık kıtaları için 23n/940 günü 
<40 kuruş olup ilk teminatı 1200 liradır. saat 11 de pazarlıkla 7500 çift er fotini alı-

4 - Evsaf ve uartna.mcsini ıörmek isti- nacaktır. Muhammen beıJcli 56250 liradır. 
yenler her giln Ankara, İstanbul Lv. amır- İsteklilerin şartnameyi görmek için her 

gün ve pazarlığa iştirak için de belli giin 
liklcri satın alma komisycmlarına ve Çorlu ve saatte yüzde ıs kati teminatlariylc bir
catm alma komisyonuna müracaatla göre - likte Fındık'hda komutanlık satın alma ko-
bilirler. misyonuna müracaatları. (3754) 13760 

s - İsteklilerin kanunun ikinci ve Uçlln- . Kunı ot alınacak 
CÜ maddelerindeki belgeleriyle birlikte bel- ı _ Sivas garnizonu hayvanatı l~ln ka
li giın ve saatte bir saat cvel teklif mclı: - pah zarfla 660 ton kuru ot eksiltmeye ko· 
tuplarını komisyona vermeleri lazımdır. nulmuştur. 

(3394) 13370 2 - Muhammen bedel 29700 ve muvak-
kat teminatta 2227 lira 50 kuruştur. 

Kuru ot alınacak 3 - 1hıde 2/ağustos/940 cuma günü saat 
fstanbul Komutanlık Satın Alma Ko _ 15 de tüm komutanlık binasındaki komi&· 

yonda yapılacaktır. 
misyonundan: 4 - Şartnamesi her gün komisyonda gö-

Komutnnlık kıtaatı tı;ln kapalı zarf u- rülebilir. 
auliyle 920.000 kilo kUru ot mllnııkıısa ile 5 - İsteklilerin belli gün ve saatte zarf
ahnacaktır. Muhammen bedeli 65.200 Ura- lannı kanunun tarifatı dairesinde hazırla
dır. İlk teminatı 4140 liradır. :Mllnakıısa yıp ihaleden bir saat cvel komisyona ver· 
18. 7. 940 ırtınU s:ıat 16 dadır. İsteklilerin miş bulunacaklardır. Postada gecikmeler 
nrtnameyl İzmir ve Ankara Lv. Amirlik - mazeret kabul etmez. (3788) 12812 

!eri İstruıbııld:ı komutanlık Ratın nlma ko-misyonlarında görtııebmr. t stckrnertn belli Sığır eti alınacak 
ıtlınde saat 15 e kadar t ekli! mektuplarını lzmit tümen satın alma KO: 
m:ıkhuz karşılığı Fındıklıda komutanlık 1 - 1'ümcnln İzmit garnizonu ihtiyacı 
sntm alma komisyonuna vermeelrl. için 108000 kilo sığır eti kapalı zarf sk-

(3395) 13371 siltmesiyle alınacaktır. 

Ş 1 ki l k 2 - Kapalı zarf eksiltmesi 5 ağustOI 
np ı poste a maca 940 pazartesi günli saat ıs de tümen satın 

lstaııbul Levazım Amirliği Satın Alma alma komisyonunda yapılacaktır. 
Ko""!ısyonundan: 3 - Sığır etinin beher kilosu için tahmin, 

61 aoo adet §aplı pösteki alınacaktır. edilen fiyatı 31 kuruş 66 santim olup tu
Kapah zarfla eksiltmesi 18. 7. 940 perşcm- tarı 32195 lira muvakkat teminatı 230S li
be gtlnll snııt 15 te T ophanede İstanbul Lv. rndır. 
Amirliği satın alma komisyonunda yapıla · 4 - İsteklilerin bdli gün ve natından 
cnktır Hepıılnln tahmin bedeli 123.000 lira bir saat evci kapalı zarflarını ihtiva eden 
ilk teminatı 7400 liradır. Şartaamesl 610 teklif mektuplarını tümen satın alma ko· 
kuruşa komfsvond:ın alınır. NUmunesl ko- misyonuna vermeleri. (3790) 13813 
ml~onda görUIUr. İsteklilerin kanuni ve-
slkalarlyle b"'rnber teldlf mektuplarını ek- Elbiselik kuma! alınacak 
sııtme sıınıtnden bir saat evcllne kadar ko- Afyon Kor satrn alma KO: 
misyona vHmelerl. (3397 ) 13373 1 - Birliklerin ihtiyacı için 20.000 met· 

Sade yağı alınacak re elbiselik kumaş ve 50.000 metre çama· 
şırlık bez 20/ 7/940 günü saat 11 de pa· 

Edirne Satın Alma Komisyonundan : zarlıkla satın alınacaktır. 
1 - Ecl irnc'deki birliklerin senelik ihtl - 2 - Elbiselik kumaşın muhammen be· 

yacı olan 66.000 kilo sadeyağı kapalı zarf deli 26600 lira ve teminatı 3990 liradır. 
usuliylc alınacaktır. İhalesi 19-temmuz-940 3 - Çama$ırlık bezin muhammen bedeli 

13500 lır-d ve teminatı 2025 liradır. 
cuma giinü saat ıs de yapılacaktır. 4 - Pazarlığa iştirak edecek isteklilc-

2 - Sadcyağının muhammen bedeli rin muayyen gün be saatte tcminatlariylc 
92400 lira ve ilk teminatı da 6930 liradır. Afyonda kor satın alma komisyonuna mü-

3 - Evs3f ve şeraitini öğrenmek isti • racaat!arı. ( 3791) 13814 

yenler her gün iı saattarındn ve istcklilc- Koyun ve sığır eli alınacak 
rin de ihale saatlarındıın bir saat evet tc - lstanbul Askeri Satırı Alma Komisyo-
minat mcktuplariyle resmi vcsıUklcrinde nundan: 
birlikte Edirne Sanayi kışlasındaki satın Piyade atış okulu için 42.000 kilo koyun 
alma komisyonuna ~clmeleri if!ıı olunur. eU ve 77500 kilo sığır eti alınacaktır. Pa

zarlıkla eksilt.meal 22. 7. 94.0 pazartesi 
(3400) 13376 gUnU sant 11,30 da Tophanede lsL satın 

Kuru ot alınacak alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 3533~ lira ilk teminatı 26M lira 12 

Edırrıe Askeri Satın Alma Komisyo· kuruştur. Şartnamesi komisyonda göörülUr. 
nundan: İsteklilerin kanunt vcsllı:alıırtyle belli ııa~ 

1100 t on kuru ot knpalı zarf usuliyle tt k ı ı ı rı 38 satın alınacruttır İhalesi 26. 7. 940 cuma a e om syona geme e . ( 28) 13825 
ı;rtınU sant 11 de Edlrnede eski mllşlriyet Kundura alınacak 
dairesinde eatın alma komiııyonund& yapı- Erzurum Leva;;:ım Amirliği Satın Alma 
ınca:.tır. Tahmin edilen tutan 40500 ve ilk f( mi:.yorıundan: 
teminatı 3713 liradır. Evsaf ve ıartnaınes1 ı - Kolordu birlUtlcrt lçn •0.000 çlft 

ULUS 

kUnduranın kapalı zarfla 1. 8. 940 perıem
be gUnU aaat 16 da ihalesi yapılacaktır. 

2 - Toplu tutarı 260.000 lira ve ilk te -
mlnatı 14150 liradır. 

Sanatkar aranıyor 
Devlet Demiryollan .,.e Limanları u- _H_AR __ T_A __ G_. _o_ı_R_E_K_T_O_R_L_O_C_O_ 

mum Müdürlülünden: 

3 Kalem muytabiye alrna 
'Harta· Genel Direk.torliiğiindeD: 

1 - Harita genel direktorlüğu 
hayvanatı için aşağıda cins ve rniktıl' 
zıh 9 kalem muytab iye a çık cksiftıııe 
tiyle satın alınacaktır. 

S - Kunduralara alt ıartna.melerl Er -
zunım levazım lmlrllğl satın alma komis
yonundadır. Mllracantıa her vaklt görüle
bilir. 
~ - İsteklilerin ihale gUn ve saatten 

bir saat evellne kadar zarflarım satın alma 
komisyonuna teslim etmeleri. (3829) 

13826 

Sade yağı alınacak 
!stanbul Komutanlık Satın Alma Komis

yonundan : 
Komutanlık anhan için 21/7/940 fünü 

saat 11 de pazarlıkla 30 ton sadeyağı aatm 
alınacaktır. 

Muhammen be.deli 36600 lira.dır. İstekli
lerin şartnameyi &'Örmek üzere her rün ve 
pazarlığa iııtirak için de belli &'iin ve saat
te yüzde ıs kati teminatlariyle Fındıklı'da 
komutanlık sntm alma komisyonuna müra-
caatları. (3830) 12827 

Sığır eti alrnacak 
Bitlis Askeri Satın Alma Komisyonun

dan: 
1 - Bitlis garnizonu ihtiyacı lçln 150 

bin kilo sığır eti ihalesi 2. 8. 940 cuma gU
nU saat 11 de Bitııı Tıı.ş malıalleatndeki 
satın alma komisyonunda yapılmak Uzere 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - .Muhammen bedeli 30.000 lira mu
vakkat tcnıinatı 2250 llrndır. 

3 - Şartnamesini g örmek ıstıyenler her 
gün komisyona iş aatlnde mUraeııat edebi
lirler. 

4 - Teklif mektuplarını ihale santlnden 
bir saat lince komisyona vereceklerdir. Sa· 
at ayarı Ditlis postanesinin saat ayarıdır. 

(3531) 13828 

Odun alınacak 
Bitlis Askeri Satın Alma Komisyonun -

dan : 
1 - Bitlis garnizonu ihtiyacı için 

1.700.000 kilo odunun ihalesi 218/ 940 cuma 
glinü saat 15 de Bitlis taıı mahallesindeki 
satın alma komisyonunda yapılmak üzere 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen tutarı 25500 lira muvak
kat teminatı 1912 lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnamesini ıörmek istiyenlcr her 
rün komisyona iş saatinde müracaat edebi
lirler. 

4 - Teklif mcktuplarmı ihale saatinden 
bir saat önce komisyona vereceklerdir. Sa
at ayarı Bitlis postan.esinin saaat ayarıdır. 

(3832) 13829 

Bir dadı aranıyor 
Bir alle nezdinde kUçilk çocuk bakı

mındruı anlar tecrtihell bir dadı aranıyor. 
Yenlşehlrde Atatürk bulvan Yenice apar
tımanı 6 numaralı daireye mUracaP.t. Te-
lefon: 6408 2828 

Bir muhasebeci aranıyor 
Eti Banlr. Umum Müdilrlüğüaden : 
Mühim ve büyük bir sınai müesse

senin ihtisas mevkii ve (400.-) lira 
ücretli muhasebeciliğini ifa edebile -
cek bilgi ve tecrübeye sahip bir muha
sebeci aranmaktadır. Taliplerin 21/7 / 
940 tarihine kadar mufassal tercümei 
halleriyle Ankara posta kutusu No~ 
(505) adresine müracaatları. {3670) 

13692 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Nazan dikkate 
D. D. YoJları Umum müdürlüğün -

den: 
Banliyö katarlarına mahsus yolcu 

tarifeleri üzerinden satılan biletler 
-abonuman kartları müstesna- 16. 8. 
Hi40 arihinden itibaren yalnız banliyö 
katarlarında muteberdir. 

