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- Tafsilat iç sayfalarda -

Bursa demiryoluna kavuşacak 
Bir fen heyeti çalışmaya başladı il İngiltere ile Japonya anlaştı 

r rsa yı naha il bağhyacak 

Yolun isliksafları Yanıhvor 
--~· .. . . . . - - 1 . . . . . - . 

Bursa halkı büyük sevinç içinde 
Bursa, 17 a.a. - Bursa'yı Anadolu 

hatlarına bağlıyacak olan demiryolu
nun istikşafını yapacak olan heyet 
buraya gelmiş bulunmaktadır. 
Nafı~ Vekaleti inşaat işleri dairesi 

mühendislerinden Necati, Refet ve 
Adil ili! diğer fen memurlarından mü
rekkep olan bu heyet Çekirgede kamp 
larını kurarak çalışmalarına başlamış
lardır. 

Heyetin istikşaf yapacağı hatlar, 
Bozöyük - İnegöl - Yenişehir - Me
kece varyantı ile Bozöyük - İnegöl _ 
Bursa hattıdır. 

l>enaıryoluna kaVufarak bir kat daha inkişaf edecek olan 

İktısadi, ticari ve turistik bakım_ 
dan vilayetimizin inkişafına yardım 
edecek olan bu hatların istikşaf işle • 
rine böyiece başlanmış olmasından 
halkımız büyük bir sevinç duymuştur. Buraa' dan bir görünÜf 

taarruz~ 
ıırlık 

rivayetleri 

111 1111111111 11111111111 

T ürkiye'yi İrak' a bağlıyan 
demiryolu dün bitirildi 

Falih Rıfkı ATAY ilk tren bu akşam Haydarpaşaya fiareief ediyor 
"- •r ingili:a adalarına nere
? ı-..ıan ve nasıl hücum ede· 
~l'anıa teslim olduğundan• 

eain merakı bu idi. Birkaç 
ri İtalyan kaynaklarından 

Birmanya yolu ile Çine 
1 si lôh ithal edilmiyecek 

J Çin protesto etti, İngiltere hadiseyi 
. Sovyetler Birliğine haber verdi 

B. Konoye 

Japonya' da 

Kabineyi Prens 
Konoye kuruyor 

Tokyo, ı 7 a.a. - "Tokyo Nişi - Nlol,, 
gazetesinin iyi haber alan mahfillerinden 
bildirildiğine göre, Prens Konoye, ancak 
ordunun bazı şartlan kabul etmesi takdi· 
rinde başvekA.leti deruhte eyliyeccktlr. 
Prens Konoye, bu suretle istikbal için. or
du ile iyi ve semereli bir !§birliği temin 
etmek arzusundadır. Eğer ordu bu §artları 

(Sonu J. üncü sayfada) 

Baıvekilimiz C. H. P. 
Genel Sekreterliğinde 
Sayın Başvekilimiz Dr. Refik 

Saydam dün öğleden evel C. H. 
P. Genel Merkezine gelerek Par
ı; Genel Sekreteri Dr. Fikri Tu
zer tarafından karşılanmış ve u
zun müddet Parti işleriyle meş -
.gW.....Mmll&lardır. 

C. H. P. Umumi 
İdare Heyetinde 

Cümhuriyet Halk Partisi U
mumi İdare Heyeti; dün mutat 

Tokyo, 17 a.a. - Reuter: Japon ve 
İngiliz hükümetleri arasında, ingiliz 
arazisb.den Çine yapılan harp malze
mesi nakliyatı hakkında son günler
de cereyan eden müzakerat neticesin
de aşağıdaki anlaşmıya varıldığını, 
japon hariciye nezareti sözcüsü beyan 
etmiştir: 

1 - 1939 ikinci kanunundan itiba. 
ren Hong-Kong'dan silah ve cephane 
ihracatı memnudur. Japon hükümeti
nin ehemiyet verdiği harp malzemele
ri halihazırda ihraç edilmemektedir. 
İstikbalde de edilmiyecektir. 

2 - Yarınki 18 temmuzdan itibaren 
üç ay müddetle İngiliz hükümeti, es
liha, cephane, petrol vagonu ve şimen
difer malzemesinin Birmanya'dan 
transit suretiyle geçmesini menede· 
cektir. 

Sovyetlere malr'.imat verücli 
Londra, 17 a.a. - Reuter: Reuter 

(Sonu 3. üncü sayfada) 
Londra'daki Sovyet büyük elçiai 

Maiski 

Ruzvelt Cümhurreisliği 
namzedi oluyor 

Dem okrat partisi a l kışla r a rasındô 

Ruzvelt'in namzetliğ i n i istedi 

t.li hakkında ark sık haber· 
>..ı!°'· Roma'nın rivayetlerine 
~Ya, kendi taleplerini ka· 
~f ek için lngiltere'ye .aon 

le bulunacak, İngiltere, bu 
~dedecek olursa taarruz 
'ri hemen baıhyacaktır. A· 
l'•dyoları, bu tehdit ültima· 
İçinde sömürgelerle yeni 

~ "lliıaınmdan bahıolunacağı· 
..;.her vermektedirler. Taar· 
• •iden cenuba kadar üs 
~ ..... törecek bütün ıahiller• 

. haftalık toplantısmı yapmış, Par-
1 ti'yi alakadar eden mevzular üze

rinde müzakerelerde bulunmuş -
tur. 

Şikago, 17 a.a. - Demokrat partisi 
kongresi içtimaında, ayan azasından 
Beerkhead reisicümhur Rurvelt'in A
merika birleşik devletleri reisliği ma· 
kamını katiyen üçüncü bir devre için 
işgal niyetinde bulunmamış olduğu· 
nu namzetliğini koymadıgını ve kong. 
reden bu makama layik her hangi di
ğer bir namzedi seçmesini rica ettifi
ni bildirmiştir. 

ha ldarm tamam olmak Üze· 
~1111 da gene aynı neıriyat· 

• 1oruz. 
~e kadar alman Cenelkur· 

t..~d~ büyük sırlan son daki
tl.....~ r gizli tutmuıtur. Bugün 
~ le kendisine yakm ordu 
~rflerinden gayri hiç kimse 
._'tti•)'~ dair ıahıi tahminler • 
~ bir fey söyliyemez. 
• ,1-arruz teıebbüsü imkan· 
~~· Fakat İngiliz adalarına S e bir teıebbüsün muvaf· 

~~'-llyacağı değil, nasıl ya· t.:. hakkmda dahi sarih hü
ılder bilmiyoruz. Gerçi 
bir Norveç istilası misali 

"- d de, ne Norveç'le lngil • 
h, e Morveç'te yapılmıı olan 

.__, .. ~ketle İngiliz adalanna 
~· •cak büyük taarruz mu· 
t ~leınez. Norveç'e, büyük 
'~e az kuvet gönderilmiı· 
~ •ıı evel de, seferber ol • 
)'-'dll:ıeınieketin, dııardan ge· 
~~ kıtalarının debarkma· 

i. l •t ~ütün limanlan işgal 
"Gt 111ıltere'de ise yalnız böy
\))~11 her an bekliyen 2 kü

"• bö'erine 50 milyonluk bir 
~' Yle bir hücuma sonuna 

~llf lr koymağa karar veren 
trı~" •zmi değil, müsavi si

lf1a la"cehhez 2 milyona kadar 
'lll11nrnaktadır. Bir tehdit 

d llll11n hemen reddedilece-
'I.. ~.:il ta.hr.ıin olunabilir. Onu 
.._,i.:~ hareketlerin neticesi 
L"" lit 1 

lae ancak hadiseler gÖs· 
'~) . 
~ı ka.Ynaklarının İymalan 

h la·1ltı Yalnız İngiliz adaları
~ •lblan hareketi değil, 

Clo da Akdeniz'de ve Afri
orı 4. iincii say/ ada: 

Türkiye Demiryollarını ve Bağdat'a 6"'en hattı ııöaterir harita 

Bağdad, 17 a.a. - Türkiye'yi İrak'a r Bağdad0dan Londra•ya trenle yedi 
bağlı yan _demiryolunun son kısmı dün günde git k k b.l 

1 bitirilmiştir. Bağdad'dan Haydarpa - .. . me .. a ı 0 acaktır. Bu yol 
şa'ya ilk yolcu treni, bu akşam hare- uz.erınde, hırı Boğaziçi'nde diğeri 
ket edecektir. Man1i'ta, geçilecek iki ufak deniz par-

Bundan böyle, sulh zamanında, çası olacaktır. 

T ransilvanya 'ya muhtariyet mi? 

Macarların ve Bulgarların 
Romanya'dOn istedikleri 

Almanya mutavassıt rol oynuyor 

Macar Hariciye_ Nazırı Kont Çaky, uon Ribbentrop'tan ayrılıyor 

,(Yazıaı 3. UDcU ~ad&) 

• 

lngiliz sefiri 
Slalin'le görüıtü 

Londra, 17 a .a. - Royter: Royter ajan
sının diplomatik muhabirinin bildirdiğine 
nazaran Ingilterenin Moskova sefiri B. 
Stafford Cripps'ln ı temmuzda Kremlinde 
B. Stalln tarafından kabul, edildiği ve kar
şılıklı ve umumi menafle müteallik mese
leler üzerinde konuşmada bulunulduğu bu
gün Londra'da lfşa edllmiııtir. 

SULH 
ULTİMATOMU 

Amerikan cümhurrei•i Ru:zvelt 

Fakat, bu beyanata rağmen, salahi
yettar mahfiller, parti kongresinin bü
yük bir ekseriyetle B. Ruzvelt'in 
namzetliği üzerinde israr edeceği fik
rindedir. 

Ru:zvelfin namzet ıeçilmen için 
çalıtılıyor 

Şikago, 17 a.a. - B. Ruzvelt'in 
daha birinci rey tasnifinde alkışlarla 
namzet seçilmesi için, dün blitün gün, 
Farley, Garner ve infiratçı ayan aza
sından Wheelcr taraftarı delegeleri, 
reylerini Ruzvelt için kullanmağa i
male bahsinde gayretlere devam olun
muştur. 

(Sonu 4. üncü say/ada) . 
Harp vaziyet i dolayısiyle 

Kont Ciano 1. .1 'd . 1 h. 1• gene Berlin'e ngı tere e genış se a ıyet ı 
· · d k yeni mahkemeler kuruluyor 
g 1 ece Londra, 17 a.a. - Dahiliye nazırı 

Londra, 17 a.a. - Daily Telegraf gaze- B. Anderson avam kamarasında, hü
tesinin diplomatik muhabirinin bildirdiii- kümete evelce verilmit olan salahi
ne göre, İngiltere'ye karıı bir nazi sulh ta- yetleri takviye edecek mahiyette 
arruzu başladığı hakkmda dün akşam Bal- bir kam:n layihası tevdi etmittir. Bu 
kan ve diğer bitaraf memleketler hukümet 
merkezlerinde pyialar deveran etmekte layiha, askeri hadisatın inkipfı 
idi. Bu şayialar, Kont Ciano'nun buglin ya- icap ettirdiği takdirde faaliyete geç
hut yarın B. Hitler'le görüımek lizere mek üzere hususi sivil mahkemelerin 
Berlin'i ziyaret edeceğine dair Roma'da ihdasını derpiş etmektedir. Mesela 
ısrarla tekrarlanan haberlerden çıkmıştır. büyük taarruz veya bir istila teşeb-

Söylendiğine nazaran, sulh ultimatomu- büsü halinde büyük cürümler veya ka
nun, şekli bu görüşmede tesbit edilecek • til ile ittiham edilebilecek insanları, 
tir. Şu andaki mihver siyasetinin yalnız normal zamankinden daha seri bir su
İngiltere değ il Amerika efkarı umumiye- rette muhakeme edebilecek hususi 
sinde de ayrılık doğurmak arzusunu istih- mahkemelere ihtiyaç vardır. Bu mah
daf ettiğine alametler vardır. Bu arada kemeler her nevi cürüm ve cünha ile 
cenubu şarki Avrupasında ihtilatlar Alman-
yanın plinlarını bozmaktadır. de iştigal edebilecekse de, pratik sa. 

Macaristan ve Bulgaristan Romanya'ya hada daha ziyad askeri vaziyet noktai 
karlJ arazi mutale~tını dermeyan etmek nazarından olan cürümlerle meşgul o
fırsatını geçirmek temayülünde dei illerdir. lacaktır. 

Almanya'nın mağlubiyeti Bu mahkemelerde jüri olmıyacağı 
Nevyork, 17 a.a. - Royteı-: Nevyork gibi verecekleri karar da temyiz edile-

(SoZJu 4. üncü say/ada) (SoDa 4. ÜDCÜ say/ada) 
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Kitaplar arasında : 

Çok mühim bir eser 
Server I SKIT 

Matbuatımızın hakiki üstatların-, <lesidir ve bizzat tarihin kendisini da
dan Hakkı Tarık Us, hakiki tarih için hi bu büyük emeği sarfedene borçlu
mühim kaynaklardan oiıı:n bir eseri 1 dur. 
kütüpanemize kazandırmış bulunu- Hulasa, üstadın meydana koyduğu 
yor. Bu eser, 1293 - 1877 de açılan ilk eser mükemmeldir bu mükemmeliyet 
meclisi mebusan zabıt ceridesinin bi- için sarfedilen emek yerindedir ve 
rinci cildidir. ayrıca eser, bu vadide güzel bir çığır-
MalCım olduğu veçhile ilk meclis dır. Birinci meclisten sonra 1908 mec

iki defa toplanmış olup, sonra ta tisinin perişanca olan zabıtlarını da 
1324 - 1908 tarihine kadar kapanmış - yeniden bastırmak bu çığıra girecek 
tır. Bu birinci cilt, birinci meclisi me- mevzudur. 
busanın ilk toplantısına ait zabıtlar- Bugünkü meclisin nüsha}arı ender 
dır. Üstadın eserin mukaddimesinde bulunan ilk senelerine ait zabıt ccri
ki vadine göre ikinci cilt ikinci içti- deleri yeniden bastırılmağa başlanmış 
maın zaptına ve üçüncü mühim cilt de ve birinci cildi de büyük sevinçler a
Tanzimattan sonra devlet teşebbüsüne rasında kütüpanelerimize girmiştir. 
geçişinden başlanılarak bizdeki mec- Söylediğim veçhile bir taraftan ilk, 
lis hareketi üzerindeki tetkiklere, ge- bir taraftan bugünkü meclis zabıtları 
ne bu meclise ve bu müzakerelere ait tamamlanırken, 1908 meclisine ait o· 
diğer vesaik ve mUtalealara hasrolu- !anlar da bir intizama girerse tarihin 
nacaktır. Üstadın bu kıymetli ciltler bu en kıymetli vesikaları sıhatli ve ta
hakkındaki vfütlerinin bir an evel ha- marn olarak istifadeye arzolunabile -
kikat olmasını dört gözle bekliyerek cektir. 
bu birinci cilt hakkındaki fikirleri- Bu yolu açan üstada tekrar tekrar 
mize geçelim. 

"Birinci meclisi mebusan 1293-1877 
zabıt ceridesi (1) ", bu meclisin açıl
ma törenini, ikinci Abdülhamid'in a
çış nutkunu, ayanın ve ayrıca mebu
sanın bu nutka cevaplarını ihtiva et
mekte ve açılış merasimine ait veka
yie ve törenin tafsilatına mutabık, o
zaman yapılmış güzel bir desenle süs
lenmektedir. 
Hakkı Tarık Us, eserinin mukadde

rr.csinde bu zabıtları ne müşldilatla 
bir araya toplıyabildiğini anlatırken 
bunları, Abdülhamit hafiyelerinin el
lerinden kaçabilmiş o zamanki gaze
telerden, bu müzakerelere temas eder 
muamele evrakından, Ahmet Mithat 
merhumun Takvimi Vekayi müdürü 
iken tuttuğu ve "Takvimi Vekayi" de 
neşrolunan zabıtlardan iktibas ettiği
ni söylemekte ve bu hususta tesadüf 
ettiği müşkülatı anlatmaktadır. 

Filhakika resmi ve hususi kütüpa
nelerimizde "Takvimi Vekayi" kol
leksiyonları tnm olarak mevcut değil
dir ve mevcut zabıtların ise: bazıla
rında başı, sonu karışıktır, bugünkü 
bildiğimiz muntazam şekilde değildir, 
ibareler düşüktür, tashihleri fenadır, 
nerede başlayıp nerede bittiği bile ek
seriya meçhuldür. 

Böyle eksik menbalardan zabıtları 
bir araya getirebilmek, onlara bugün
kü meclisimizce verilen muntazam 
şekli verebilmek, söz söyliyen mebus
ların adlarını satır başlarına almak ve 
intihap dairelerini yanlarına koymak, 
lüzumlu notlarla tashihler ve izahlar 
yapmak, ancak, bu kabil işlerle uğra
şanların bilecekleri mühim külfetlere 
katlanmak demektir ki, bunların sene
lerce kütüpane kütüpane, tozlu top
raklı mahzenlerde çalışmıya maloldu
ğu meydandadır. 

İşte bu kitap da böyle meydana gel
miştir. Üstada ne kadar teşekkür et
ıek az gelecek ve bizi gene kendisine 
borçlu bırakacaktır. Bu bir tarih abi-

(1) "Birinci meclisi mebusan 1293 - 1877 
zabıt ceridesi - birinci cilt,, eser: Hakkı 
Tarık Us. Vakit matb:ıruıı - İstanb ıl: ıo~o 
Sayfa: 400. BUyüklUğü: 30 x 40. 

Topkapı sarayındaki 

sergi bugün açılıyor 

., 

İstanbul; 17. ( Telefonla ) - Top
kapı sarayı müzesinde yarın Türk el
işlemeleri ve resim dairesi açılacaktır. 
Merasime Maarif Vekilimiz B. Hasan 
Alı Yücel riyaset edecektir. 

lstanbul'da sıcaklar 

teşekkürlerimi ve tebriklerimi suna-
rım. 

••• 
"Bir muallim konuıuyor,, ( 1) 

Yazan : Zuhuri Danışman 
Ankara Uçüncü orta ok\ll müdürti Zu!ıu

ri Danıı;ırnnn "Bir muallim konuşııyor,, ııd· 
h bir eser ncşretnıl11tlr. Kendi sahasında 
Tiırklyede birinci diyebileceğimiz eser, kli
tüphanelcrlmlzde boş kıı.lmış olan bir yeri 
doldurınnktadır. "Bir mıınlliın konuşuyor,. 
unvanından da anlaşıldığı gibi tecrUbell bir 
muallimin meslek hayatıııd:ıkl hatıraları
dır. l<'akat, muharrir bu hatırnJan öyle ca
zip bir üsJQpla naklediyor ki onları birer 
hikAye gibi okuyabiliyor ve içinden istifa
deli dersler çıkarnblliyoruz. Muhtelif bn
hisler hııllnde tertlp cdllml§ olan eser, her 
bahsinde mektep ve n eslek hayatının a,>Tı 
bir cephesine dokunmakta ve canlı tipler
le mevzuu aydınlıı.tmıı.ktadır. llu parçalar
da her tipte muallim, mlldür, muavin ve ta
lebe görüyoruz. Bu tipler hayatta sık sık 
gördüğümllz, hazan kızdığımız, bnznn Uık
dir ettiğimiz şahsiyetlerdir. :Maarif haya
tımızı mcşrutlyııttcnberl adım adım takip 
eden vıı gcçiı·dlğlmiz bllyUk maarif lnkıltı
bını vukalnr, hli.dlscler ve onhıslarla can
lnndırnn eser, dediğimiz gibi bizde kendi 
sahasında ynzılan ilk ldtaptır, denebilir. 
Birçolt meslek mensupları, kendi meslekle
ri için cilt cilt hatıralnr ynzdıkları halde 
muallimlik gibi zahmetli, mesuliyctll, fa
kat o nisbctte zevkli ve idealist bir mesle
ğin bu kıymetli vesikalardan mıılınım kal
ması cidden bir eksiklikti. Zuhuri Dıınııı
man bu noksanı ilk hisseden muallim ol
muştur. ÇUnkU, kendisinin de dediği gibi, 
bir öğretmenin Jıayatından dnlm sat. temiz 
ve asil, ondan daha JıarekeUi ve enteresan 
ne olabilir? 

Hatırnlnra blkfıye çeşnisini katp.n bir hu
susiyet de, muharririn, hMlseleri çok ke
re oldukları gibi değil, olmaları istendiği 
gibi kabul etmesindedir. 

HQJtı.sa olarak şunu söyllyeblllrlz ki biz
de ilk defa melttcp ve sınıf havasını sıkıl
madan okunablllr ve isUfnde edilebilir bir 
şekilde anlatan "Bir muallim konuııuyor,. 
eseri, yalnız muallim veya talebe için değil, 
her münevver için tavsiyeye §ayan bir ki
taptır. 

Eserin üzerindeki "birinci cilt., ııaretın
den memnuniyetle isUmzaç ediyoruz ki 
muharrir bu hayırlı çıılııımalnrına devam 
edecek ve zengin hatıralarından daha ge
niş istifademize lmkll.n verecektir. Kendi
sini tebrik eder, bu çıı.lışmnsında muvaffa
kiyet dileriz. "Bir muallim konu§uyor,. ese
rini ise bUtUn münevver okuyucularımıza 
sıımimlycUc tavsiye ederiz. 

(1) 1stanbu1 Güneş matbaasında bısıl
mıştır. Bütun kitapçılarda bulunur. Fiyatı 
50 kuruştur. 

Almanya ve İsveç 
Stokholm, l 7 a.a. - Hnber ahndıfına &'Ö

re Almanya, İııveç'i Bel~ika, Hollanda ve 
Norvc&'teki diplomnsi müm:::::illerini geri 
çafırmıya davet etmiştir. 

Romanya'ya gönderilecek 
tifl;kler 

İstanbul: 17. ( Telefonla ) - Ro -
manya'ya gidecek tiftiklerin bugün 
tzhmiline başlandı. İlk parti 1200 ton
dur. İkinci parti olarak yapağı gönde
rilecektir. 

ULUS 

1 Bolu' da 
Atatürk 

günü 
Bolu, 17 a.a. - Ebedi Şef Atatür

k'ün Bolu ya şeref verdiklerinin altıncı 
yıldönümü olan bugünü köylü ve şe
hirli binlerce Bolulu candan tezahü
ratla kutlamıştır. 

Merasimde Vali, Bolu mebusları, 

askeri ve mülki erkan ile Parti men
supları hazır bulunuyorlardı. Saat 10 
da istikHil marşiyle başlanan ve Bele· 
diye reisi Reşat Aker tarafından a -
çılan bu merasimde Atatürk'ün aziz 
r hu için beş dakika sükut edilmiş 
bundan sonra Dr. Lütfü Oğultürk ve 
Tarih öğretmeni Tarık Işıtman heye
.'\nh hitabeler irat eylemişlerdir. 

Lütfü Oğultürk, Atam, vatan için 
• 1 "ien senin rejimine belbağlayan, 
senin ilhamından kuvet alan bizler 
yüce yolunda, inkılfip ve zafer arka
daşın Milli Şef'in emrinde yürüyen 
tek bir kütleyiz.,. diyerek bitirmiştir. 

Tarık Işıtman da hitabesini şöyle 
bitirmiştir: 

" Aziz Atatürk, dimdik tunç gibi 
sağlam, Milli Şef'in emrinde ve işare
tinde eserlerinin bekçisiyiz. Ne bay
rağımız elden düşmüş, ne davamız 
başsız ve alemdarsız kalmıştır. Eser
lerin yaşıyor Türklük onu taşıyor. 
Rahat uyu atam.,. 