Banliyö istasyonlarında tevakkufu 
olan analıat trenlerine mezkur tarih -
ten itibaren binecek yolculara 101 nu
maralı tarife üzerinden bilet satıla -
caktır. 

Bu katarlara biletsiz veya banliyö 
biietlerile binen yolcular hakkında bi
letsiz yolcu muamelesi tatbik oluna -
caktır. 

Abonuman katarları munzam ücrete 
tfıbi sürat katarlarından gayri katar -
tarda. yer müsait olduğu takdirde, mu-
teber tutulur. 13831 

Hava kompresörü alınacak 
D. D. Yolları Satınalma Komisyonundan: 
Muhammen bedeli 56SO lira olan bir adet 

hııvr kompresörü 31. 7. 1940 çarun.mba gü
nlj aaat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka
rad1. idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiycnlcrın 423,7S liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini ayni eün saat 14,30 
a kadar komisyon rclsliğine vermeleri Hl
zımdır. 
Şartnameler parasız olarak A~arıı.dıı 

Malzeme dairesinden, Havdarpaeada Te -
scllüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

(3703) 13767 

Motörlü trenlerde çalııtınlmak U.zere 
imtihanla birinci ve ikinci smıf tesviyeci 
alınacaktır. 
ŞERAİT ŞUNLARDIR: 
A - Türk olmak ve Türkiye cümhuriye-

ti tabiiyetini haıi bulunmak, 
B - 18 yaşını bitirmiş olmak, 
C - Hüımlihal esbabın.dan bulWlmak, 
D - Ecnebi ile evli olmamak. 
Bu şeraiti haiz uıliplcr imtihan edile

cekleri yer, tarih ayrıca kendilerine bildi
rilmek üzere nüfus cüz<le.nı, diploma tas
dikli suretleriyle askerlik vesikaları kısaca 
hal tcrce~~leri, b~nscrvisleri ,iyi huy, çi
cck, aşı, kagıdı cvlı olanların evlenme cüz
d.anlarmı 15 adet vesiknlık fotoğraflarını is. 
tıdalarına bağlıyarak Ankara'da cer dairesi 
reisliğine bizzat veya posta ile müracaat 
etmelidirler. 

İmtihanda muvaffak olanlara birinci sı
nıf ııçilere 77 lira mukabili saatte 32 90 
kuru, ikinci &ınıf işçilere S9 lira mukabili 
snattc 2S,20 kuruş ücret verilecek ve sanat 
okulu mezunları tercih olunacaktır. Müra
caatlılar 30 temmuz 1940 tarihine kadar 
kabul olunur. (3673) 13719 

Muhtelif İn!aat 
D D. yolları satrn alma KO: 
İstekli çıkmamasından dolayı ihalesi ya.. 

pılamıyan Alpullu ve Çcrkcsköy'dc birer 
~u haz_i~esi ve «ulcsi ile pompacı binası 
ınşası 131 kapalı zarf usuliyle ve 21656 Ji _ 
ra muhammen bedelle yeniden eksiltme 
konmuştur. 

.M ünakıısa 1 ağustos 1940 pcrljcmbc gü. 
nü saat 11 de ~ i rkeci'dc 9, işletme bi.ıı.ıı&ın
da A. E . ~on;ısyonu tarafından yapılacak. 
tır. _İstekl.ılcrın l!i-20.20 lira teminat ve ka
nunı vcsaıkle ehlıyet vesikasını ihtiva ede. 
cek kapalı . zarflarını aym ~n saat 10 na 
kadar komısyona vermeleri lazımdır 

Ş~rtnameler 108 kuruş mukabilinde. Sir
kccı veznesinden temin edilir 
("6052"/ 3761) • 13806 

Nazarı dikkate 
D. D. Yolları U. Müdürlüğünden : 
Erzurum - Sarıkamış, Mudanya _ 

~ursa. Samsun - Çarşamba hatları ha
rıç beynelmilel münasebetlerde satı _ 
lan m~şt~rek biletler ve Avrupa hat _ 
tında ı§lıyen Semplon Sürat trenleri 
hariç olmak üzere bütün şebekeye mah 
sus D. D., 101 halk ticaret biletleri 
için D. D., 102, amele için D. D., 103, 
ş~beke. ve İ~mir - Denizli D. D., 104, 
Sırkecı - Edırne - Kırklareli D. D. 105 
Samsun - Sivas D. D., 106, Mersin -
Mamure - İskenderun D. D. 107 No. tı 
mıntaka tarifeleri ihdas edilmiştir. 

Bu tarifelerin tatbikına 16. 8. 1940 
tarihinden jtibaren başlanacaktır. Mez 
kUı tarihten itibaren D. D/7, 59, 65, 67, 
71, 74, 84, 88, 97, 105, 110, 111, 125, 126, 
134, 96, 116, 115, 130, 87, 73 tarifeler 
lağvedilmiştir. Yeni tarifelere göre 
şimdiye kadar gidiş seyahatlerinde 
tenzilat yapılmamış mıntakalanla mü
him mikdarda tenzilat yapılmış ve u
zun mesafalerde gidiş ve yüz kilomet
reden itibaren de gidiş - dönüş tenzi
lat nisbetleri çoğaltılmıştır. Bu müna
sebetle bazı mıntakalarda ve halk tica
ıet bileti Ucretlerinde tadilat yapıl -
mıştır. Tarife §artlarına göre bin kilo
metreden fazla mesafe için bilet alan 
yolcularla bihimum gidiş • dönüş yol
cularına ilk tevakkuf edecekleri istas
yonu azimet istasyonunda bilet alır -
ken, müteakiben tevakkuf edecekleri 
istasyonları da ilk tevakkuf ettikleri 
istasyondan hareket ederken tayin et
mek ve tevakkuf edeceklerı istasyon
larda biletlerini biri muvasalatı müte
akip diğeri de hareket edecekleri 
gün olmak üzere iki defa vize ettir -
mek şartiyle tevakkuf hakkı verilmiş
tir. Bu şartlara riayet etmeden tevak
kuf edecek yolcuların tevakkuf ettik
leri istasyondan itibaren gidiş veya 
dönüş istasyonuna kadar yeniden bi -
let almaları icap eder. 

Grup ve aile biletleri katarın hare
ketinden on beş dakika evel tedarik 
edilmelidir. Anadolu Toros ve Semp
lon sürat trenlerine binmeden evel bu 
trenlere mahsus munzam ücreti bile
tini almıyan yolcuların bilet ve halle 
ticaret biletleri muteber tutulmıya -
caktır. Tam ücretli halk ticaret bileti 
hamillerinin meccanen nakledilecek 
30 kiloya kadar bagajları arasında kıs 
men veya tamamen nümunelik ticaret 
eşyası da bulunabilir. Demiryol yolcu 
rehberlerinde eski tarifelere göre ko
nulmuı olan ücret ve şartlar yeni ta
rifelerin meriyete girdiğinden itiba
ren hükümsüzdür. 

Fazla tafsilat için istasyonlara mü-
racaat edilebilir. 13832 

BALAST MÜNAKASASI 
Deolet Demiryollan Adana 6. ıncı işletme Komisyonundan: 
Aıağıda mahal, miktar ve muhammen bedelleri yazılı balast ihzaratı mü

nakasa ve ihaleleri hizalarında gösterilen günlerde ayrı ayrı yapılmak üze
re kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme tayin edilen günlerde 
saat 11 de Adana'da İşletme müdürlüğü binasında yapılacaktır. İsteklilerin 
evelce bu gibi işleri yaptıklarını gösterir vesaik ve 940 senesi Ticaret oda
sı vesikasiyle 2490 No. lu kanun mucibince hazırlıyacakları teklif mektup
larını milnakasa saatinden bir saat evveline kadar komisyonumuza vermiş 
bulunmaları lazımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankara, Hay
darpa~a. Adana, Malatya, Kayseri veznelerinden alınabilir. Taahhütlü mek
tuplarla yapılacak tekliflerin postadaki gecikmesi nazarı itibare alınmaz. 

Fi. M/3 YekQn bedeli İlk teminat İhale 
Teslim mahalli Miktar m/3 kuru§ Lira Lira günü 

Alaca 
Hacıkırı 

Türk bahçe 
(F. paşa - Islahiye 
arası) 

Karadere -

10000 
9000 
6000 

6000 Km. 536-522 
Toprakkale - İc;ken
derun arası 8000 

,(3619) 

120 
150 
150 

180 

120 

12000 
13500 
9000 

10800 

9600 

900 30-7-940 salı 
1013 30-7-940 ,, 

675 31-7-940 çar-
§alilba 

810 31-7-940 .. 
120 31-7-940 .. 

13653 

1200 Çift fotin alınacak 
Harta Gtıncl DirtılttörlillD.nden: 

Harta Genel Direktörlüğü kıtasi 

için 1200 çift fotin kapalı zarf usulile 
alınacaktır. Muhammen bedeli 7200 li-
radır. Eksiltmesi 25. 7. 940 perşembe 
günü saat 3 de Cebeci'de Harita Satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. Ev
saf ve şartnamesile nümunesini gör -
mek istiyenler komisyona müracaat 
edebilirler. Vermeye isteklilerin mu
ayyen gün ve ihaleden bir saat eveline 
kadar kanunun tarifleri dairesindeki 
teklif mektuplarını komisyona verme-
leri l&zımdır. {3311) 13331 

2 - E ksiltme 29/ tcm./940 pazartet'. 
nü sat 15 de Cebecide hari ta satlll 
komisyonunda yapılacaktır. W, 

3 - Muhammen b ec.leli (800) se 
lira olup muvakkat teminatı (60) 
lira.dır. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı ~ 
ııaatte vesaik ve teminat makbuzları 
misyona müracaatları. (3730) 

Cinsi 
Mc:ıin yular başlığı 
Zincir yular sapı 
Yem torbam 
Gcfıre 
Kıl keçe belleme 
Meşin belleme 
Kıl çul 
T imar fır_çası 
Kaşa~ı 

(domuz kılından> 

ıs 

5 kalem malzeme ah nacak 
Harita Genel Direktörlüğünden : 

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

Kilim 100 400 30 20.7.940 
Palaska kayışı 400 800 60 22.7.940 
Tüfek kayışı 20 10 1 22.7.940 
Matara 100 200 15 23.7.940 
Ekmek torbası 200 400 30 23.7.940 

Harita genel direktörlüğü kıtası için cins ve miktarları ile mu 
fiyatları yukarıda yazılı beş kalem malzeme açık eksiltme suretiyle 
alınacaktır. Evsaf ve şartları ile nümuneleri Cebecide Harita satın al~ 
misyonunda görülebilir. İtaya talip olanlar muayyen gün ve sal 
müracaat etmelidirler. , {3312) 1 

Muhtelif fotoğraf malzemesi ahnaG 
Harta Genel DirektörlüBünden: 

1 - Harta genel dırektörlüğıi fotoğrafhanesi için qafıda yazılı ceza ye 
mc açık eksiltme suret iyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2700 (iki bin yedi Y\1%) lira, muvakkat teminatı 2°' 
dır. 