Denizlinin İzmir 

fuarına iştiraki 

Denizli, 17 a.a. - Geçen sene İ7.mir 
enternasyonal fuvarınl ıştirak edip 
takdire mazhar olan tacirlerimize fuar 
kc..mitesinden gönderilen takdirname -
leri tevzi ve bu sene fuara daha canlı 
bir surette iştirak edilmesini temin i -
çin bugün ticaret odasında valimiz Os
nıan Nuri Tekelinin başkanlığı altın -
da bir toplantı yapılmıştır. Toplantıya 
şehrimizde bulunan mebuslarımız ve 
vilayet erkanı, tacir ve müstahsiller -
den yüzü mütecaviz ze'lat iştirak et -
miştir. 

Valimizin bir nutkunu müteakip 
takdirnameler dağıtılmış ve bu yıl fu
ara üstün bir şekilde iştirak edilmesi 
kararla§tırılarak hazırlıkların ikmali 
için ayrılan komiteler faaliyete geç
mişlerdir. 

Senirkent'te Halkevi 

çalışmalara 
Senirkent, 17 a.a. - Burada Halke

vi çalışmaları gün geçtikçe daha ve -
rimli ve faydalı olmakta ve inkişaf 
eylemektedir. Açılan kurslarda oku
yan vatanda3 sayısı 1522 yi bulmuş -
tur. 

Diğer taraftan bu ayın 22 sinde baş
lı yarak bir ay devam etmek üzere or
ta tahsil gençlerinin ikmal imtihanla
rında muvaffak olmalarını temin ga
yesiyle bir kurs daha açılmak üzere
dir. 

Bunlardan başka evin muhtelif kol 
ları kendilerine düşen vazifeleri bü
yük bir dikkat ile yapmakta köylerde 
temsiller verilmekte, köylünün sıhhi 
durumu ve köyün zirai işleriyle ya -
kından alakadar olunmaktadır. Bu 
maksatla köy sıhat işleri, ağaç sevgisi 
gibi mevzular üzerinde görüşmeler ya 
pılmaktadır. 

Muhitte bir spor sevgisi tenmiye 
için de aynı derecede dikkat gös -
terilmekte ve bu maksatla pehli -
van güreşleri, futbol maçları, sürat 
ve mukavemet koşuları, bisiklet ya -
rışları tertip edilmekte ve halk bu 
spor hareketlerini büyük bir alaka i
le takip eylemektedir. 

Beıiri'de yeni petrol 

kuyusu a~ıhyor 
Maden Tetkik ve Arama enı;titüsü pet

rol arama ırupu müdürlüğü Be:ıiri petrol 
sahasında yeni sondajlar yapmak üzere ça
Iıımalarına devam etmektedir. Petrol ara
ma grupu Beşiri'deki sondaj aletleriyle 
dün yeni bir kuyunun açılma11 iı;ine başla
mı~tır. Diğer taraftan Adana civarında bu
lunan sondaj aletleri de peyderpey Beşiri
ye naklolunmaktadır. Tamamen naklolun -
duktan sonra başka bir kuyunun daha açd
ması işine bailanacaktır. 

Eğridir gölünün 

mecrası temizleniyor 
1sparta, 17 a.a. - Egridir gölünün 

mecrasının uzun zamandanberi ayık -
lanmamasından ve son yagmurlar mü
nasebetiyle ıuyun çoğalmaeından do -
layı etrafındaki mezru arazi üzerinde 
hasar yapması ve köylülerin sihatinin 
bozulmıya başlamaıı üzcrıne \·ilaye 
tir. teşebbüsü ve Na{\a vekaletinin 
yakın ala~ .. !yle bu işle mı:şgul olmak 
ii.lere Nafıa Vekaleti Su işleri dairesi 
reisi Selfıhs.ttin Buke dUn beraberin -
de uir fen heyeti olduğu halde şehrimi 
zc gelmiştir. Heyet derhal tetkiklere 
Laşlamıştır. Yakında temizleme ve 
i~lah işine başlanacaktır. Böylece kısa 
bir müddet ic;inde yüz eliı bin dönüm
clen fazla gayet münbit bir arazi isti -
faöeli bir hale getirilecek ve civar 
halk bu suretle sıtmadan kurtulack -
tır. 

Antalya' da hava kurumuna 
yardım 

Antalya, 17 a.a. - Valinin başkan
hğında yapılan bir toplantıda, ~av~ 
Kurumu için yapılacak yardım ışle:ı 
görüşülmüş ve yardım~ı üye kaydı ı
çir. faaliyetler te~kiline karar veril 
miştir. 

Bu sene muallim mekteplerine 

ahnacak parasu yahh talebe 
Maarif Vekaleti, bu sene muallim 

mekteplerine almaca~ ~arasız y~tı~ı 
talebe hakkında yem b\r karar ıttı

haz etmii ve bu kararını bütün lise ve 
orta mekteplere tamim eylemiştir. Bu 
karara göre lise ve orta mekteplerle 
muallim mekteplerine nehari olarak 
devam erlen talebeden sınıflarını pek 
iyi ve iyi derecede geçenler~en mu
allimlik mesleğine karşı sevgı ve ka
biliyet ve istidadı fazla olanlar mek
teplerin muallimler meclisi tarafın
dan namzet göıterileceklerdir. Bu 
namzet listeleri geldikten sonra alı
nacak parasız yatılı talebe sayısına 
göre aralarından şehit çocukları ve 
fakirleri seçilecektir. 

İstanbul' un kazmir ve 

manuf af ura f acirleri 
Ticaret Vekaleti, kazmir ve manifa

tura tacirlerinin lüzumundan fazla 
kar temini ıuretiyle ihtikar yapmak
ta oldukları hakkındaki neşriyatla a
lakadar olmuştur. Vekalet İstanbul 
mıntaka ticaret müdürlüğüne emir 
vererek bu işin tahkikini ve neticesi
nin acele bildirilmesini istemiştir. 

Sinop'ta 11cak dalguı 

Sinop, 17 a.a. - Son günlerde bura
da görülmemiş bir sıcak dalgası hü -
küm sürmektedir. Gölgede hararet 
derecesi 35 i bulmuştur. 

İzmir' de tebhirhane 

İzmir, 17 a.a. - Belediyemiz şe -
birde bütün tertibatı haiz yeni bir 
tebhirhane yaptırmaya karar vermi'}-
tir. 

Binanın inıa edileceği arazi istim
ı · · · ..:nmuştur. 

18-7-19-f _____ ___.. 

( 
.............................................................................................. ... 

Muhlis Sabahattin temsilleri 

Şehrimizde bulunan bestekar Muhlis Sabahattin, heyeti ile birlikt~: . 
evinde operet temsillerine devam etmektedir. Me§hur halk masah . r 

· "k ı· h" · d 1 ··zjJclı ile A:;lı" nın halk musikisi sahasına ıntı a ı ma ıyetın e o an mu 
ile. "Muhasebeci Mutedil Efendi" ismindeki müzikli komedi bu ~1'~ t 

b•ıçukta üçüncü defa olarak temsil edilecektir. Temsiller muvaffakı}rt 
makta ve pek ziyade alkı§lanmaktadır. Fotoğraf "Muhlis'in çocukları 
yetinin Halkevi sahnesindeki provalarını göstermektedir. 

Tayyare modelcilik kursu 

Kurum başkanının çok 
gü,,~I bir nutkiyle açıld 

K.üçük tayyare modelleri uçurulurken 

İstanbul, 17 a.a. - Galatasaray li:>esinde Hava Kurumunun hazırlJ. 
duğu tayyare modelcilik kursu, kurum ba kanı Erzurum Mebus" 

Koçak'ın bir nutku ile açılmıştır. 

1 

Kurum ba!ikanı tayyarecili~İ 
yüksek ehemiycti, mukavemet ve 

Yeni model tanklar lkiyetin havıı.ıara hikim olmak ~rı: 
h bulunduğunu, türk havacıhcıtıJ11 

Londra, 17 a.a, - R"men verilen malQ- için vatanperver öğretmen ord11S1 

mata göre Kanada lnciltere hükümeti ta- kurumunun sıkı bir i& birliği ile çl 
rafından verilen yeni model 300 tankın i- rı icabettiğini seçkin bir tayyareci 
maline başlamıştır. ne, tayyare sayısının on misline 

Bir Kanada tersanesinde yeni bir denizal- bir tayyareci orduauna malik ol~ 
tı şasörü denize indirilimi&tir. gençliğe havacılık scvıisi vcrın' 

Keza verilen maınmata ıöre, bütün Ka- ıcldiğini izah ctmi!i ve işe kuçW 
nada üniversitelerinin talebeleri 1941 de çocuklar arasından başlıyarnk ç 
mecburi askerlik hizmetine tabi tutula - daha büyük ihtiyaçlarla ifade edilrf 
caklardır. yarınki ihtiyaçları karşılamak 

İngilfere'ye hücum eden 
Alman tayyareleri 

söyliycrck modelciliğin terbiye "e 
kımından faydalarım anlatmıştır· 

Kurum başkanının açılı& söyle 
akip kurumun mahiyeti hakkınd• 
verilmi&tir. Bundan sonra kıymet 
Vekilimiz Hasan - Ali Yücel, o' 
re zamanın ihtiyaçlarına uy&Un 1 

ti§tİrmek vazifelerinin ehemiyeti'..ı 
Londra, 17 a.a. - İngiltere'nin doğu - sanat cemiyetin iyiliğini hedef t~· 

cenup bölgesinde buıün öğleden sonra bir m5.na ile tarif gerektiğinin cemirt; 
hava muharebesi cereyan etmi&tir. Düşman uymak mecburiyetini ve nihayc~ 
tarafından atılan 6 bomba bir kadını öldür- tedifi havalarda uçan insan '1" 

müş, diğer bir kadınla bir çocuğu baıından zaruretimizi izah ederek muvaff~ 
yaralamıştır. tarından emin bulunduğu öğrctıtleı: 

hıslarında onbinlerce çocuğun nl
11 

Bugün İngiltere'nin batı - cenubu üze - yetini zevkle kıymetlendirdiğin'.1 rinde ansızın bir alman tayyaresi gözük - hava kurumu başkanına maarif aı 
mü;; ve dafi bataryalarının &iddetli atefi zifelerinl kolaylaştırmak gayesl1 
karşısında dönmiyc mecbur kalmıştır. Hiç nan bu işten dolyı teşekkür etmişt 
bir bomba atılmamıştır. Düşman tayyaresi 
İni:ilİZ avcı tayyareleri tarafından takip 
edilmi&tir. 

Açılma töreninde İstanbul 1 nln bütün sahip ve b.ışmuharrlı' 
!erle ilk ve orta okullıı.r dlrclt~11r namına muavin hazır bulunmuş 1 

İstanbul; 17. (Telefonla) - Bugün 

İstanbul'da sıcaklık derecesi gölgede 

36.5, güneşte 63.5 derece idi. Rasatha

ne müdürü B. Fatin'in fikrine göre, 

sıcağın fazlalaşmasına lodos rüzgarı 

IT'.ani olmuştur. Aksi ta~dirde gölgede 

39-40 dereceye çıkabilirdi. 

Merasimin sonunda mektebi~ 
modeller uçurulmuştur. Kurs b 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 mıştır. Bir ay sUrecektlr. l{urflı;' 
gelen maarif vckfiletine menst~ ~ 
ve mUfettiıılerjn bUtun masrafl cıi 
rumu tarafından temin cdllmc1t\1ıJ 
leler, İnönll ve Etlrnesut }ıa\•tı<' 
larındn yetıştlrmelttc oldul\1~1~ı gençle yaşadığımız günlerin uı @' 
şılamağa çalı§an hava kunımuıı ııl 
teşebbilsUnde fstlkball tcmıııııt ıJı«' 
mak gayesi bulundu~ınıı yıı:ı:~t 
rumu bir ağızdan takdir etme 

Flor3'a plajına hô.la kiracı 
bulunamadı 

lstanbul; 17. ( Telefonla ) - Hey

etı umumiyesine talip çıkmadığı için 

belediye Florya pHijları ile gazinonun 

ayrı ayrı kiralanmasına karar verdi. 