.3 - Eksiltmesi 1/8/940 pc~cmbc cünü seat 15 de Cebecide harta satın atıf' 
mısyonunda yapılacaktır. 

4 - İşbu ecza: 
A - Cebecide _harta genel direkt~rlüğünde teslim edilecektir. 
B - Merk fabrıkası mamulitı tercıh olunur. Olmazsa d iecr tanınıııı' 
rika.lar mamulatı da olabilir. 
C - Muayenelerinde ııaf, temiz ve i~lerimizc elverişli olacak ve f 
sının ambalijı ile teslim edilecektir. 
D - Daralar hariç olarak ncto verilecektir 

Miktarı malzemenin cinsi • 
25 kilo Bikromat damonyom 

(toz halinde) 
35 .. Nitrat darjan 

-4 ,, İyodür dö kadmiyum 
2 İyodür damonyum 

ıs ,. B iklorür dö mcrküt 
2 ,. Amonyum slikoflörür 

40 .. Monosülfür 
30 .. Asit ,asetik &'lflsiyal 
25 İyodöür dö potasyuın 
30 ,. Sülfat dö fer 
12 ,. Gliserin 
12 .. Talk 
SO .. ıiyanür dö potasyum 

100 .. zamkı arabi 

50 .. Papiyc jozef 
12 çift lastik eldiven 

1 :2;5 kiloluk ııişelerde 

1 kiloluk şişelerde 
Yüzer gramlık şişelerde 
Yüzer gramlık şişelerde 
1 kiloluk şişelerde 
1 kiloluk şişelerde 
1 :2.5 kiloluk şişelerde 
1 :2.5 kiloluk şişelerde 
1 :2.S kiloluk Şİ$cl crde 
1 :2.S kiloluk şişelerde 
1 :5 kiloluk ıişe veya teneke ı:a 
1 :5 ki-loluk paketlerde 
1 :5 kiloluk ıiı;elcrdc 
1 :5 kiloluk p:ıkctlcrde tane haliııd' 

tozsuz, temiz olacaktır. 
Nümuncsi gibi 

24 tane el fırçası (iki 

Ameliyat eldiveni 6 çifti 8.5 :r:o: 
de 9 No: olacaktır. Sağln.m uc ınııJ 
çatlamaması ve yırtılmaması Jaz 

taraflı sert kıllı olacaktır.) (3802) 

Satılık hane 
T. İt Bo.nkasmdan : 
Yenişehir'de Selanik caddesinde 

50 - 52 numaralı 1150 metre murab
baı arsa üzerinde bodrum kat da da
hil olduğu halde 10 oda. kiler, mut
bah, ve sama.şırhaneyi ihtiva eden 
ayrıca bahçede garaj ve şoför oda -
ları bulunan bina §artnamesi muci -
hince 12. 8. 1940 tarihinde saat 15 ·de 
açık arttırma suretile satılacaktır. 

Müzayedeye iştirak etmek istiyen -
lerin mezkQr tarihde 1050 lira pey 
akçasile birlikte Türkiye İş Bankası 
Ankara Merkezine müracaatları. 

2853 

A. LEVAZIM AMlRLlCI 

Taze faaulye alınacak 
Ankara Ltıvazım Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 100.000 kllo taze fasulyenin kapalı 

zarfla eksiltmesi 18. 7. 940 saat 15 te An
kara Lv. Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15.000 lira Uk te
minatı 1125 liradır. Şartruunesl komisyon
da görillUr. İçinde kanun! vesikalar da bu
lunan tekllf mektupları saat 14 e kadar ka.-
bul olunur. (3361) 13363 

Benzin ve vakum alrnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 480 tenoke benzin ve 31 teneke va

kum açık eksiltmesi 23. 7. 940 .eaat 14 te 
Ankara Lv. Amirliği satın alma komisyo -
nunda yapılacalttır. 

Çankaya topu siçil me 
ğundan: 

Araplar köyünün Bağderesi 11!.ı 
Hin ve ibraz edilen mart 1295 yoJ> 
rih 47 sıra No. lu muvakkat taP11 
btırtı göre Nafi El. ve yol ve cebt11, rı'li 6 dönüm mikdarınd11.ki bir )I 
Stıyide batun uhdesinde iken 325 ~ 
veraseti ytıgline oğlu Ali'ye Jel J 
bu tarlanın nlima t escili istenil.ırı~ 

Mezkfır muvakkat tapu ilmU 
kaydının bulunamadığından isbıt. 
mahiyetinde addedilerek bu ga1!') 
/ün y eniden seyide hatun veresesı 1 
tescili için mahallirıe 30. 7. 940 s 
gidileceğinden bu yerin mülki1et~ 
nllikası olanların o gün mabnlli1~ 
cak tapu memuruna veya o & 
Çankaya tapu sicil muhalızlılt~:ıı 
rını tevsik edecek vesaikle birlı 
caat etmeltıri lilzumu rica olunıJf• 

Kurşunlu kablo alırııı.1 
P. T. T. Umum Miidürlıi.ğüııd 
1) İdare ihtiyacı için (30000)J';/ 

nakilli ~urıunlu ıkablo açık ckS 
karılmıştır. 

2) Muhammen bedel (5000) •. j 
teminat (375) lira olup eksilttn~ 
1940 salı ciinü saat (16) da A. ·~~ 
knf apartımııru üçüncü kapı bırı~ 
da }> T. ı:. satın alma komisYo 
pıl:ıcaktır. . t 

3) İstekliler, muvakkat teıniıı'~ 
veya banka teminat mcktubiylc "' 
sikalarını hamilen mezkur gün 4 
o komisyona müracaat cdccckl~ 1 

4) Şartnameler, Anknrada P. ~ 
zını, İstanbul'da Kııacıyan ııaııtıl il. 
katta P. T. T. levazım ayniyat ~' 
dürlüklerindcn bedelsiz olarale 1 2 - Muhammen bedeli benzin tçln 2412 

lira vakum için 217 liradır. Hepsinin ilk 
teminatı 197 lira 18 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görUlUr. (3543) 13520 

Yonca alrnacak 

tir. (381S) " 
Bakır Man,on alr~ıı. e • 

P. T. T. Umum Müdıi.rlü~ıJnd ı 
1) İdare ihtiyacı için (28000], 

'.Ankara Levazım Amirliği Satın Alma M/ M, (2000) tanesi de 4 MI~~ 
Komisyonundan: (30000) tane bakır manşon açı1' • 

1 - 24.000 kilo yoncanın açılr. eksiltme- çıkarılmıştır. A 
si 29. 7. 94() saat 15 te Anlr.ara levazım i- 2 uh OO) ..,. 
mirliği satın alma komisyonunda yapıla. ) M ammen bedel <30 'tSı caktır. teminat (Z25) lira olup cksiltııldJ /o 

2 - Muhammen bedeli 720 lira ilk ttımi- 1190 paztrcesi günü saat (l6) •-ırı da Ebkaf apartıma.nı 3 Uncü ı- ·1sf 
rıatı 54 liradır. Şartnamesi komisyonda k da p kofll 
göörülür. (3727) 13709 atın • T. T. satın alma 

-yapılacaktır. . t 
Soğuk hava dolabı alınacak 3) İstekliler, muvakkat wn~ 

Ankar.a Lv. imirliti satrn alm.a KO: veya banka teminat nıcktubiyl~ "' 
1 - Bir adet soğuk hava dolabı alınA.· sikalarınn hamilen mczk\ır ~c'4 

c.aktır. Pazarlığı 19/7/940 ıaat 14 de An- o komisyona müracaat cdccc1' 'f 1 
kara Lv. lmirlıfi utın alma komisyonun- 4) Şartnameler. Ankarada p • .r.;ı, 
da yapılacaktır. zım, İstanbul'da Knacıyan ııaıı &11 

2 - Evsafı komisyonda &örülür. İstek- k~tt~ P. '!· T . levazı"? ayniY8~ "tf 
li}erin .te~liflerinc. nazaran k.att tenıınaUa- ı d.urluklen ndcn bcd~clsız oıarıı 1 
rıylc brlıktc komısyon.a müracaattan. tır. (3814) 

(3795) 13815 

Et ah nacak 
Ankara Lttvazım Amir/ili Satıa Alma Komisyonundan: r 1' 

1 - A1ıağıda mikdar, muhammen bedel, ihale gün ve ııaatıeri yazılı 111'1 .il 
eti kaplı zarfla eksiltmeye konulmuııtur. 111 ,ıv 

2 - Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. O mirlikleri ve Kayseri askcrt sst 
mlııyonunda ııörüleblllr. ıctd 

3 - İsteklller kanunun 2, 3 maddelerin de yu.ıh vesaik ne tl'Jdlf ~~ 
ihale saatinden l!akal bir saat evel komisyon başkanlığına vermll oıınn j ıı 
dır. (3570) ,,, 
Cinai Mlkdan Muhammen İlk Tem. thale g{ln "" 

~ığır eU 
Koyun eU 

Kllo bedeli ıl 
Lr. Kr. Lr. Kr. O CLI' ıf ~ 

100000 30400 00 2280 00 26. 7. 1)4 uııı• 
72000 21840 00 1688 00 26. 7. 940 c 



llhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
llttra Okullar Satın Alma Komisyonunlaa : 
ıa1tın adı Miktarı Tahmini Tutarı İlk teminat İhale 

F. L. K. L. K. Gün ve aati 
333000 Kg. 
89000 .. 

10;50 34965 2622 38 20.7.940 9.30 

24100 " 
3800 " 

17200 ,, 

2350 
" 

45 40050 
37 8917 
42 1596 
40 6880 

50 1175 

58618 

4396 35 

Sadeyağı 
t 

35100 " 130 

7 
7 

80 
20 
25 

45630 3422 25 

ı Uru ıoğan 43400 ., 
ııec tUz 12000 .. 
llaıtırnıa 
Baı~ 
turu ıı fasulya 

atat es 
lhJ.ıınur 
ta, 
-Ohtıt 

510 " 
3250 ,, 

15550 ,, 

43000 " 
28 " 

280 " 
6950 .. 

tbtınya 
Jl Yaaı 8500 ,. 
\1 Ulgur 5850 ., 
t aııuya 509 Pak. 

uru sarımsak 120 Kg. 