Ve yaz ücreti tarifelerinde onar kuruş 
-ız:iHit yapıldı. 

İstanbul' da muhf ekir 
gaıinoculara ceza verildi 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Gazino 
ve eğlence yerleri bir tarama kontro
lUne tabi tutuldu. Birçoklarının fiyat 
ihtikarı yaptıkları tesbit edildi ve ce- • 
za kesildi. Bu meyanda Bebek gazi 
nosu 3 gün müddetle tatil edildi. 1 

Mevsimsiz bir 

ültimatom ! 
Almanya yakında lngiltere'ye bir 

ültimatom verecek ve Büyük Bri
tanya'yı ya teslim, yahut da mah -
volmak şıkları arasında bırakacak -
mış; Nevyork'tan gelen bir radyo 
haberinin bildirdiği bu tasavvuru 
nıeşhur İtalyan muharriri Gayda da 
tekit etmektedir : 

'' lngiltere'ye taarruz zamanı se
nelerle değil, gün ve saatle öl~ülü -
dür • ., 

lngiltere başvekili ve İngiliz ga -
zetelcri de böyle bir tasavvurun mev
cudiyetinden gafil olmıyacaklar ki, 
günlerdenberi : 

- Gelsinler; bekliyoruz ! deyip 
duruyorlar. 

Fakat bu mevsimsiz ültimatoma 
ne dersiniz ? Başında ilanı harpsız, 
iıltimatomsuz başlıyan bir harbın 
">onuna doğru ültimatom I 

Belki bu da yeni Avrupa nizamı
nın, mihvere takılı yeni siyaset mo
aasının bir icabıdır I 

'#AN l~l IL~R 
Fariı'te tiyatrolar ! 

"Paris'te tiyatrolar açıldı,. 
Bir lstanbul gazetesinde gördü -

ğüm bu başlık da, tesadüf, aruz vez
nıyle dizilmiştir. Fakat ben işin ora
sında değilim. 

Daha halkının yaralarındaki kan 
kurumıyan, daha h:ıvasında barut ve 
benzin kokan bir şehirde tiyatro ! 

Buna " Comedie Française ,, mi, 
" Tragedie Française ., mi demeli ? 
Açılan Paris tiyatrolarında yine 

eskisi gibi şiirler okunacaksa onlara 
tavsiye edelim, Lafonten'in 
"İ!I edip kendine ahenk ile zevk eylemeği, 
"Kışı beyhude geçlrmlott ağustos böceği,. 
dıye başlıyan manzumesini sık sık 

okusunlar 1 

Diıe dokunur mevzular ! 

Tanıdıklarımdan birisi : 

- Bir müddettir, dedi, Akşam ga
zetesinin fıkra muharrirleri, habire 
erikten, zerdaliden, şeftaliden, kiraz 
ve üzümden; patlıcan kızartmasın -
dan, böbrek izgarasından bahsedip 
duruyorlar. Bunun sebep ve hil.:me
ııni anlıyamadım. 

Cevap verdim : 
- Fena mı iite ! Hepsi dişe do

kunur mevzular I 
••• 

Şaraba kur mu ? 

Bir lstanbul gazetesi yazıyor : 
" Yeşilay gençlik teşkilatı dün 

profesör Fahrettin Kerim,in baş -
kanlığında bir toplantı yapmıştır. 
Gençler, yaz tatilinde muhtelif te
zahürler tertip etmişlerdir. Yaş ü
züm sarfıyatını ve bilhassa üzüm su· 
yu propagandasını yapmak üzere 
Eylülün ilk haftasında Halkalı'da 

bit üzüm bayramı tertibine karar ve-

rilıniştir. ,, 
Ne dersiııiz i' Acaba Yeşilaycılar, 

lıafiiten hafife, şaraba kur mu yap
mağa başladılar ? Çünkü bu seneki 
üzüm suyunun gelecek sene ne ola
cağını bilirsiniz. ..... 
Beğenmiyen beğenmiyene ! 

Evela Bordo'da kurulan, sonra Vi
şi'ye göçen Peten hükümetini iran
sız milletinin beğendiği şüpheli idi. 
lngilizlerin beğenmediği ise muhak
kaktır. 

Şimdi alınan haberlere göre alman 
lar da beğenmiyormuş. Zavallı ma
reşal ve zavallı Lava! ! .... 

50.000 kiıi! 

Amerikanın bir rakamlar memle
keti olduğuna ~üphe eder misiniz? 
Oradan bahseden, orada yapılan is
tatistiklerde rakam milyonlardan, 
milyarlardan hiç o~ağı düşmez. 

Fakat bir de şu habere bakınız: 
- B. Ruzvelt S0.000 kişilik bir 

. . ~..ıe~ 
Kaybedılen ılk nıe 

diplomaları 

Maarif V ek5.leti, ilk nıelct~~f 
malarını kaybedenlere gazett·ıe 
ettirmeleri ve şehadetnart1~ -~ıı 
bir mektebe kaydedilrnedıg ti 
mektep idaresince kanaat ge~ 
şartiyle bir defaya mahstıs 01 si ~ 
re diploma suretinin verilrtle ~ 
rarlaştırmıştır. ,__./ ~· 

ordu hazırlıyor! b 
Bir tanıdığım bu habefl 

okumuş: . , dl] 
- Elli bin kişi <Je ncdır· 
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~lYelt'in üçüncü 

devresi 

D 0 .N YA H .. A B E R LE R 1 
• . 1 

"lransiivanya'ya muhtariyet mi -r 
~re.t P . • • k . A C. artısının ongresı, • 
unıhurreisliği için namze· 

0,~k ~zere evelki gündenbe· 
~ lıa ıçtima halindedir. Bu 

Ma arların ve Bulgarların 
Romanya'dan istedikleri ili erkesin merak ve alaka 

Ilu •unl, iki devresini bitir
d 1.ızvclt'in, üçüncü bir dev

. nanızetliğini kabul edip 
• 

1
• İdi. Çünkü Amerika ka
~d~ bir ciimhurreisinin 

• e ıçin namzetliğini ko
!Cı hakkında bir kayıt mev-

11~ '.~la beraber, Vnşington
t, V t'üp gelen teamül buna 
· . ~4İngton, 1789 ve 1 793 

Almanya mutavassıt rol oynuyor 

r~ •çın Cümhurreisi seçildik
~kilnıişti. Ondan sonra 
r adison, Monroe ve Jak

, 
11 

devre için seçildiler ve 
lilt{e.:ak üçüncü devre için 
~l"ınj koymadılar. Bu te· 
~Yürümek istiycn yal • 
~ ı87 eiai Craut'tır. Craut 

3 ıeçimlerinde Cümhur
~t Pd~~ildikten sonra, taraf· 

rı. •ııoi, üçüncü devre için 

Macar Hariciye Nazınna göre Orta Avrupa'da 

sulhün devam etmesi lôzımd1r 

Bükreş, 17 a.a. - Reutcr muhabiri
nin öğrendiğine göre, Almanya, Ro
manya'ya, Bulgaristan'a ve Macaris
tan"a, arazi ihtilaflarını, aralarında 
halletmelerinı tavsiye etmi~tir. Al • 
manya, bu bahiste mutavassıt rolünil 
oynıyacaktır. Bildirildiğine göre, bu 
mesele etrafında halen diplomatik 
yolla Bükreş, Sofya ve Budapeşte a
rasında müzakereler yapılmaktadır. 

Almanya, bilhassa, büyük ekseriyeti 
Transilvanya"da bulunmak üzere Ro
manya'da mevcut 800 bin kadar nü
fuslu alman ekalliyetine verilecek 
müstakbel statü ile aHikadar olmakta
dır. Alman planına göre, bu almanla
rın büyük ekseriyeti, Transilvanya'
da bir mıntakada toplatılacak ve bu· 
rada bu alınanlara muhtariyet hakları 
verilecektir. Fakat Romanya'da, bu gi
bi ekalliyetlerin mübadelesi hakkın
daki bir talebi çabuklaştıracak mahi
yette bu gibi yeni arazi terkine karşı, 
şimdiden şiddetli itirazlar yükselmek
tedir. 

- Cenubu şarki Avrupasında sulh 
ve sükunun idamesi muhakkak suret
te lazımdır. Fakat adil, devamlı ve se
mereli bir sulh esaslarının vücude ge
tirilmesi şartiyle. Macaristanın dost ~ 
ları, bu iki tez üzerinde mutabıktırlar. 
Demek oluyor ki, iyi bir istikbalin 
doğmıya başladığını görebilecek bir 
yüksekliğe varmış oulunuyoruz. 

C~e Çalııtılar. Fakat parti 
bııt~•ut'ı namzet gösterme • 

1~e kadar bu teamül de· 
trır ..• Ruzvelt, Şikago'da 

~ii ~ıı ıçtima edinciye kadar 
1 te ahul edip etmiyeceğini 
ı,111rı kaçınmıştı. Şimdi kon· 
\ 11 r toplanmaz, gönderdiği 
t~Zetliği rcddetmiyece -
t 1§tir. Ruzvelt'in bu ka· 

lt~e.n kongre azaları, cüm
t •ne Yirmi beş dakika de

"-ıııe~ür yapmışlardır. De· 
İııd Cl-ıka'nın bir buçuk asır· 
~'lci e Craut'tnn sonra Ruz· 
t~ teamülü bozmıya tc· 
~İl~t~dir. Cümhurreisinin 
t~rcf ·~sıne taraftar olanla. 

el U~leri en kuvetli argÜ· 
, r;-~ılel vaziyetin fevkala
C- hl~~a böyle bir za
lııı~k Ut-.r.eisJiğindc bir deği-
\. an devlet mekanizma· qJer 

~. llldc bir fasıla demek 
l'lıltrÇ~nkü Cümhurreisliği 
~tr. Jt~11l'\di nnmzctlerini tes
~~Ccf?kip cümhuriyet parti
'tç~ ~ ~eçen ny seçilmiştir. 
C~•nci tc§rinde yapılır. 
İlt b Ut.reisi ancak martta 
de"'~ın g~çer. Şu halde 
d.~'?eccksc, temmuzdan 
t 1f batında kalacak ve 

t!ıe~~rfında halefini angaje 
-tcı.. 'YeUj bir teşebbüste bu· 
r-.,~~ndan devlet mekaniz
~t' 1Yeti fasdaya uğrıya. 

t~ı~r. A.ınerika'da Cümhur· 
~,ll. devlet reisi değil, 
l~hda hükümet reisidir. 
ı-lıı hu derece fevkala
'rı~nda böyle bir fasıla 
~.. menfaatlerini leh· 
~ l lll"ehilir. Bu sebepledir 

~nuni bir engel olmadı • 
lfb ~ .. 1 ara alan demokrat 

.. Ufuz}u erkanı, Ruzvel· 
de.,_ . . l'~· . 

ı' • • u ıçm namzet ıgını 
r ·~~e ısrar etmişlerdir. 

'(i)'i'1• namzetliği kabul e
r~l(j tll'\iş ve lehinde uzun 
~-~i)' eza.hürler de yapılmış· 
d.i/~tc Şikago parti kon • 

I~ 
11).l l" W J' namzet ıge seçme ı· 

i ~an Şikago'da partinin 
le'til 2~t göstermesiyle de 

İltiıı • l'rıış olmaz. Ruzvelt, 
' Cıt • 

irı .e§rındc yapılacak o -
lll~ tı~abatta cümhuriyet 
çj ~•ni de mağlUp etme· 

i bU2:velt çok kuvetlidir. 
ligiıı· klenir. Fakat muha· 
'i. it ın, bu üçüncü devre 
~ıı,ttllzvelt'c karşı bir silah 

CG il.cağı da muhakkaktır. 
~I~ ~evre aleyhinde söx· 
) llJ\I 10zler, §İmdi içtima 
-ı, tırıttan Şikago kongresin-
~ ~ .. takip edecek olan 

llcndclesinden gele · 

~ 4.."l"u 
'il~ Pa'dnki harp bakı· 

'd. "el t" . . 1 b" e ect ın seçımı nası ır 
~b~. el"? Gerçi Filadelfiya· 
~ı,?'et Partisi kongresin· 
~td<\'Vb .•. ~ i e u partının seçı· 
~~la tal"afından söylenen 

· ~ .. i ~ak olursa, iki parti 
( ~ 1\Politika üzerinde bir 
~I! ha f:crektir. MalUm ol-
11li": ~.'!Yaset de ~öyle ifa
-~lil'I •lı olarak harbe gir-
1ıı l' c lngiltere'ye her tür· 
~ ~ull.l>ılll'\ası. Ruzvelt de 
tı ,. lllhuriyet partisi nam
~ 'l'<ı A. sete bağlanmışlar-

~~fıglıld l'rıe~ikn 'nın Avrupa 
~ıı i~ll.~kı vaziyeti, yalnız 

tı ... 1Yle taayyün etmiı 
~ .. cıı· . 

~~ ce, •tıkanın tatbikında 
) ehe a~ct ve yahut da te· 
tı I> lllıyctli unsurlardır. 
'ıı httisi namzedinin iı 
~ de~~teket edeceği he· 

"e Rıldir. Fakat Ruzvel· 
lıj)h l'rıetaneti hakkında en 

t)o'e dü§mek caiz de • 

Yahudiler aleyhindeki kanunlar, 
henüz daha neşredilmemiştir. Bunun 
sebebi, pek muhtemel olarak, Roman
ya'daki 750 bin yahudi hakkında alı
nacak tedbirlerin, memleketin ekono
mik haytını ciddi surette sarsacağı -
dır. 

Kont Cıaky'nin beyanatı 

Budapeşte, 17 a.a. - Macar hariciye 
nazırı Kont Çaki, parlfımentonun ha
riciye encümeni huzurunda Münih gö
rüşmesi hakkında izahat vermiştir. 
Yarı resmi bir tebliğe göre, Kont 

Çaki, ezcümle şöyle demiştir : 

Macaristanın, hiç kimsenin manasız 
bu surette macarların sulhperver ni -
yetJerine engel olmıyacağı ümidinde -
dır. Fakat eğer böyle bir şey olursa, 
Macaristan, buna karşı koyacaktır. t -
yi komşuluk mi.inasebetleri idame et -
mek ihtiyacında bulunan yalnız Maca
ristan değildir. Bazı d~vletlcrin buna 
belki daha ziyade ihtiyacı vardır. Bu 
vnziyetin anlaşılmaması imkansızdır. 

Macaristan kimseye şifa bulmıyacak 

yaralar açmak niyetinde değildir. Ma
caristan, makul bir anlaşma ile, anud 
muhasımlar yerine itimada lflyik dost
lar kazanmak arzusundadır. Şimdiye 
kadar yapılan eşsiz mücadele. çetin 
olmuştur. Bununla beraber, Macaris -
tan, macar davasının yeni safhalara 
doğru terakkisine bu kadar çok defa 
yardım etmiş olan devletler ile an -
taşma halinde her sahada yeni çarpış
~lara karşı koymıya hazırdır. 

Kont Çaki, sözlerini bitirirken, mih
ver devletlerine minn .. ttarlığını bir 
kere daha bildirmiş, ve halkı, macar -
alman münasebetlerini bozmayı istih
daf eden propagandalara ehemiyet ver 
memiye davet eylemiştir. 

Macar hariciye nazırının izahatı, en
cümen tarafından ittifa~da tasvip edil· 
miştir. 

İngiltere ile Japonya anlaştı 

Birmanya yolu ile Çine 
silôh ithal edilmiyecek 

(Başı ı. inci sayfada) 1 haleldar edecek mahiyette olmadığı-
ajansının diplomatik muhabirin~n. öğ- ~ın sarih rnrette ?ildirilmesi ümidini 
rendiğine göre Sovyetler sefırı B. 1zhar eylemektedır. 
Maisky B. Butler'i ziyaret etmiş ve Londra'da tebarüz ettirildiğine gö
bu mülakat esnasında B. Butler Sov- re, ingiliz hükümeti, ancak Çin'e a
yetler sefirine ingiliz - japon müza - dil ve hakkaniyete mukarin bir sulh 
keratının neticesi hakkında malftmat temin edecek umumi bir anlaşmayı 
vermiştir. Bu müzakerattan diğer .a· göz ö~ünde tutmaktadır. 
lakadar hükümetler de haberdar edıl- Va~ıngton, l 7 a.a. - B. Cordell 
mişlerdir. Hull'. d~n akşam aşağıdaki tebliği neş-

Çan - Kay Şek' in ingilizlere retmıştır: 
hitabı Bazı gazeteciler, japon hükümeti -

Chung-King, ı 7 a.a. - Reuter: Ge- nin israrı üzerine, ingiliz hükümeti • 
neral Çang - Kay - Şek, şayet 1ngilte- nin, Birmania yolu ile Çin'e yapılan 
re "Birmanya yolu meselesini" Çin • ~~zı nevi e~ya ithalini tahdit cyledi
japon sulhu mese~esine w~arıştırırsa gı haberlerı hakkında Amerika birle
yalnız Çin dostlug~nu ~egı~ ~ynı za- şik devletleri hükümetinin noktaina· 
manda şarkta kendı vazıyetını de fe- zarını sormuşlardır. Amerika birleşik 
da edece~ini•tngiltereye bildirmiştir. devletleri hariciye nazırı, bu suale ce-
General~ Çinin hakimiyeti m~hafa~a. vaben der ki, Amerika birleşik dev

arazi ve idari bütünlüğü temın edıl- Jetleri hükümeti, dünyanın her kıs • 
medikçe siiahlarını bırakmıyacağını mında ticaret yollarının açık tutul -
ilave etmiştir. ması ile meşru bir surette atakadar-

Çin protesto etti dır ve yukarıda söylendiği tarzda bir 
I ondra, 17 a.a. - Reut!r'in diplo- tedbi~ eğer ahn~rsa, bunun, dünya ti· 

mati.k muhabirinin salahiyettar Lond- caretıne sebepsız manialar koymak 
ra mahfillerinde öğremli~ıne göre, suretiyle Hindiçini demiryolunda son 
Cin hiiyük elrisi evelki gün akşa · n ha- zamanlarda alınan müşabih bir tedbir 
~ ~ . olacağı fikrindedir. 
riciye nezaretine giderek Birmanıa 
yolu ile Çin'e giden bazı eşyalara ko- lngiliz hariciyesinin izahları 
nulan muvakkat tahditler hakkında 
portestoda bulunmu~tur. 

Çin büyük elçisi, aynı zamanda, 
umumi sulh müzakerelerine başlan • 
ınası teşebbüslerinin mümkün ~etic~
leri hakkında hükümetinin endışelerı
ni izhar etmiş ve Birmania yolu ile 
Cin'e yapılan hayati mahiyette mal .ve· 
;şya ithalindeki her türlü ta~didı~, 
Çin bükümeti tarafı~dan, İngılt:re -
nin milletler cemiyetı azası sıfatıyle 
mevcut taahhütlerine muhalif teHikki 
edilmekte olduğunu sarih surette bil
dirmiştir. Cin hükümeti, İngiltere'nin 
halen kariı koymak mecbu~iyetin.~e 
bulunduğu r.:.içlükleri tam~mı}:~e .~ud 
riktir. Bununla beraber, Çın hukume
ti, Birmania yolu ile yapılan nakliya
ta bu gibi tahditler koymak hakkın· 
ddki ingiliz kararının İngi!tere'~i~ 
Çin hakkındaki müstakbel sıyasetını 

ğildir. Bunun içindir ki Ruzvelt'in 
seçilmesi ehemiyetli bir mana ifa· 
de edecektir. 

A. Ş. ESMER 

Londı-a, 17 a.a. - A vo.m knınarasındfl 
Çin ve Japonya hakkında sorulan suallere 
cevap veren hariciye mtistcııarı. B. Butıer, 
§U beyanatta bulunmuştur: 
Kamaranızca malCımdur ki, japon hUkU

meti ingtliz hllkUmetlnden Çine yapılan tes 
limatın transiti hakkında son zıımnnlıırda 
bnzı nıutalebatta bulunmuştur. lngtllz hil
\!Umeti krallyesi bu mutalebatı na.zarı itlbn 
re alarak, Japon hUkUmetiyle muayyen bir 
devrelik bir itil!'ı.fa varmak için verimli te
rakkllcr kaydetmiştir. Bu JUIO.fın aktcdll
mlş olduğtı hakkındnld habere her lUl in· 
Uzar edilmektedir. MUtemnılm malCımata 
lntızaren, mevzu edilen hususi mesalle ve
ıilecck cevap hakkında ısrar edilmemesini 
mebus arakada,,Iardan rica edcıim. 

Hariciye nazırı il. Hallfaks Lordlar ka· 
marasıncla buna müşabih beyanatta bulun
muş ve ounlıırı llüve ctınlııtır: 

- Japon htikUmetinln istifası dolayı
sile, ltil!ifın akdine dair resmi ınal<:ımatıın 
olmadığı gibi, şimdilil' tam malCımnt ver
meklitl'ime de lmkfln yoktur. Bu beyanatı 
pek çnbuk, belki yarın yapabileceğimi U
mlt ederim. 

Anla§ma teyit ediliyor 
Londra, 17 a.a. - Royter ajan.sının dip

lomatik muhabiri, Blrmanya yalunun Çine 
gidecek bazı ne\·i mallara muvakkaten ka
patılmaSl hakkında Japonya ile İnglltere o. 
rasında anlaşma hasıl olduğunun resmen 
teyit edildiğini bildirmektedir. 

Bir Alma 
denizaltısı 
batırıldı 

Londra, 17 a.a. - Bir biıyiık alman deni
zaltısı son gunlerde cenup Atlasında batı
rılmıştır. Düşman denizaltısı iki defa A -
vusturalya hava kuvetlerine mensup Sun
derland deniz tayyaresi tarafından bomba
landıktan sonra batmıştır. Denizaltı peris· 
kop dcrintiginde iken dort bomba p:ıtlamış, 
denizo.ltı yavaş yavaş deniz sathına çıkmııı· 
tır. O zaman tayyare doğrudan doı;ruya 

ateş etmi~tir. Bir taraftan denizaltı batar
ken, murettebat da teslim olmak iızere ge
miden dıljarı fırlanıışlardır. Bu suretle 
kurtulanlar bir vapur tarafından toplan -
mıştır. 

Fransada 
harap olan 

sehir er 
.;, 

Seinde bankalar ve 
emniyet sandıklan ar,ldı 

Paris, 17 a.a. - D. N. B. J .: ne-
zaretinin neşrettiği bir teblı~ müte
akip, Seine eyaletinde bütün bankalar 
ve emniyet ve taavün sandıkları yeni
den açılmıştır. Alacakların geri çe
kilmesi hakkındaki bütün takyidler 
de kaldırılmıştır. Kıymetli evrak, ha
zine bonoları ve harp istikrazları faiz 
servislerine de başlanmıştır. 

Harabe haline gelen ıehirler 
Clermont - Ferrand, 17 a.a. - Ha -

Va!' : 

"J our - Echo de Parii:i" gazetesi iş -
gal altındaki araziden geçen bir fran
sızın verdiği izahata atfen fransız şe -
hir ve köyleri hakkında aşağıdaki ma
tı:l.matı vermektedir : 

- Longwy harabe halindedir. Vou
zieres tamamiyle harap olmuştur. 
Reims'de büyük lisenin sol kulesi ba
.zı -hasara ubamıstır. Rcimsden Me -
aux'ya kadar olan sahada bilhassa tay
yareler tahribat yapmıştır. Meauxdan 
Parise ve Paristen aşağıya, muharebe 
izleri gittikçe azalmakta ve nihayet 
tamamiyle kaybolmaktadır. 