8 
100 
550 
18 

25 
15 
10 
30 

3038 
840 
408 
650 

3887 .r 

3440 
28 

1540 
1251 

2125 

877 50 
50 90 

216 

~ibcr 78 ,. 200 

40 
ıs 

156 1866 70 

~zı biber 50 ,, 
':ercimek 3750 ,. 

t:ıCİn:ıek 900 ,, 
k,,Yon 13 .. 

~o 106 tt 

l.soQ'erve sebze 
t l{g, lık 2720 .. 
ııru bam 

'°ruıce ya 243 n 
•. 1000 
rfta}i ,. 

~ICrye 1090 ,. 
b a 19350 
'ııt ,. 
~ u bezelye 750 ,, 
't tılccfiJ 18 

~çin 23 : 
sij ~e çekilmiı 58 .. 

~ 35 
. n tuzu 43 .. .. 

lfı~ 
bQ ~ '15650 Tane 
liı...~hk biber 6640 Kg. 
,.-·'lbiber 1200 

25 
200 

180 

38 

110 
20 

80 
12 
35 

250 
300 
185 
350 
130 

3 
g 

13 4"q .. 
~Yaprak 1000 11 ıs 

~ ı:~;g : : 
~Otu 5750 ,. 7 
~ tes 30000 7 
-;;e loğan 3660 : ıo 
~danoz 29800 Demet 1 
l( tot\l 12460 .. 1 

il~ 5066 ., I 
~'tlıcan 27400 Kg. 8 
~~ ll'asulya 21450 ,. 9 
bo -.uıya 1650 .. ıo 

20 
562 50 

225 
26 

190 80 

1033 60 

267 30 
200 

s1ı ., 
2322 

262 50 

45 
69 

107 30 
122 50 

55 90 

24889 30 

469 50 
597 60 
156 

150 
262 50 

1548 

402 50 
2100 
366 
298 
124 60 

50 66 
2192 
1930 50 
1G5 

lı...~ık kabak 9850 ,, 10 985 1463 60 

~ 76000 Tane 
~t:..:~ya 3490 Kg. 
l..ı. -·~ 3440 .. 

~ 14500 .. 
•-ı~ 21400 .. 
~ bağı 5100 .. 
~ qe baıı:ıa 8700 

~lalata 
.. 

~car 
~1baııar 
'te1--

7500 Tane 
12580 .. 

760 Kg. 
5600 n 

3 
ıs 

8 

5 
5 
5 
7 
3 
4 
5 

12 
3 'l'q ~ 1550 .. 

S:zelyc 800 ,. 10 
'l''ıe r 5550 Tane 7. 
tı~ llarımaak 540 Demet I 
... ~ turp 2050 ,. l 

2280 
523 50 
275 20 

125 
1070 
255 

609 
225 
503 20 

38 
672 
46 50 
80 

388 50 
5 40 

20 50 

19514 66 l'Oı 
~ker 40500 Kg. 38 15390 1648 80 

teker 15700 ,. 42 

11830 ,, 25 
7560 ,, 25 

1120 n 10 
38000 Tane 4 
13300 Kg. 20 
1880 • 20 

1750 • 25 
5610 • 12 

2100 • 35 
2220 .. 20 

3180 .. 20 
4100 .. 12 

16900 .. 7 
13650 ,, 6 

6594 

21984 

2957 50 
1890 

112 
1520 

2660 
376 

437 50 
673 20 1120 14 

735 
444 

636 
49Z 

1183 
819 

14935 20 
~\ 
tır· lttSrnuru 4320 

1
Ple kömürü 340 

2600 
2000 

112320 8934 

25960 .. 
30250 .. 

280 " 

33750 .. 

23950 .. 
sos .. 
450 .. 

1500 .. 

1445 .. 
185 n 

272 " 
4650 .. 

6800 

119120 

18 4672 80 
25 7562 so 951 25 

160 448 
12683 30 

45 4725 59S 25 
70 3185 

7910 

28 9450 708 75 

40 9580 718 50 
110 555 50 

40 180 
110 1650 

45 650 25 
120 222 
80 217 60 
30 1395 

20.7.940 10.30 

20.7.940 11.30 

20.7.940 12 

22.7.940 9.30 

22.7.940 11 

22.7.940 11.30 

22.7.940 14.30 

22.7.94015 

22.7.940 15.30 

22.7.940 16 

22.7.940 16.30 

ULUS 
Erzakın adı Miktarı Tahmini Tutarı İlk teminat 

L. K. 
549 12 

!bale 
Gün ve aati 

23.7.940 9.30 
F. L. K. 

13 Kuru erik 
Kuru incir 
Bal 
Reçel 
Buğday 

Un 

1730 " 
825 • 
250 • 

2350 .. 
1155 .. 

ekstra ekstra 22000 n 

Makarna 7400 ., 
Kesme makarna 900 ., 
Güllaç soo ., 
Arpa şehriye 455 ,. 

14 Tel şehriye 645 ,, 
İrmik 3000 ,, 
Kuskus 650 ., 
Pirinç unu 720 ,, 
Ni§asta 1030 ,, 
Hararot 240 • 
Tarhana 580 ,. 

35 
30 

100 
50 
15 

17 
30 
28 
85 
27 
30 
25 
27 
50 
30 
60 
80 

62 

605 50 
247 50 
250 

1175 
173 25 

7321 60 

3740 
2220 

252 
425 
122 85 
193 50 

750 
175 50 
360 
309 
144 
464 

9155 85 

8587 

686 69 23.7.940 10.30 

15 Zeytinyağı 

16 Yumurta 
Meşe odunu 

13850 ,, 

292000 Tane 
284000 Kg. 

2.50 7300 
2.25 6390 

644 03 

547 50 

23.7.940 11.30 

23.7.940 11.45 

17 Gürgen 
odunu 109000 ., 
Çıra 3150 ,, 
Meşe kömürü 26650 ., 

2.25 2452 50 
7 220 50 
5.50 1465 75 

789 66 23.7.940 14.30 

Uskumru balığı 3300 ,, 
Kefal balığı 1400 ,, 
Torik balığı 1425 tane 
Mercan balığı 300 ,, 

60 
80 
60 
80 

18 Kılıç balığı 900 ,, 80 
Palamut balığı 1850 Tane 20 
Kalkan balığı 2200 Kg. 60 

120 Levrek balığı 500 ,, 

İyi su 
19 Buz 

41750 teneke 12.50 
1000 Kg. 3 

Tavuk 
20 Hindi 

4500 Tane 70 
1950 " 170 

Gaz yağı 
Maki na 
yağı A.F. 

176 Tene. 262.50 

21 Makina 
yağı B.B 
Benzin 

125 .. 

15 " 
880 .. 

1200 

1200 
455 

Koyun 
karaciğer. 

Koyun 
6850 Tane 27.50 

işkembesi 1400 ,, 
22 Koyun beyni 2400 ,, 

Paça 12000 ,, 
Sığır işkembesi 900 ., 

Yassı kadayıf 1400 Kg. 
U Bilmek bdaJ'lf 800 Çift 

Tel kadayıf 1390 ,. 

24 Zeytin tanesi 

Taban helva•ı 
25 Taban 

Pekmez 

Sirke 
26 Tur§\! karııık 

Salamura 
yaprak 

Arpa 
27 Saman 

Kuru ot 

7800 n 

2700 ,, 
1670 .. 
1790 ,, 

4500 .. 
2000 .. 

1220 • 

4000 ,, 
3000 ,, 
2000 ,, 

12.50 
17.50 
2.50 

45 

25 
25 
30 

40 

40 
35 
20 

ıs 

40 

30 

6 
2.75 
5 

10528 75 

1980 
1120 
855 
240 

720 
370 

1320 
600 

7205 

5218 75 
30 

5248 75 

3150 
3315 

6465 

462 

1500 

180 
4004 

6146 

1883 75 

175 
420 
300 
405 

3183 75 
350 
aoo 
417 

967 

3120 

1080 
584 so 
358 

2022 50 
675 
800 

366 

1841 

240 
82 50 

100 

422 50 

540 38 23.7.940 15.30 

393 66 23.7.940 16.15 

484 88 23.7.940 16.45 

460 95 24.7.940 9.30 

238 78 24.7.940 10 

24.7.040 10.30 

24.7.940 11 

151 69 24.7.940 11.30 

138 08 24.7.940 11.45 

31 69 24.7.940 12 

1 - Yukarıda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktarı eksilt· 
me şartnamesine göre komisyonumuza bağlı okullar namına parti parti 
kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle münakasaya konulmuı ve her par· 
tinin teminat miktarı ile ihale tarih ve ıaatleri kU§ılarına yazılmıştır. 

2 - Muhamınen bedeli bet bin liradan apğı olan partiler açık eksilt· 
me suretiyle ihale edilecektir. 

3 - İstekliler partiyi teşkil eden erzakın her birine ayrı ayrı fiyat tek· 
lif edeceklerdir. Heyeti umumiyesi üzerinden yapılacak tenzilttlı tek
lifler kabul edilıniyecektir. 

4 - Her madde için teklif edilecek fiyat behemehal muhammen bedel
den apğı olacaktır. 

S - Eksiltme Ankara'da bölge sanat okulunda toplanacak komisyon 
huzurunda belli gün ve aaatlerde yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebileceklerin 1940 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayı
lı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle, 
ticarethane namına işe gireceklerin i~bu kanunda yazılı prtlar içinde no
terlikten alınan vekaletname ile komisyona baı vurmalan. 

7 - Kapalı zarf ekailtmelerinde isteklilerin yukarıda adı yazılı kanu
na uygun olınak ilzere kapalı zarf mektuplarına iıtenilen belgeler ve te
minat ınakbuzunu veya banka mektuplarını koymak suretiyle mühür mu
mu ile kapamak prtiyle ve zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe ait 
olduğunu ve kanuni ikaınetgihlarını yazarak belli gün ve saatlerden 
evet makbuz mukabilinde komisyon baıkanlığına vermeleri lizımdır. 
Belli gün ve saatten sonraki teklifler kabul edilemez. Teminatların ek
ılltme aaatlerinden daha evel Ankara okullar muhaaebeciliğine yatırıl
ınaaı lizımdır. 

8 - Eksiltıne prtnamelerini görmek istiyenler Ankara'da 
muhasebeciliğinde komisyon kltibine baş vurabilirler. 

okullar 
13383 

ANKARA V ALILICI 

Yonca satııı 
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 peqem
be günll saat lS,30 da vilayet daimi 
encüuıenine ınüracaatları. 

13803). J3794 

Yulaf, ot, saman almacak 
Atlıspor Kulübünden : 
1, - Klilp hayvanlar ıiçin 108000 ki

lo yulaf, 108,000 kilo yemlik ot, 86,000 
kilo yataklık ıapaamanı açık ekıiltme
ye konınuıtur. 
Açık eksiltme 20/7 /940 cuınartesi 

günü saat 17 de atlı spor klilbU bina
sında komiıyon tarafından yapılacak
tır. 

2 - Şartnameyi g8rmek lizere Klüp 
muhasebesine her giin öf leden aonra 
müracaat etmeleri. ,(36791 13665 

ViLAYETLER 

Muhtelif yol inpatı 
Hatay Vilayetinden 
1 - İskenderun - Payaa yolunun 

(7x296) dan (21x713) Km. leri arasın 
da (14x417) Km. tulunda yapılacak 
tesviyei turabiye, menfez ve şosa in
şaatı kapalı zarf usuliyle ikinci defa 
olarak münakasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltme 26 temmuz 940 cuma 
günü saat 15 de Antakyada Nafia mü
dürlüğü odasınra mUteıekkil komi•· 
yonca yapılacaktır. 

3 - İstiyenler fennt ve hususi 
şartnamelerle evrakı keşfiyeyi (477) 
kuruş bedel mukabilinde Nafıa Mü
dürlüğünden alabilirler. 

4 - Bu işin ke§if bedeli (Doksan 
bet bin üç yüz yetmiş bir) lira (Yirmi 
dokuz) kuruştur. 

5 - Muvakkat teminat (Altı bin 
on sekiz) lira (elli altı) kuruştur. 

6 - Taliplerin ihaleden en u se
kiz gün evel bu işe benzer inşaatı ba
şardıklarına dair evrakı müsbiteleriy
le birlikte Vilayete müracaat ederek 
alacakları ehliyet vesikasını (2490) sa 
yılı kanuna uygun olarak hazırlaya
cakları teklif mektuplarını ve bunlar
la birlikte teminat mektup veya mak
buzlarını ve ticaret odası vesikasını i
hale günü saat 14 de kadar komisyon 
riyasetine makbuz mukabilinde vere
cektir. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (3306) 13328 

Köprü iotaıı 
Balıb&ir valililiaden : 
1 - Bandırma • Gönm yolunun 44 ün

cü kilometresindeki köprüsünün ahıap o
larak irıtaıı kapalı zarf usuliyle ekailtme
ye çıkarılmııtır. 

2 - Keşif bedeli 21565 lira 63 kuruş 

muvakkat temine.tı da 1616 lira 50 kuru1-
tur. 

3 - Bu işe ait blhlmum evrak her rün 
nafıa müdürlüğünde ıörlilebilir. 

4 - Eksiltme 24 temmuz "!HO çar11mba 
günü saat 16 da Balrkeeir nafıa müdürlü
ğünde mütetekkil komisyonda yapılacalıc
tır. İstekliler zarflannı ihale saatinden bir 
saat evel mezkdr komisyona vermi:ı ola
caklardır. 

5 - Muvakkat teminatlarını Baldı:esir 
mal sandığına yatırdrklarma dair makbu
zu veya bu miktar ıayanı kabul mektubu 
ile ihale tarihinden sekiı sün evel villyo
te müracaatla alacalı:lan ehliyet ve tica
ret odası VC!İkalannı teklif mektuplarmı 
ihtiva eden zarfa koyarak mezldlr zarfJan 
2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
tanzim ve imza etıniı olarak bildirilen sa
atte eksiltme lı:omiıyonwıa müracaat ede
ceklerdir. 

6 - Postada vuku bulacak sec:ilıcmelec 
kabul edilmez. 

(5565/3423) 

Yol in.-11 
13438 

Seyb•n vilıyetl daimi eacD.mealn
den: 

1 - Adana • Tarsus yolunun 2+900 
• 8+480 kilometreleri araaındaki muh 
telif kısımlarının tesviyei turabiye ve 
şose inşaatı keıif tutarı olan (20911) 
lir (87) kuruıla kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 25-7-940 tarihine mil· 
sadif perşembe günil aut onda Sey· 
han vilayeti daimi enciimeninde ihale 
edileceğinden kapalı zarfların en geç 
aynı günde saat dokun kadar bu en
cümen riyasetine verilmesi. 

3 - İstiyenler bu ite ait keıifname 
ve aair evrakı görmek ve almak üzere 
Seyhan nafıa mlldürlOğiine mllracaat 
edebilirler. 

4 - İıteklilerin "1568" lira "39'" ku
ruı muvakkat teminat vermeleri ve i-
kinci maddede yazılı günden ıekiz 

gün evel bu derecede it yaptığını is.
pat etmek Uzere villyete müracaatla 
ehliyet veaikaıı almaları lizımdır. 
Posta ile gönderilecek tekliflerin dıı 
zarfı mühilr mumu ile iyice kapatı
lacaktır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (5629) (3'427) 13440 

Kanal İDf&&b 
Anta17a Su lıleri 16 ıacı Şube Miüıen • 

disliliaden : 
1 - Alanya kuabaııma Dim çayından 

ıetiriJeeek ıulama kanalınm 21 + 161 
27+ 842 kilometreleri araaındaki 6681 met
relik: lı:anal kısınmm hafri ve bu kısımdaki 
imalitı ımaiye iıi talip çılanadıfmdan ye
niden kapalı zarf uauliyle eıb.iltmeye çıka
rılmııtır. 

2 - İlln keılf bedell 18391 lira 89 ku-
ruııtur. , 

3 - Eksihme 29 temmuz 940 pazartel.İ 
rünii ıaat 11 de Antalya'<!& su itleri 16 
mcı ıtibe mühendiıliii binasmda yapıla • 
caktır. 

4 - Bu iııe ait prtnarrıe, proje ve plln
lar Antalya'da tube miihendiıliiinde ve 
Ankarada IU itleri reiıliiinde cörülebilir. 

5 - Bu iıe ait teminat miktarı 1229 li
ra 39 kuruıtur. 

-7-

Talip olanlann yilzde 75 teminat akça • 
larile 25. 7. 940 tarihli perıembe günü saat 
16 da Aydın viliyet daimi enciınıenin~ mli-
racaatlan ilin olunur. (2524) 13552 

Münhal müdürlük 
Ordu Valiliiinden: 
35 lira asli maaşlı Ordu vilayeti husud 

muhasebe varidat müdürhiğü munhaldir. 
Maaş bareme gcire verilecektir. 

Talip olanların bina ve arazi işlerinde 
c;&lıştığmı ısbat edecek vesailı:le ve dai
resinden i~tifaen ayrılmış olanlar da be
raeti zimmet mazbatalariyle birlikte Orda 
vilayetine müracaa•!arı. 13822 

Pos.ta nakliyatı 
Bitlis P. T . T. Müdürlüğünden : 
1 - 15-7-940 cünü saat 15 de kapalı zarf 

usuliyle yapılan eksiJtme neticesinde zu • 
bur eden bir talibin teklifi haddi liyık cö
rülmiyen Bitlis D. &kır posta ıunıculüp 
yazm otomobille iki cünde kışın haYVanla 
altı günde kat, yaı ve kış Baykan, Garzan. 
Beşiri, Sinan, Blımil merılcezlerlne uğra • 
malı: ve yazın üç kamyon kııın 57 hayvan 
bulundurmak ve haftada üç sefer yapmak 
ve beher sefer kariılıklı yum 1500 kıım 
1200 kilo hamule taşımak prtiyle şa.rtna • 

me ve mukavelename hükümleri dairesinde 
940/941 bir sen.elik 940/ !H2 seneleri için 
ayrıca üç senelik olarak beher aylıfı 2100 
lira muhammen bedelli ve ılcapalı zarf uıu • 
liyle 16/7/ 940 tarihinden itibaren yeniden 
15 gün müddetle eksiltmeye konulmu$tur. 

2 -Bir senelik muvakkat teminatı 1890 
ve üç senelik 3'780 lira olup kati teminatl 
iki mislidir. Gazete ilan bedeli de mıiteaho 
hide aittir. 

3 - Yapılacak tenzilit haddi llyık cö • 
rülldüğü takdirde 31-7-940 tarihinde saat 
15 de ihale yapılac:afından taliplerin evra
kı müsbiteleri ile teklif mektuplannm bir 
saat evet Bitlis P. T. T . binaımda mute • 
iekk.İl komisyona vermeleri ve fazla izahat 
almak istiycnlerin daha evel komisyona mü.o 
racaatJan. (3824) 13823 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Mazot alınacak 
M. M. Vekaleti Havı Sıtın Alım Ko • 

misyonundan: 
1 - 500 ton mazot pazarlıkla aatm aı.. 

nacaktır. Muhammen bedeli (60.000) lira 
olup kati teminat miktan (8500) liradır. 
Pazarlığı 18/7/ 940 perşembe cwıii saat 11 
de hava satın alma koıniıyonanda yapıla
caktır. İJari v~ fenni 'Sartname her sün öi
lt<len sonra 300 kuruı nıukabltJıde meıkGr 
komisyondan alıııa.bilir. İsteklilerin mua,._ 
ycrı gün ve saatte kati teminat ve kanuni 
belgeleriyle k?misyond1 bulunmaları. 

(3707) 13·00 

3000 harp paketi alınacak 
M. M. Vekileti Hıva Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - 3000 adet harp paketi pazarlıkla ... 

tın alınacaktır. Muhammen bedeli 900 lira 
olup teminat miktan 68 liradır. Puarlıjı 
19-7-940 cuma ciınü saat 10 da hava aatm 
alma komisyonunda yapılacaktır. İsahat 

almak iıtiyenler mezkGr komiıyona mil • 
racaat edebilir. lıteklllerin muayyen ciiD 
ve saatte teminatlariyle birlikte komiıyoo-
da bulunmaları. (3'7015) 13745 

Muhabere malzemesi alınacak 
M. M. Vekileti Hava Satın Almı Ko a 

misyonwıdan : 
1 - 200 adet atır aahra kablo dolabı 20 

adet adııa teaereai 40 adet çevirecek kol 
pazarlıkla satm almacaktır. Muhammen 
bedeli (492) liradır. Paıarbiı 2217/940 
P. ertesi gün il saat 11 de bava aatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İdari ve fenni 
prtname her gün öğleden sonra mezkGr 
komisyonda ıörülebilir. İıtelı:lilerin m1la7'
yen eün ve uatte kati teminat ve karımd 
belreleriyle komiıyonda btılunmalan. 

(3708) 13746 

Mintan diktirilecek 
M. M. Ve.Uleti Hıvı Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - Muayyen günde verilen fiyat h&ddl 

lA.yık görülmediğinden 20.000 l'dlntan yeni
den pazarlıkla dlkt1rllecektlr. Muhammea 
bedeli 2590 lira olup kaU teminat mlkdan 
389 liradır. Pazarlığı 19. 7. 940 cuma &11· 
nU saat 10 da hava satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İdari ıartnıune, evsaf n 
ntimunesi her gün öğleden sonra komlayon
da göörlllebiltr. hteklllerin muayyen g{hı 
ve saatte kati teminat ve kanunt belgele
riyle blrJlkte komisyonda bulunmaları. 

(3827) 13824. 