Longwy'de ve Tours ve Chantilly 
civarlarında bir çok üsera kampları 

vardır. Bu kamplarda subay!ar ve as -
kerler bir arada bulunmaktadır. Bun • 
Iarın maddi yoksuzluk1ar içinde bu -
tunmadığı görülmektedir. 

Douaumond'a bir şey olmamıştır. 

Verdun, 1917 deki aynı hasarlara sah· 
ne olmuştur. 

Japonlar bir lngiliz 
gemisini tevkif ettiler 

Tokio, 17 a.a. - Domei ajansının 
haber verdiğine nazaran, Japon do • 
nanması Chenhai açıklarında Ningfo 
bölgesinde bir ingiliz vapurunu tev
kif etmiştir. 

Dün sabah erkenden Japon harp 
gemileri ile Chcnhai'daki kaleler ara
sında, henü: nihayete ermeyen bir 
topçu düellosu başlamıştır. Japon ge
mileri geldiği zaman, 9 ecnebi gemisi 
bu mahallin açıklarında bulunmakta 
idi. Derhal açık denize açılmışlardır. 
J ap ı karakol gemileri diğer gemile
ri araştırdıktan sonra hepsini serbest 
bırakmıştır. 

Japonya' da 

Kabineyi Prens 
Konoye kuruyor 

(Başı 1. ıncı sayfada) 

kabul etmezse, Prens Konoyc de kabineyi 
kurmaktan vazgeçecek ve bu takdirde pek 
muhtemel olarak yeni bir intikal kabine.el 
teşekkUI edecektir. 

Prens Konoye'nin üzerinde 
fikirler toplanıyor 

Tokyo, 17 a.a. - Royter ajnnaı bildiri
yor: Mlkado'nun talebi Uzerlnc, Marki Kio· 
to yaşlı devlet adamlarını toplıyarak baş· 
vekilliğe bir namzet tayin edilmesini mU
zakere etmişlerdir. 

Ililtlin devlet adamlal'I. Prens Konoye'yi 
"yeni siyasi blinye,, nln vUcude getlril!'1e
sinl istihdaf eden hareketi idnrıı etmek üze· 
re ba.şvekilllğe namzet göstermişlerdir. 

Prens Konoyc'nin, başvekil olneak zatın 
ordunun da teveccllhllnU knzanmııı bir ııah· 
slyet olmasının daha münasip olduğUnu be
yan ctmiıı olduğu zannedilmektedir. Ma· 
maflh, zanncdlldlğlne göre, imparator bu 
akşam Tokyo'ya dlSndUğU zaman, Marki 
Kloto kendis ine, gene prensi namzet olarak 
tavsiye edecektir. 

Yeni kabine 
Tokyo, 17 a.a. - Prens Konoyc ltablneyt 

te~kile memur edflmlııtır. 
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Yeni Sabah 
Türkiye ile Sovyetler : 

HÜSEYİN CAHIT YALÇIN, bu ba~
lık altmda, bugun için çok samimi gdrü
nen sovyet - a lman nıiınasebetlerinden 

ve bu iki memleketin Balkanlar • Tur • 
kiye mevzuu üzerinde anlaştıkları riva
yetinden bahsederek diyor ki : 

"İki memleket arasında açık ve gizli 
böyle iyi bir dostluk bulunduğu muhak
kak oddolunurken buna mukabil bunun 
muvakkat bir nevi mutareke sayılabile -
cegini, almanlnnn Rusya üzerindeki e
ııaıılı hırs ve emellerinden h iç bir zaman 
vazgeçmediklerini söyliyenler ve Sov • 
yetler tarafından ittihaz edilen ban tod
birleri, muhtemel bir alman tecavüziıne 
karı;;ı ihtiyat hazırlığı addedenler de 
çoktur." 
Almanların günün birinde Rusya üze

rine yüklenecekleri hakkındaki tahmin
lerin Moskova'da çok nahoş bir tesir 
uyandırdığını kaydeden muharrir, vazi -
yetin hakikatini bilmek imkansızlığına 
işaretle diyor ki: 

"Yalnız ortada sovyet • alman müna -
sebetleri meselesi mevcut olduğunu, ya
ni bu münasebetlerin efkirı umumiyeyi 
meşgul ettiğini ve sanki bir muamma 
karşısında bıraktığını müşahede etmemi
ye imkan yoktur. Sovyetler tarafından 

gelen teminat yalnız kendilerinin alınan
lara karşı fena niyetleri oldugunu biZT.at 
Sovyetler de kati surette tayin edemez
ler, zannederiz." 

Sözü türk • rus münasebetlerine geti -
ren muharrir. alman ajansının mahut ve
sika tnhri fi işinden bahsederek diyor k i : 

"Bu vesile ile türk • sovyet münaı;e -
betleri de oldukça mühim bir imtihıın 

geçirmiş oldu. Bu imtihıın iki memleke
tin mukadderatını idare eMn devlet a • 
damları için bir muvaffakiyet teşkil e
der." 

Rus çarlığının osmanlı imparatorluğu 
ve bilhassa İstanbul ve boğazlar üzerin
deki ihtirasının asırlarca sliren bir mü • 
cadeleden sonra çarlığın devrilmesiyle 

İngiliz müsteıan diyor ki : 

(anakkale i~in 

Sovyetler hiı bir 
teklif yapmamııllr 

Londra, 17 a.a. - Avam kamarasında 

işçi mebuS'lardan Price, Çanakkale'nin 
kontrolünde tadilat yapılmasına dair Sov
yet hükümeti tarafından türk hükümetine 
yapılan teklifler hakkında ne gibi malUmat 
mevcut olduğunu ve bu tekliflerin mahi • 
yetini hariciye müsteşarından sormuştur. 

B. Butler yazı ile verdiği cevapta iÖyle 
demiştir: 

Lord Halifaks'ın bildiğine göre, Sovyct
ler birliği tarafından Türkiye hükümetine 
Çanakkale'nin kontrolü meselesi hakkında 
hiç bir teklif yapılmamıştır. 

İngiliz deniz filosunun 
tayyareye üstünlüğü 
Londra, 17 a.a. - Royter: Daily Telcg

raph'ın deniz muhabiri, Akdeniz'de ve şi • 
mal denizinde harp gemileriyle tayyareler 
arasında vuku bulan müsademeleri göz ö • 
nı.inde tutarak donanma için hava kuvct -
!erinin teşkil ettiği tehlikeyi tetkik etmek
te ve harp gemilerinin tayyarelere karşı 

faik olduğu neticesine varmaktadır. 
İngiliz donanması, bir günde 20 ltalyan 

tayyaresi tahrip etmekle kuvetli silihlıırla 
mıicehhez bir filoya kar&ı denizde hava hü
cumunun az tesiri olduğu malüm neticesi • 
ne yeni bir delil daha ilave etmiı;tir. 

Harp bidayetinde şimal denizinde ingiliz 
donanmasına karşı bir çok hücumlar ya . 
pılmış ve bunlar don.anmaya zayiat ve ha
sar yapmamıştır. Hava tehlikesi harpten 
çok evci anlauılmı& ve tayyare dari topları
nın ateş kesafeti geniş bir mikyasta arttı
rılmıştır. Pike hücumlara ve torpil atan 
tayyarelere karşı İngiliz donnnmaıı pom· 
pom multiple, f evkalide ııütatli mükerrer 
ateşli toplarla şimdiye kadar maUlm olan 
en öldürücü sllihı tekemmül ettirmiştir. 

Sekiz namlulu bu top tekcrrfirU mahrem 
tutulan bir ıüratle ikişer librelik obiısler 
atmaktadır. Bütün zırhlılarda, kruvazör -
lerde, tayyare gemilerinde, tayyare dafi 
gemilerinde ve kafile muhafız cemilerinin 
birçoğunda bu pompom toplar bulunmak -
tadır. 

Cebel üllank' m lahl iyesi 
CebelUttarık. li a.a. - Royter: Resmen 

blldlrlldlğlne göre kadınlar ve 17 yaşından 
aşa!1'ı biltUn çocuklar yakında CebelUttank
tan tahliye edileceklerdir. 45 yaşını geçen 
veya malQl olan erkekler de şehri terkede
eeklerdlr. Şehirde yalnız aalt hizmetlerde 
bulunan erkekler kalacaklardır. 

İngilterenin munzam bütçesi 
Londra, 17 a.a. - B. AttJee, maliye 

nazırının munzam bütçeyi gelecek 
salı günü vereceğini avam kamarası
na bildirmiştir. 

a. a. Matbuat Servısı 

sona erdiğini tebariız ettiren muharrir, 
içtimai bir inkılapla meşgul olan Sovyet 
hükümetinin her tUrlü emperyalist emel
lerden uzak olduğuna işaretle d iyor ki: 

"Sovyet Rusya'nın boğazlar ve İ&tan
bul üzerindeki çarlık hırslnrını red ve 
inkar etmesi , Türkiye ile yeni rus reji. 
mi arasında samimi ve sıkı dostluk için 
sağlam bir temel vUcude getirmiştir • 
Filhakika Türkiye ciımhuriyetinın ku • 
rulduğu günden beri, rus dostluğu hiç bir 
zaman ihmal edilmiyen esaslı bir pren
sip olarak türk politikasının içine gir -
miştir." 

Emperyalist emeller tikip etmediği i
çin bize emniyet veren S?vyet hukiımc
tinin kuvetli olmasına taraftar olduğu
muzu aöyliyen Hüseyin Cahit Yalçın di
yor ki: 

"Şu halde biz her bakımdan Rusya'nın 
iyiliğini, istikrarını ve kuvetli bulunma,. 
ıını istiyen ve bunu kendi vatanımız i
çın bir garanti addeden bir komşuyuz. 
Bu türk komşu, Sovyetler için her ihti -
male karşı sndece bir dost değil, icabın
da sadık bir muttefik demektir. Tıirki
ve boğazları boyle bir dostuna, bir en
gel ve zincir olarak değiil, lizım olursa 
bir müdafaa vasıtası olarak kullanmayı 

1üşünebilir. B izim telikkimize gbrc 
Türkiye ile Sovyetler arasında tabiatın. 
coğrafyanın ve rejimin tesis etmi ş ol • 
duğu hakiki bir ittifak mevcuttur. Müt
terek tehlikelerde tehditler de bu itti .. 
fakı emreder." 

İKDAM 

Harp akademimizin son mezun· 
ları : 

ABİDİN DAVER, "harp akademimi
zin son me.ıunlan" vesilesiyle yazdığı u
zun bir makalede ezcümle diyor ki: 

"Harp akademimiz, türk ordusunu i
dare edecek dimağlan izami itina ile 
yetiştirmekte, onlara zaferin seyrini oğ
retmektedir. Bu müeasesemizle iftıhar 
edebiliriz." 

• 

ltalyan harp 
filosunun zayiall 

1talya'da bir mahal, 17 a.a. - İtal· 
yan silahlı kuvetlcrinin umumi harar• 
gahı Fransa "e İngiltere'ye karşı ya
pıJan harp esnasında İtalyan harp fi
losunun uğradığı zayiata ait ilk liste
yi .eşretmektedir. 

Bu listede 149 yaralının ve 322 ö -
lünün isimleri vardır. Bu listeye sivil 
memurlardan 3 ölünün ismi ile 280 
kayıbın ve bir kayıp sivil memurun i
ismleri ilave edilmiştir. 

Kalas elektrik 
fabrikası yandı 

Btikrei, 17 a.a. - Kalas elektrlk 
fabrikası bu sabah şiddet1i bir infilak 
neticesinde berhava olmuştur. İnfi -
lakın sebepleri malCım değildir. 