Havai telefon tee.iaatı 
yaptmlacak 

M. M . Vekaleti bava satın almı KO: 
1 - Muayyen cünde talibi zuhur etml

yerı havai telefon tesisatı pazarlıkla yeni
den yaptırılacaktır. Keş.if bedeli 657 lıra 
Z3 kuruı olup teminat miktarı 100 li radır. 
Pazarlığı 19/7/94-0 cuma günü sa.at 11 de 
hava ııatın alma komisyonunda yapılac~ 
tır. Kcıif evrakı her gtin 5 kuru15 mukabi
linde mezkdr komisyondan alınabilir. 11-
telı:lilerin muayyen giin ve sa.atta tcminat
lariyle birlikte komisyonda bulunmaları. 

(3818) 13819 

Boya alınacak 
M. M. Vekaleti bava satın alma KO: 
1 - Muayyen günde talibi zuhur etmi

yen 150 Kğ. Titanin 200K&. Cerrux D. T. 
T. 200 kilo&"ram Cellon D. T . T . ma rkalı 
3 kalem boya yeniden pazarlıkla satın a
Jınac:.a.ktır. Muhammen bedeli (12158) lira 
olup kati teminat miktarı ( 191) liradır. 
Pazarlığı 2017/~40 cumartes i günü saat 10 
da hava sa~m alma komisyonunda yapıla
caktır. İdarı i&l'tname her giın komisyonda 
cörülebili~. Jıt~klilerin muayyen r ün ve 
saatta katı temınat ve kanuni belreleriyle 
komiıyonda bulunmaları. (3819) 13820 

6 - İsteklilerin elcailtme rünilnden se- DEVLET ORMAN iŞ 
lı:iz rün evel ıube mühendiıJiiine müracaat • 
ve eveke yapmıı oldukları iılerl röıterir 
vesikaları ibraı ederek bu iıe rirebiJecek- Nakliyat yaptmlacak 
lerlne dair ehJfyetname almaları lbımdır. Ko7ulbisar Devlet Ormıaı 1Jletmesi 

7 - İstekllierin ,WCarıda yazılı miktar· Revir Amirliğinden : 
da teminat mektubu veya makbuzunu, ti-
caret oduma kaydohmduldanna dair •e- Koyulhisar devlet orman işletme.i reviri
sika ve ehliyet.nameyi teklif mektubiyle ne ait mezldlr kazaya vasati 14 kiJometre 
birlikte ihale sıatmdan bir ıaat eveline mesafede İldir devlet ormanları depo ve 
kadar Antalya'da su iıleri 16 ncr ıube mil- al da 
hendiıliğinde müteteklril eksiltme komiı· ramp ann mevcut üç bin metre mıkip 
yona reisliğine tevdi etmeleri veya poata sam ve &öknar tomrufu ile mamul lı:ercs
ile ıöndermeleri lbmıdır. l>ostada ..ai tesinin· Koyulhisa.ra nakJi 440 kuruı> mu • 
olacak teahhür kabul edilmez. hanımen bedel üzerinden kapalı z.arf usu • 

(5620/ 3426) 13503 llyle eksiltmeye konulmuştur. Şartnameyi 
Muhtelif ecza alınacak ıörmek istiyenlerin latanbul'da, Giresun • 

A7dıa 'f'ilbeti dıiml encümenınden : da, Sivaı'ta, Samsunda orman çevirge mü-
Aydın memleket baatahaııNinın libora • dürlükleri ile Aııkan'da orman umum mü

tuvar ve eczanesinde kul,Wıılmak üzere dürlüiüne fazla malumat istiyenlerin de 
4600 lira muabammen kıymetli eczayı tıb- Koyulhisar devlet orman iııletmcai revir 
bıyenin liateleri formolii İstanbul ve İzmir 
ve Aydın 11hat mlidürlüklerile Aydın vill.- imirliiine müracaatJan eksiltmenin 
Yet daimi encümen kaleminde mevcut olup 29-7-940 puaneai &iinü Koyulhi11r revir 
istiyealerin her sün ba mıkaml•ra mira • lm.irliii binasında saat l o da yapılaujı i-
caatla liateleri 16rmelld. lk olamır. (5166-3665) 13651 
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Kanalizasyon • 
tesısatı ilanı 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdür
lüğünden : 
1- Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi şehir kanali

zasyon tesisatı ve fosseptiği vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 
2- İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 75.849./0 liradır. 
3- Eksiltme evrakı 3.00 lira mukabilinde Ankara'da Sümer Bank 

Muamelat Şubesinden, İstanbul'da Sümer Bank Şubesinden ve Ka
rablik'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müe;sesesınden alına
bilir. 

4- Eksiltme 19. 7. 1940 cuma gilnü saat 15 te Karabilk'te Türkiye 
Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. 

5- İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış olduk
ları bu kabil işlere, bunların bedellerine, hangi bankalarla muamele
de bulunduklarına, Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesi
kalarını koyacaklardır. 

İstekli kendisi yüksek mühendis olmadığı takdirde, teklif evrakı 
meyanına inşaatın fenni cihetlerini deruhte ettiğine dair bir yüıcsek 
mühendisin imzalı tehhütnamesi bulunacaktır. 

İstekli teklif evrakı meyanında fenni teşkilatının kimlerden iba
ret olduğunu da ayrıca işaret ve tasrih edecektir. 

6- Muvakkat teminat miktarı 5,050.- liradır. 

7- Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü sa
at 14 e kadar Karabük'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mü
essesesi Muamelat Şubesine makbuz mukabilinde t~slim edilecek -
tir. Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat 
eveline kadar gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması 
lazımdır. Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı Müessese 
mesuliyet kabul edemez. 
8- Bu inşaatı Müessese taliplerden dilediğine vermek ve 

münakasayı hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN 
PEŞİN PARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE 23. 7. 940 

SALI GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

Es.-ıs No. Mevkii ve Nevi Mukadder Depozito 

896 

897 

1037 

1083 

Ke !ören Tepe başı mevkii kadnstron un 1704 ada •8 
parselinde kayıtlı 6535 l\12. arsa (asfalttan Tepeba
ııına giden yol üzerinde, sağ'da, ve bir tarafı d.ıvar-

kı:rmctt 

ltdır.) 2987.- 597,40 
Keçiören, Tepebaşı mevkii, kadastronun 1704 ada 
52 parselinde kayıtlı 7660 ll2. arsa (Banka memur
lannın arsalarının arkasında ve Oskan bağınıtı 1SnUn-
de boş tarla halindedir.) 2646.- ~29.20 
Sakarya Mnh. tren battı Uzcrtndc kndastronun 1685 
ada 31 parselinde kayıtlı 70 M2. arsa (Baysal Cad. 
Yüzb841 Ccmal'in 23 taj No.lu evi He Binbaşı Nazif'fn 
ar.sası nrkrunndadır.) 210.- 42.-
Cebecl, Dcmirllbahçede ltadıuıtrunun llR.4 ada 30 par-
selinde kayıtlı 1602 M2. <'Li-1\ ( .">cbeot ıotı terazisi ar-
kasındadır.) 3204.- 640.SO 
Cebeci, Dcmlrllbahçede kadastronun 96• ada 31 par-
selinde kayıtlı 720 M2. arsa (eski asker! çamaşır-
hane.si arkasındadır.) 1440.- 288.-
Şenyurt Mah. Işıklar Cad. kadastronun 707 ada 6 
parselinde kayıtlı 172 M2. arsa {!§bu arsa Bay Hay-
dar'ın sattığı evin yanındaki Bay Hilmi arsasına bi-
tiıılktlr.) 1720.- 34•.-
PEŞlN PARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE 26. 7. 940 

CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

1133 Etlik semtinde, Yukan incirlik mevkl!nde, kadastro
nun 1796 ada 15 parselimkı 7254 1.12. tarla !Kayserili 
Bay Osman ile MUmln bağlannın yanındadır.) 1088.- 217.60 

U35 Etlik semtinde, Yuluın incirlik mevkiinde kadB.Stro-
nun 1788 ada 6 pnrsellndc 3443 M2. harap bağ (YUzba-
şı Ali Sım'nın bağının eima.llndcdlr.) 689.- 137.SO 

1136 Etlik semtinde, Kuyuyıızısı mevkilnrle, kadastronUD 
1758 ada 9 ptı.rsellnde kayıtlı 2840 l\12. bağ ve meyva-
lık (Mesud Yağcı'nın bağının arkasındadır.) 852.- 170.•0 

U39 EUlk semtinde, Kuyuyazısı mevkllnde, kadastronun 
1761 ada 16 parselinde kayıtlı 5305 M2. bağ' yeri (Şe-
ker Hnfız'ın Ahmet'ln bağ'ının yanındadır.) 796.- 159.20 

lHO Etlik semtinde, Kuyuynzısı mevk!lnde, kadastronun 
1761 ada 9 parselinde kayıtlı 3145 .M2. tarla (1761 ada 
17 parselin önUndcdlr.) •72.- 9•.40 

1141 EUlk semtinde, Kuyuyazıeı mevkllnde, kadastronun 
1761 ada 10 parselinde kayıtlı 3390 M2. bağ yeri (1761 
ada 16 ~arsclln önündedir.) 009.- 101.80 

l - Yukarıda mevkileri ve mesahalan yazılı eml!k. pe§ln para ve açık artır
ma ile satılıktır. 

2 - Artırmaya lştır!k edecekler içinde, milhlir kullananların milhfirlerinl no
terden tasdik ettirmeleri ve mUzayede sırasında verllen bedel mukadder kıymeti 
geçtiği takdirde, taliplerin dcpozltolarını nlsbet dairesinde tezyit eylemeleri lllzım
d1r. 

3 - İhale, yukarıda g6sterlldlğl tliere, birinci kısım için 23. 7. 940 sah gtınfl 
aaat on dörtte, ikinci kısım için 26. 7. 940 cuma gUnU saat on dörtte bankamız sa
tııı komisyonunda yapılacaktır. İsteklll~ln o gUn depozito akçesi, hUvlyct cüzdanı 
.,e iki vel!lka fotoğrafı ile eml!k servisine mUracaatları. (3676) 13651 

Kereste imôl ettirilecek 
Giresun Orman lşletmesi Revir Amir lifinden: 

Tahmin edih•n im.aliye Ucreti 

Cinsi 
Udin 

" .. 
.. 

Yapılacak kerestenin 
Kalınlığı 

1.5 
2. 
2.5 
3.8 
u 
5.8 
6.8 
7.8 

9.6 
Yekfın 

Eni Boyu M8 D3. 
serbest ser lrıD. 000 

.. 150. o J 

.. 160. 000 

.. !:76. 000 

.. 276. 00:> 

.. 276. 000 

.. 271. 000 

9/C '(s-S,l'i 
:76. 000 
4 (\ 0(l0 

2300. 000 

ı metre Mik. için Tutarı 
Lira Ku. Lira Ku. 