5 kişi ölmüş ve yaralanmıştır. As -
keri makamlar tahkikata başlamı_şlar• 
dır. 

İspanya Şili ile 

münasebatı kesti 
Madrld, 17 a.a. - Stefanl: Haber verildi· 

ğlne göre İspanya, "Şlll halk cephesi,, hU
kUmetl muhacir kızıl ispanyollara açıkça 
yardım ettiği için Şlll ~le diplomatik mUnn.
sebctlerlni kcsmlııUr. Kızıl ispanyol muha
cirleri gerek Şili matbuııb ve radyoları vo.
sı tulylc gerekse tertip ctUklC'rl miting
lerde lspıınyol milletini serbestçe tahkir 
etmektedirler. Esasen bu mitinglere Şlll 
devletinin en yüksek mcmurlan bile lgti
rAk etmektedirler. 

İspanya'nın diplomasi yollylc yaptığı te
şebbllsler hiç bir netice vennedlğl için İs· 
panya bUkilmetl mUnaeebetlerlnl keıımck 
ve Şllldekl mümessilini geri çağırmak 
mecburiyetinde kalmı;ıtır. 

Yugoslavya nafia nazrrı Sof ya' da 

Sofya 17 a.a. - Yugoslavya Nafia 
nazırı B. J'A':· o Krck, kırat Boris ta • 
rafından kabul edilmiştir. Mumai -
leyh, Başvekil B. Filov ve Hariciye 
nazırı B. Popov ile de görüşmü~tiir. 

Danzig' de serbest liman 

Berlin, 17 a.a. - Alman hükümeti, 
bu sabah neşredilen bir kararname ile 
Danzig'de Neu-Fahrwasser denilen 
bir mahalde serbest bir liman ihdas 
etmiştir. Bu liman her tUr .. t gümrük 
muamelat ve rusumundan muaftır. 

Romanya'ya verilen ingiliz 
garantisi 

Londra, 17 a.a. Royter: Bay Butler 
Avam kamarasında yaptığı be~anatta, Ro
manya Ue nktedllen garanti ınuahedesin· 
detı mtitevellit tanhhUdata karııı İnglltere
nln kendini bağlı addetmediğlnl bildlrmlo· 
Ur. 
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İngiliz bahriyesinin tebliği 
Londra, 17 n.n. - nnhrlye ne:r.aretl teb

ll{tt: Yardımcı gemi olarak kullanılmakta 
olnn Vandyek harp g<'mislnln 10 haziran
da Norveç nçıklarında bir hnva hücumu ne
ticesinde battığını amlrallık teessUfle bil-

dlrlr. 2 znbit ve 5 nefer ölmUş, 29 zabit ve 
132 nefer esir düşmUştllr. Atlelerlne bildi
rilmek üzer.e harp elsirleri hakkında malı1-
mat almak müşkUUl.tı karşısında bu habe
rin verilmesi §imdiye kadar gecikmiştir. 

A resmi te 
Berlin, 17 n.a. - Ordu başkumandanlığı diğer beııi de hasara uğratılmı~tır. Aynı 

tebliğ ediyor: gUn zarfında hava kuvetleri, Pembroke"da, 
Bir denizaltı gemisi ceman 23.650 ton St. Athan'da, Plymuth'da ve Bicester'de 

hacminde düııman tuccar gemisi batırdığı- tayyare meydanlarına, Cardiff'de ve Brin
m bildiriyor. Diier bir denizaltı gemisi, ghton'da liman tesisatına ve Veovil'de bir 

kuvetli muhafaza altında bulunan bir sar- tayyare fabrikasına hücumlar yapmışlar -
nıç gemisi batırdığını bildirmektedir. dır. Bombalar müteaddit yangınlar ve in -

15 temmuzda hava kuvetleri Manş deni- filaklar husule getirmiştir. 
zinde İngiliz gemilerine muteaddit taarruz- İngili..: tayyareleri, .Almnnya'nın garp ve 
lar yapm15ur. Bombnlarln ceman 18.000 şimalinde bir çok noktalara bombalar at -
ton hacminde üç tüccar gemisi batırılmış 1 mışlardır. Hasar.at yoktur, 

Bir Alman taarruzuna karşı 

Büyü Britanya bütün 
müdafaa tedbirlerini aldı 

İngiliz müdafaa hatlar1nı gezen 
Reuter muhabiri intibalannı anlatıyor 

Londra; 17. a.a. - Royter ajansının İngiliz müdafaa hatlarında
iki gün süren bir turneden avdet eden .hususi muhabiri ya_zı.yor .: 
"Eğer bir alman ordusu İngil iz demz ve hava kuvetlcrının hım~

yesini delerek İngiltere'ye ayak basabillirse, karşısında son neferı
ne kadar dövüşmek için emir almış olan alayları bulacaktır. 

• 
Sahil boyunca gördüğüm bu asker -[ Havalarda, tngiltere'nin müdafileri 

ler ikinci müdafaa hattına çekilmeği' bir alman taarruzunu şevk ve heye -
akıllarından bile r.eçirmiyorlar. 1ngi - canla bekliyorlar. Bataryacılarımız, 
liz sahil müdafaaları Hitler'in kıtaatı almanların henüz malik oldukları tay

için kullanabileceği motörlü sandal yare adedi hakkın~a .. ha.~~~.e kapıl~~
filotillalarına ve sal dalgalarına hara- makla beraber, goruştugum ıngılız 

retli bir kabul hazırlamaktadırlar. tayyarecileri alınanların talim görmüş 
Almanlar ağır ve hafif topçunun, tayyarecilerinden büyük bir kısmını 

kudretli ateş perdesiyle ve bir abluka kaybetmiş olduğu kanaatindedirler. 

ULUS 

Yeni taarruzun 
hazırlık 
ve rivayetleri 

(Başı 1. incı sayfada) 
ka'da İngiliz deniz ve kara kuvetle
rine karşı kati hücumlarla şümullü 
ve müşterek bir müttefikler hare
keti olacağını anlatıyor. Parola, bir 

İngiltere' de yeni 

mahkemeler 

kuruluyor 
(Başı /, ıncı :.aylada) 

taraftan İngiliz adalarını ya istila ıniyecektir, Kanun dairesinde, ölüm 
veya harap ederek İngiliz hüküme- hükmü de dahil olmak üzere her türlü 
tini sulha veya hicrete, diğer taraf- hükmü vermek salahiyetini haiz ola
tan Cebelüttarık ve Süveyş'i tehdit caklardır. Harp sahalarına şamil ola
cderek İngilizleri Akdeniz'den çe- bilecek yağma vakaları halinde, son 
kilmeğe mecbur etmektir. Hesap ve 1 derece ağır cezalar tertip edebilecek
imkanların, planın büyüklüğü ile l leri gibi, ölüm kararı da verebilecek
mütenasip olup olmadığı gerçekten tir. 
merak edilecek bir meseledir. Şim- Mezkfır layiha avam kamarasınca 
dilik bildiğimiz tek şey, §İmal deni- ikinci kıraatinrle kabul edilmiştir. 
zi sahillerinden giden "hazırlanı-
yorum!" sözünün, İngiliz adaları sa- Gazetelerin yazdıkları 
hillerinde "hazırım!" cevabı ile Londra, 17 a.a. - lıondra gazetele-
karşılanmakta oimasındarı ibaret- ri, hüküınete munzam seliihiyetler ve
tir. Akdeniz ve Afrika'daki deniz, ren yem kanun hakkında mütalealar 
hava ve kara teşebbüsleri ise, fran- serdetmc.>ktedir. 
sız donanmasının ye sömürge ku - Daily Mail gazetesi şunları yazmak 
vetlerinin bertaraf edilmiş olmasına tadır: 
rağmen, İngiltere aleyhine müspet Bu nev; bir tedbirin alınması lazım 
bir netice vermiş değildir. bulunmakta idi. Alelade usuller, harp 

Kıştan eve) sulh'un bir arzu, veya sahnesinc:eki cürümleri muhakeme et
bir zaruretin ifadesi mi, yoksa, kış- mek için çok batidir. Evelinden yeni 
tan evel zafer'in habercisi mi oldu- bir muhakeme usulünün hazırlanmış 
ğunu öğrenmek için de kışa kadar bulunmas• iyi olmuştur. Fakat bu ye· 
bekliyecek değiliz. Hele Avrupa şi· ni usulii muhakemenin mahiyeti şüp 
malinin kışı, bizimkiler gibi, pek geç he uyandırmaktadır. Divanıharpler· 
de ba§lamaz. den ne suretle tefrik edilebileceğini 

Falih Rılkı AT AY tahmin etmek müşkül bulunmaktadır 

Bay Ruzvell 
Cümhurreisliği 

namzedi oluyor 

Yeni kanun projesinin niyetleri şüp
hesiz pe!< iyi olmakla beraber, fevka· 
lfıde selahiyetleri Avam kamarasiyle 
millet tarafından nezaret edilmelidir. 

Daily Telegraf da şöyle yazmakta
dır: 

Yeni mahkemeler şahit dinleme u · 
sulleriyl~ mevcut kanunlara riayet e
decektir. Fakat pek hususi mahiyette 
olan ve ehemiyeti bulunan ve harp şe
raiti dairesinde ika edilen cürümler 

(Başı 1 
· ıncı ~aylada J ka- istisna teşkil etmektedir. Hepimiz şah Mamafih bu gayretler, şimdiye 

si hüriyetimizi muhafaza etmek istidar henüz bir netice vermemiştir. 
R l yoruz. Bu hüriyet tahdit edilmiyecek 

uzve t namzetliği istendi fakat kı:.nunla müdafaa edilecektir 
Şikago, 17 a.a. - Stefani ajansı 

bıldiriyor : 

Demokrat kongresinin üçüncü günü 
:.yandan Barkley'in mühim bir nutku 
:ıe nihayet bulmuştur. 

Milletin emniyeti en yüksek kanun· ı 
dur. 

ve istihkam sistemiyle karşılaşacak -
lardır. Sahil müdafilerinin arkasında 
Fransa'da gördüğüm ayni tarzda ma
nialardan daha vasi görünen stratejik 
tarzda tanzim edilmiş tank dafii füet
Jfrden müteşekkil manialar gördüm. 

Barkley, bu nutkunda Ruzvelfin si
} asetinden sitayişkar bir lisanla bah -
setmiş ve reisicümhurun üçüncü defa 
namzetliğini koymak istemediğine, fa. 

Müstahkem ada haline gelen İngil- kat murahhasları "istedikleri gibi rey 
tere'nin müdafaası için alınmış olan vermekte serbest bıraktığına dair olan 

News - Chroncle gazetesi, Sir John j 
Anderson'a hitaben bir açık mektup 1 
şeklind:: bir makale yazıyor. Mezkur 
gazete, yeni kanun projesinden bah
settikten sonra, B. Anderson'un em
riyle, ejldişe verici haberlerin yayıl
masına mani olmak için bazı vatan
daşların tevkif edilmiş olmasından şi
kayet ediyor. 

Deniz kuvetleri de tetiktedirler. Bir 
limanda gemilerinde ve karada mü
heyya tayfalar gördüm. Limanda de· 
mirli destroyerlerin ve diğer gemile
rin mürettebatı daha mühim vazifeler 
deruhte etmek için deniz kervanları
nı himaye vazifesinden ayrılmak em
rini sabırsızlıkla bekliyorlar. 