11 25 1687 50 
8 20 1230 00 
7 15 1144 00 
5 35 1476 60 
5 ro 1~1 60 
• ~ ıus so 
4 60 126'.l 60 
4 35 1200 60 
5 10 2346 00 

13100 50 
ı - Giresun vllAyetlne bağlı Yavuzke mal nahiyesi civarında Bicik devlet or

manlarınd!ln önilmUzdeki me~·stm içlnrle imal edilecek kerestenin çaplarını ve mlk
darlarını ve bunların tahmiD edilen imali ye Ucretıerini göösterir liste aynen yuka
rıya dercedllmlştlr. MezkQr kerestelerin !maliye işi tahmin edllen fiyatlar üzerin
den 10 gün müddetle açık eksiltmeye konnulmuştur. 

2 - İhale 27. 7. 1940 g{lnü saat (10) da Glresunda orman ıııletmesl revir Amir
liğinde yapılacaktır. 

S - İlk temlnı:ıt 932 lira !'.>4 kuruş olup ihale saatinden evel tııletme veznesine 
teslim edilmiş olması ld.zımdır. 

4 - İhaleyi müteakip <"'0 15 nlsbetlnde katı teminat alınacaktır. 
5 - Ş:ırtnamcler orman umum mUdUr lUğilnde İstanbul, Trabzon, Samsun onruuı 

çcvlrg!' mUdllrJUklerıyle Gıresund;ı revir Amirliğinde görülebilir. 13738 

-
.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

5 Hastabakıcı kadın ahnacak ~ --
- ---- Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : --= Cemiyetimizin Erzincan'daki Yardım Hastanesi için şahsi harcı- =: 
- rahları ve vazifeleri esnasında şahsi iaşe ve ibateleri Cemiyetimizce := 
=: temin edilmek şartiyle ayda (50) lira ücretle (5) hastabakıcı kadın ;; 
=: alınacaktır. = =: Aranılan vasıflar : Okuyup ya2mak - hastanelerde en az bir sene =: = hastabakıcıhk yapmış ve sıhatı taı:r. olmaktır. _ 
- Talip olanların nüfus cüzdanları ve hüsnühal ve hizmet ve sıhat = 
:= vesikalarile birlikte Ankara'da Yenişehir'de Cemiyetimiz Umumi = 
E: merkezinde sicil müdürlüğüne müracaatları . 2814 = 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

ASKERi F ABRIKALAR MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

300 Kg. Sarı potas 300 kg. boraks 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

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

Kg. sarı potas ve 300 Kg. boraks askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 27-7-940 cumartesi gü
nü saat 11 de açık eksiltme ile ihale c<li -
lecektir. Şartname parasız olarak komis -
yon.dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (58) lira (50) kuruş ve 2490 nu -
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saiklc komisyoncu olmndıklarına ve bu iş. 
le alakadar tüccardan olduklarına dair ti -
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaattan. (364-0) 

13639 

SSDO Kg. yerine 2800 Kg. Re.çine 
mübayaa edileceği H. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 
19-7-940 cumR günü saat 14 tc açık ek -

siltmc ile ihale edileceği 3, 5, 7 ve 9 tem -
muz 940 tarihlerinde ilan edilen 8800 Kg. 
reçine 2800 Kg. olarak mübayaa edilece
ğinden mezkur günlerde çıkan il5.nlar hü -
kümsüzdur. (3647) 13641 

1 O Ton parafin alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum M ıidürlıiğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (61)00) lira olan 10 

ton parafin askeri fabrikalar umum müılür
lügü merkez satın almı:ı komisyonunca 
26-7-940 cuma giıniı saat ıs tc kapalı ııırf. 
la ihale edilecektir. Şartname parasız ola· 
rak komisyondan verilir. Taliplerin mu • 
vnkkat teminat olan (450) Lirayı havi tek
lif mektuplarını mezkür günde saa. 14 de 
kad;ır komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mnd<le -
!erindeki vesaiklc komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar tüccardan olıluk. 
!arma dair ticaret odası vesikllsiyle mez • 
kur gün ve saatte komisyona müracaatları. 
(364-8) 13642 

Sf\3 Ton sönmemiş kireç alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Miıdürlıiğü 

Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (7405) lira (50) 

lmruş olan 553 ton sönmemiş kireç nskcri 
fabrikalar umum müılürHıı::ü merkez satın 
alma komisyonunca 29171940 pazartesi gü. 
nü saat 11 d1: kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(555) lira ( 42) kuruşu havi teklif mektup
larını mezkr:r giinılc saat 10 nu kadar ko
misyon1 vermeleri vekendilerinin de 2490 
numaralı k:ınunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vcsaik1e l:omısyoocıı olmaclıklaf'lna ve bu 
iı;le alakarlar tüccardan olduklarırı.'I d?.iı ti
caret odaı;ı vesikasiylc mr.zkuı giin ve sa
ııttc komisyona müracaatları. (37131 13701 

20000 metre İpek kumaş alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (62.000) lira olan 

(20000) metre ipek kumaş askeri fabrika -
lar umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 30-7-940 salı günü saat 15 te 
(3) lira (10) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan ( 4350) lirayı havi teklif mektupları· 
nı mezkur günrle saat 14 de katlar komis • 
yona vermeleri ve kendilerinin 'de 2490 nu
m~ralı kanunuq 2 ve 3. maddelerindeki ve. 
saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
le alakadar tüccardan olduklarııın dair ti
caret odası vesikasiylc mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (3616) 

13739 

100000 metre torbalık bez 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

~! erkcz Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli ( 40.000) lira olan 

100000 metre torbalık bez askeri fabrika· 
tar umum mıidürlügü merkez satın alma 
komisyonuncn 30-7-940 salı günü saat 16 
da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna
me (2) lira mukabilinde komisyondan ve -
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(3000) lira.tı havi teklif mektuplarını mez
kılr günde saat 15 e kadar komisyona ver -
mcleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaiklc 
1.:omisyoncu olmadıklarına ve bu işle ali -
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
od1sı vesikasiylc mezkur gün ve saatte ko-
misyona miiracaatları. (3641) 13740 

300 ton yerli Linters pamu~ 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

M erlı:ez Satm Alma Koruisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (84.000) lira olan 

300 ton yerli linters pamuğu askeri fabri
kalar umum miidürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 31-7-940 çarş..-ımba günü sa
at 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (4) lira (20) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (5450) lirayı havi teklif mck· 
tuplarını mezkur günde saat 15 c kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaiklc komisyoncu olmadıklarına ve bu 
iglc alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (3642) 

13741 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6803 
İmtiyaz sahibi 
İskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Müessese Müdürü: Naştt ULUU 

ULUS Basımevi ANKARA 
) 

Nal alınacak 
M. M. Vekaleti Satın alma KO: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı (176.000) 

yüz yetmiş altı bin lira olan (200.000) iki 
yüz bin geyim nal pazarlıkla münakasaya 
konmuştur. 50.000 geyinıden aşağı olmamak 
üzere teklifler kabul edilir. İhalesi 19/7/ 
940 cuma giinil saat on birdedir. Hepsine 
talip olanların kati teminatı (20.100) yirmi 
bin yüz liradır. Evsaf ve şartnamesi (880) 
sekiz yüz seksen kuruş mukabilinde M. M. 
V. s.atın alma komisyonundan alınabilir. 
İsteklilerin kanunun emrettiği belgelerle 
ihale snatında komisyona gelmeleri, 

(3562) 13628 

Muytabiye malzemesi alınacak 
M. M. Vek.iletı satın alma KO: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı on sekiz 

bin yüz lira olan muhtelif cins ve miktarda 
sekiz kalem muytabiye malzemesi 20/tem
muz/940 cumnrte~i güniı saat 11 de An
karada M. M. V. satın alma KO. da pa
zarlıkla satın alınacağınılan isteklilerin 
2715 liralı'k kati teminatları ile birlikte 
mezkur KO. da bulunmaları. (3659) 13659 

Matra alınacak 
M. M. Vekaleti Satrn Alma Komisyo

nundan : 
Beherinc tahmin edilen fiyatı 85 kuru~ 

olıın elli bin tane aleminyüm çıplak matra 
27/temmuz/940 cumartesi günü saat 12 de 
Ankarada M. M. V. sııtın alma Ko. da pa
zarlıkla satın alınacağınıl:ın istekliletin 
6375 liralık kati teminatları ile birlikte 
me.ı;kılr KO. da bulunmııları. Şartname 213 
kuruş k:ırşılıı;ında mezkur KO. dan alınır. 

(3660) 13690 

Mendil alınacak 
M. M. Vckalctı Satın Alma Komısyo

ıaundan : 
He~siııc tahmin edilen fiyatı 9600 lira o

lan lıO 000 adet mendil 29ıtemmuz/940 ta· 
ı ih·:dc ve puattcsı günü saat 14. tc An
karı.ıla M. M. V. satın alma Ko. nunda 
kapalı zarf usullyle satın alınacaı;ından is
teklilerin (720) liralık bti teminntlariyle 
hirlıkte mcıkür komisyonda bulunmaları. 

(3674) 13693 

Yi.ln fanila alınacak 
M. M. Vck:iletı Satın Alma K<,-misyo

ııundan : 
Hepsine t:ıhmin edilen fiyatı (26.400) li

ra olan ( 12000) adet yün fanila 29. temmuz 
940 pazartesi günü saat on beste Ankarada 
M. M. V. ı:ıtın alma komiııyonunda kapalı 
azrf usuliylc satın alıııacnijın.dan isteklile
rin (19S0) liralık kati teminatlariyle bir
likte r. zkur Ko. da bulunmaları. (3675) 

13695 

Eğer takımı alınacak 
111. M. Vek:ilı:tı Satın Alma Komisyo

nundan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı: 95 

lira oları 500 :600 adet eger takımı pa-
zarlıkla satın alınacaktır Pazarlıgı: 22/71 
940 pazartesi günü saat 15 dedir. Kati te
minatı: 7500 lira oluıı şartnamesi 2,5 li
raya komisyondan alır:ır. Taliplerin muay
yen vakitte M .M. V. Sa. Al. Ko. da hulun-
malan. (3721) 13749 

Otomobil yedek parçaları 
alınacak 

M. M. Vekaleti s:ıtrn alma KO: 
Hepsine tn.hnıin edilen fiyatı: 5146 lira 

olan Fort marka P ı KUP yarım touluk O· 
tomobillcr için 203 k'alcm yedek parçalar 
pazarlıkla satın alınacaktır. Paznrlıgı: 
23/71940 slı gıinü snat 14 dedir. Kati tc· 
minatı: 771 lira 90 kuruştu olup listesi ko
misyonda görülür. Taliplerin muayyen va
kitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmnla· 
rı; (3769) 13807 

Terlik alınacak 
M. M. Vekaleti satın alma KO: 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (200) 

iki yıiz kurulj olan 10.800 çift terlik kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 2181 
940 cuma günıi saat on birdedir. ltk temi
natı 1620 liradır. Evsaf ve şartnameı;ı M. 
M. V. satın alma komisyonunda görüle• 
bilir. İsteklilerin kanunun emrettiği bel· 
gelerlc en az ihale saatından bir saat C· 
vclıne kadar kapalı zarfları komisyona 
vermeleri. (3772) 13808 

Yün çorap alınacak 
M. M. Vekaleti satrn alma KO: 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı ( 49) 

kırk dokuz kuruş olan 30.000 çift yün ÇO• 
rap kapalı zarfla münakasaya konmuştur, 
İhalesi 2181940 cuma günü saat on beşte
dir. İlk teminatı (1.102,S) liradır, Evsat 
ve şartnamesi M. M. V. satın alma ko
misyonunda görülebilir. İsteklilerin kanu
nun emrettiği belgelerle ihale saatın.ılan en 
az bir saat cbelinc kadar komisyona zarf. 
lan vermeleri. (3773) 13809 

Çadır bezi alınacak 
M. M. Vek3leti satrn alma KO: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(95) doksan beş kuruş olan (1.049.429,90) 
metre portatif çadır bezi müteahhit namı 
hesabına açık eksiltme suretiyle ilan edil· 
di!!i halılc eksi'tıııe günü talip c;ıknıadığın. 
dan tekrar eksiltme suretiyle satın alına
cııktır. İhalesi 27/7/940 cumartesi günu sa· 
a,t on birdedir. İlk teminatı (74.771,90) 
lırııdır ... Evsaf ve şartnamesi 49,85 kuruş 
mukabılınde M. M. V. s:ıtın alma komis
yonundan alınabilir. İsteklilerin kanunun 
~mrettiği belgelerle ihale saatında Ko. na 
gelmeleri. (3774) 13810 

Vazelin yağı nlınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı: 125 
kuruş olan 12.000: 1 S.000 kilo vazelin yağı 
pazarlıkla sa tın alınacaktır. Pazarlıgı: 

22/7/940 pa.1.artesi günü saat 14 dedir. Kati 
teminatı: 2250 lira olup şartnamesi komis -
yonda gorülür. Taliplerin muayyen vakit
te M. M. V. Sıı. Al. Ko. da bulunmaları. 

(3850) 13830 

POLiS 

Elbiselik kumat aİınacak 
Emniyet Umum Müdi1rli1ii1nden : 
1 - Zabita mcmurlan için azı 13800 ço

f u 14500 metre kışlık kıri kumag 31-7-940 
çarşamba giınü saat 15 de kapalı z.arf usu
liylc satın alınacaktır. 

2 - Beher metresine 550 kuruş fiyat bi
çilen kumaşın nümuncsini görmek ve şart
namesini almak istiycnlcrin umum müdür
liiğümüz satın alma komisyonuna müraca
atları. 

3 - Münakasaya girmek istiycnlerin 
5982 liralık teminat makbuz veya banka 
mcktubiyle beraber 2490 sayılı kanunun 4 
cü madclesindc yazılı belgelerle birlikte 
münakasa giinü saat 14 <le kaılar mektupla-
rını komisyona vermeleri. (3637) 13655 

Zayt - Ankara belediyesinden aldığım 
tek atlı arabamın 743 No. lu pl!kaııını 
k:ı.ybettım. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hUkmti yoktur. Yenldoğan mahallesi 
Eski§ehir ıok!!ok No. 158 Bay Ha.san Era'll 

KOK KÖMÜRÜ SATISI 
Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Buğday Silosu yanındaki Kok depomuzdan, müşterinin 

ıaitine teslim, tonu 24 liradan istenilen miktarda kok ködl 
satıldığmı bildiririz. 

Müracaat yeri: Bankalar caddeıi, Eti BanK Ticaret 
Telefon No: 2012. 2717 

Yiyecek ve yakacak 
lstanbul'da Liseler Alım Satım Komisyonu Reisliğinden : 

Eksiltmenin 
Beher fiyatı İlk teminat yapılac:::ığı 

Cinsi Kr. S. Mikdarı Lira Kr. gün ve saat 
Tüvanen M. K. tonu 1300 2000 ton 19. 7. 940 cuma 
Kriple " ", " 1700 550 " 2652 günü saat 16,tS 
Toz şeker 37,50 86500 kilo 15,~5 3140 25 .. ~ 
Kesme ıcker 41 23000 kilo 

Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Haydarpaşa, Kandilli, Kabatafo 
köy ve Çamlıca liselerinin 1940 mali yılı ihtiyaçları olan yukarıda 
yecek ve yakacakları kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Bil 
ait gerekli durum yukarıya çıkarılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Beyoğlu İstiklal caddesi No. 349 da Liseler Alı~ 
komisyonunca yapılacaktır. ' 

İstekliler 1940 yılı ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuzi.>'1
1 

varakalarını havi kapalı zarflarını yukarıda hizalarında gösterile!\ 
bir saat eveline kadar sözü geçen komisyon reisliğine makbuz ınulc' 
teslim etmeleri muktazi olup postada olacak gecikmeler kal>ul edil 

Teminat yatırmak ve şartnameleri bedelleri mukabinde aimak isti 
Galatasaray Lisesinde Komisyon Katipliğine müracaat etmeleri 

(5406/3285) 13354 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -
YENİ MEVSİM İÇİN 

----
--

KOK KÖMÜRÜ 
----------- Satı~larına başladığımızı sayın müşterilerimize arz 
= FlY AT : Vagonda teslim tonu 23.30 lira ( asgari bir vagoıt 
=: Depoda teslim tonu 24. - lira. 

Vehbi Koç ve ortağı; Ulus meydanı. Ankara. Telef 
3450, 3451. 3452. 

---=: Ankara Memurlar Kooperatifi; Anafartalar cadde~i, 
E: kara. Telefon : 1428. := Bi1Umum evlere ve kaloriferliklere teslimat yaparız. Satışla 

-

- peşindir. 2446 

~fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

İki adet saç deniz motorü olanacak 
I nhisarlar Umum M üılıirJilğünden : 

M ikdarı M uh. 
Cinıi adet bedeli % 7,S teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli 
s~ç yük deniz motörü ı 55000 - 4000 - K. zarf 
Saç yük deniz motörü 1 36800 - 2760 - K. zarf ~ 

1 - Şartname ve teçhizat listeleri mucibince 2 adet snç yük deniz mot 
zarf usuliylc eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hi:ı• 

zıhdır. ~ 
III - Eksiltme 29-VIl-940 pazartesi günü 1stnnbul'da Kabataş'ta lcvı 

bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler levazım şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara baştı! 

rindcn muhammen bedelleri nisbetindc "275'' ve ",184" kuruşa alın.abilİC· 
V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vc5' 

güvenme parasımakbuzu veya banka teminat mektubunu ve şartnamclcrİ11~ 
ınaddclcrindc yazılı takdiri kıymeti havimuaycnc raporlarını ihtiva ed 
kapalı zarflarını ihale gün.Ü eksiltme saatlerinden "55 bin liralık moto:uıı o' 
11 e kadır ve 36 bin liralık motorün zarfısaat 15 c kadar" mezkur komıs1 tJ 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. "S9Z2-3690" 13

7 

MÜHİM FIRSAT 
lstanbul'un en mutena yeı inde satılık i.rat getirir. 

Cürnhuriyet meydanında abide karşısında "Kristal,, gaıı t 
bulunduğu maruf 1. T. E. Ş. Hanı pe§in para ile satılıktı 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Esas No. kıymeti N e v i 0 
1447 250.000 6 dükkanı müştemil han ve arsa 5 ~ 

A. 1447 - Beyoglu, Pangnltı Şehit Muhtar ııı f 
riyet meydanı eski 3, yeni 1, 1/1, 12 taj 18, 19, 2~ 
24 ada '407 parsel 11 han ile şehit Muhtar mıı rl 
sokak eski 3. yeni 15, 16/2 No. ada 407 parsel ıo d 

(Bu kısımda 4 metre arzında 10, 20 metre 
7 No. lu parselin Pleyhine ve 4, 5, 6, 8, 9, 1~ 
lehine olarak gec;mek için bir irtifak hakkı te511 

10. No. lu kısımda bina yapılmıyacaktır. ....ı 
Mevkii yukarıda yazılı gayrimenkul peşin para ile ve Jtapalı zarf p..-

lacaktır. l''lf 
Müzayede 7 ağustos 1940 .;.nrşamba günü s..'lat on dörtte b;ınkamı:ı: 1""' 

besinde ıatış komisyonu huzuriylc yapılacak ve en yüksek teklif cdölefl 
meclisimizin tasvibine arzedileccktir. 

İstekli olanların Ankara merkeziyle İstanbul ve İzmir şubelcriıni:ı:d~ııı 
mukabilinde bir şartname eılinı:rek bu şartname ahkamı dairesinde uııı t 
iri teklif mektubunu ihale tarihi olan 7 aı:ustos 1940 çarşamba gunü ''' ~ 
kaılar İstanbul şubemiz mücliirlüğüne tevdi etmeleri ve fazla iznhnt alfll 
!erin İstanbul şubemiz emlak servisine müracaatları. (3777) 

TİCARET VEKALETi 
3 - Açık eksiltme 24. 7. 94G 

glinü saat 14 de yapılacaktır· p 

Benzin alınacak 
İsteklilerin bu gündcı. en •",,,, 

evci muvakkat teminatlarını rJ)~ ti 
sebeciliği veznesine yatırmııl• ~ 
yen olan gün ve saatte unvan t 

kereleriylc birlikte Vekilct ~~ ı' 
levazım müdiırlüğündc toplan 

Ticaret Vekaletinden : 

1 - Vekilct makam otomobili ile mo -
tosiklct için 940 mali yılı içinde 52~ litre 
benzin a~ık eksiltme suretiyle aatın alına
caktır. 

ma komisyonunda hazır bul 
olunur. ııel 

2 - Beher litre benzin için 25 kuruş fi
yat tahmin edilmiş olup muvakkat temin.atı 
98 lira 44 kuruştur. 

4 - Bu işe ait şartnameler ad 
katet zat işleri ve levazım ~S 
görülebilir. (357 5) t35 

YENİ SİNEMA 
Bugtln bu gece 

Saat: 14,30 - lS,30 
scnnslannila 

Aşk Resmigeçidi 
Saat: 16.30 - 21 

scnnslannda 
BİR SAADET GECESİ 

Hamam.önü açık hava 

GUNGADIN 
rürkçe ıözlil büyük eser 
Saa.t tam 21,15 te bqlar 

Bu gece saat 21 de 
llÜClTM 

Türkçe süzlU ııiheser 

Saat 14,30 - 16,30 . 18,30 
scarıslannda 

1 - Atcı;,ı dilcllosu 
2 - Lorcl H!ll"dl h,arbe 

gidiyor 

Saat: 12,15 te ucuz 
matine 

ÖLUM DÖNEMECİ 