• 

T. 1 ~ B N KASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 
~ 

tedbirler hakkında fazla izahat ver - mesajını okumuştur. 
Gayenizin halkın kuvveimanev·ye -

sini yül.seltmek olduğuna şüphe yok
tur. Filen milletin kuveimaneviyesi -
nin takviyeye ihtiyacı yok, mümkün 
olduğu kadar iyi bir vaziyette bulun
maktadır. Başvekilin pek hakJı ola
rak söylediği gibi, bu harp milletin 
harbidir. Fakat siz millete itimat et
mezseniz millet de size itimat etmez. 
Binaena!eyh milicte itimat ediniz. 

mek emniyet bakımından imkansızdır. Mesaj B. Ruzvelf in lehinde çok u
Fakat, nakliye tayyarelerinin yere in- zun bir tezahürata vesile teşkil etmiş 
mesine mani olmak için tayyare mey- ve bu tezahürat esnasında kongre aza
danlarında alınan korunma tedbirleri- sı B. Ruzvelt'in namzet olarak göste -
ni kaydedebilirim. Tetkikatını esna - rilmesini alkışlarla istemişlerdir. 

sında yol işaretlerinden mahrum açık B. Ruzvelt'in namzet 
yerlerde on kere kayboldum. Herhal- gösterileceği muhakkak 
de ben bu meçhul memlekette yolunu 
bulmağa çalışacak Bitler askerinin 
yerinde olmak jstemem." 

1940 iKRAMiYELERi: 

1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 
3 1000 3000.-

" 
6 500 " 3000.-

" 
12 250 .. 3000.- " 
40 100 " 

4000.- .. 
75 50 3750.- " 

210 25 .. 52:50.- M 

Ke§İdeler: 1 §ubat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikinciteşrin tarih-
!erinde yapılır. 

Şikago, 17 a.a. - Nnmzetlerlıı eveı ce tes 
•pit edildiği veçhlle yarın değil bu ak§am 
gösterilmesi kararlıışmıııtır. 

Nevyork'un bUttin nlt11am ~nzetelerl Ruz
veıt'ln gösterileceğtnı:ı muhakkak gözüy
le bakmaktadırlar. 

Nevyork Sun yazıyor: 
"Ruzvelt üçüncü defn olarak namzetliği

ni kazanmıştır.,, 
Nev:ı.-ork Post ynzıyor: 
"Frnnklin Ruzvelt daha dUn geceden 

nnmzct gösterllml§tlr. Bu seçiliş bu ak
şam saat 22 de - Amerika saati - resmen 
tcmlılr edllecektfr.,. 

.Nevyork World Telegraph yazıyor: 
"Trunnmen beklenmedik bir şey zuhur 

etmediği takdirde Ruzvelt bu ak§am nam
zet seçilecektir." 

•• ama harici aiyaset sahasında 
ihtilal çıktı 

Şikago, 17 a.n. - Demokrat kongresinin 
tahrir komitesinde programın harici siya
set kısmı hakkında ihtilaf ı;ıkmıştır, Sena
tör Barkley, evelce bugün öğleden sonra 
kongreye tevdii kararlaşan programın bu 
akljama tehir edildiğini bildirmiştir. 
Zannedildiğine göre, senatör Pepper, İn

giltere'ye harbe girmeksizin tam ynrdımda 
bulunulacağının progrıımn dercini istemis
tir. 
Diğer bir zorluk da B. Ruzvelt'in üçün

cü defa namzet glisterilmcsi meselesinden 
çıkmaktadır. Zira ba:ıında mebus Elmer bu
lunan grup mücadelesine devam edecefini 
bildirmiştir. 

Kongre 50 dakikalık bir içtimadan son
ra bu akşam saat 22 (Amerika saatiyle) de 
yani Türkiye saat iyle sabah 4 de toplan -
malı: üzere dağılmıştır. 

Apartman aranıyor 
Y eni§ehirde dört oda bir hol ve 

yahut beş odalı rahat ve geniş bir 
apartman aranıyor. Kaloriferli O· 

anlar tercih edilecektir. Talip olan
arın fiyat ve şeraitle birlikte Ulus

la M . F. adresine tahriren müracaat 
etmeleri. 

İtalyanlann Akdenizde 

verdikleri harp 
Nevyork, 17 a.a.-Nevyork Tlmeııin nske

rl nıuhnrririne göre lngi lizlerl, Akdeni?.de 
mutat olıuı hava, deniz kuvetıerl çarpı§ma
lanmlan lehlerine olarak çıkmış gibi gö
rtlnmektedir. İtalyanlann hava kuvet!E"ri, 
torpidoları ve maynlan, merkez! Akdeniz
de inglliz kuveUcrlnln gelmesine mani ola
nınmıııtır. İngilizlerin deniz kuvetıeri, İtal
yan hava kuvctlerinc knrşı ilk ravundu ka
tı surette knzanmıştır .• İtalyanların ''.Mare 
Nostro .. hlkl\yeleri henüz hakikat olmıyan 
bir kelimeden ibarcttlr. 

Düştü 
14/7/940 pazar günü, 1 nüfus cüzdanı, 1 

beş kişilik aile, İstanbul - Ankara, dönü' 
tren bileti, l bir kişilik, Ankara - İstanbul, 

dönüş tren bileti ve l talebelik vesikasını, 
bir arada, kaybettim. (İçinde, para yoktu). 
Bulup da getiren mükifatlandrrılacaktır. 

Adres : Gazi Lisesinde, sınıf: 6 fen. No. 
108, Nejat Tuncok. 2862 

("~~~~·;~; .. :::neler , 
1 "!· 7. 940 gUnllnden 31. 8. 940 akşamına 
f kadar eczanelerin gece nöbet cetveli 

1 - Sebat eczanesi 1 12 23 3 14 25 
! 2 - Halk ., 2 13 24 4 15 26 

3 - Sakarya ., 3 H 25 5 16 27 ! 
4 - Cebeci .. 4 15 26 6 17 28 
5 - Yenişehir ., 5 16 27 7 18 29 1 
6 - Ankara .. 6 17 28 8 19 30 
7 - Çankaya .. 7 18 29 9 20 31 
8 - Yeni .. 8 19 30 10 21 
9 - Merkez .. 9 20 31 11 22 J 
10-Ego .. lO 21 1 12 23 
11-istanbul .. 11 22 2 13 24 

~ ............................................... . 

,--------------------------~ BESTEKAR MUHLİS SEBAHATTİN 
ve ÇOCUKLARI 

• Bu akşam 21.30 da - Ankara Halkevinde 

OPERET TEMSİLLERİ 
1. Kerem'le Aslı ( büyük halk masalı ) - 2. Muhasebeci 
Mutedil Efendi - 3. Bestekarın eserlerinden parçalar 

Yerler numaralıdır, bileller gtindll?.den 
Halkevlndc satılmaktadır. Telefon: 2923 

Localar 3, 2 lira - Koltuklar 75, 50 kuruş. 

SULH 
. 

1\ ULTIMATOMU --( Radyo Difüzyorı Po. 'i 
TÜRKİYE Radyosu - ANI\ n: 
----( Dalga Uzunlu !{ 

Kont Ciano 
1648 m. 182 Kes. 120 

00
° 

31.7 m. 9465 Kes. 20 t O 
19.74 m. 15195 Kes. 20 <ı11t 
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Program, ve memtetcc 
Muzik. Çalanlar: Ru 

0 det Kozan, V ecıhc 
haret Yıldırım. 

(Başı 1. ıncı sayfada) 

Herald Tribune diyor ki: İngiltere deniz
lerde hakımiyetini muhafaza eder, havada 
mağlQp olmaz~a. Almnnya'nın mağl\ıbiyeti 
yalnız kabil değil fakat muhtemeldir. B. 
H itler şimdi sulh zeminini yoklarken bu 
hakikati tamamiyle mticlriktir. B. Hıtler'i 

muzafferiyetinin meyvalarından mahrum 
edebilecek dünyada yalnız İngiltere dev -
!etidir. 

f ngiliz hava nazırının 
söyledikler 

Londra, ı 7 a.a. Hava nazın Sir Sinc-
lair imparatorluğa hitaben radyoda soyle
diği bir nutukta ezcümle şöyle demiştir: 
Almanların havadan, karadan ve denizden 

lngiltere'ye yap:ıbileccklcri her türlü bü
yük bir hücum akim kalacaktır. 

Karada, denizde ve havjlda müdafaadan 
ne kadar çabuk taarruza ge~ersek harbi o 
kııdıır çabuk kazanac:agız. Bu ayın bidnyetin 
den beri diışman 105 tayyare kaybetti. Biz 
ise 24 kaybettik Şimdiye kadar düşman ge
ce veya gündüz hücumlarında bize ancak 
pek c:üzi hasar tevlit edebilmiştir. Bizim i
se bir günde .düşman topraklarına hücum 
etmeden kaldığımız müddet yalnız bir sa-
attir ve alman sanayiine ve münakale yol
larına verdiğımiz maddi hasar ve zayintın 
çok ciddi oldtığunl inanabiliriz. 

.. -Daktilo kursu.-~ 
73 flncıl devı·eııı kayı tlarınR baş· 

lanmıştır. Belediye ııırıısı Hanef a-
part. No. 4 Telefon: 3714 268fı 

1 - Faiz Kap ncı • 
(Gel guzeliın Çam'ıcıı 
2 - Osman Nıhad -
(Gene bu yıl ad:t sc: 

sınmedi). 
3 - Arif bey - mııhur 
durmak derdın5k eyter 
4 - Rahmi bey - rn 
sir ettin benı ey dılP 

12.50 Ajans haberlcrı. 
13.05 Muzik:. turkulcr. J, 
13.20/14 00 Muzik: Znra 

Eggert ve salrenin r c' 
1~.00 Program, ve memtck

1 18.05 Muzik: Pablo KaıJ 
Bocchcrini: ConccrtO 
orkestra). 

18.30 Radyo caz orkestrası 
gur idaresinde). S 
Tüzün'un iştırakiylc· 

19.10 Müzik: muhtelif rn 
kılar. Çalanlar: Cevd 
Koptız, Basri Üfler. 
oglu. Okuyan: Must 
l - Salim bey: hicB 
2 - Şevki bey - h • 
geldi firak). 
3 - Bimen $e'1 - huS 
ni her görüşte han it 
4 Sel. Pınar - huZ 
cenin matemini). 
5 Bimcn Şen - 1: 
(Seninle ey giilü 
6 - Dede - şchn , 
durmaz su g"bı çn 
7 - Şehnaz Longa 

19.45 Memleket saat oya 
beri eri. 

20.00 Muzik: fasıl heyctı 
kı Derman, Şerif 1 
Hanı1i Tokay Bııs 
Dard1koglu. Ol:uY 
Özdenscs, Tahsin ı< 

20.30 
20.45 
21.00 

Konuşma. 

•---... ~,·ı 21 15 Bu Gün 
21.30 

M Lizik: dinlev ci cı 
Konuşma (sıh"tt s 
M uzik: kem"'n solo 
tarafından. •1:1 

Konuoıma (r~!!f.o 
Müzık: radytf''t/rl: ULUS Sinemasında 

1

21-45 

2 Film birden 22.30 

Ferit Alnar).İıE~th 
foni. 
Memleket saat oya 
leri; ziraat, esharn • 

14.30 - 18 ve 21 de 

KiRiK HAYAT 
Claudette Colbert 

16.30 

biyo - nukut borsa ' 
22.45 Müzik: cazband (P 
23.25/23.30 Yarınki progr 

* f ----( İ R Afi 

Tahran Rad 
1'alıran ra,lyosu. kı "\ d 

FRANKİjTAYNIN Ni$ANLISI 
eaat n.oo dan 14 c kadnt 
uzuııhığu Uzerind<'n, 17.lS 
30 m. 99 dalga uzunluğll 
20.80 dan 23.80 a kadar 4S 

" Ayrıca: M1Kl .... ,,. zunluğu üzerinden neşred 
(Yukarıdaki Saatler J.ft. 

İKTiSADİ YÜRÜ 
Mecmuasının 15 inci sayısı çıktı 

Kooperatif fevka 1 ôde 

İstanbul 
Kooperatl 
Türkiye'd 
Kooperntı 

TUrk koo 
Kooperatl 
Kooperntl 
Kooperati 
Kooperati 
İ§lelme e 
Kooperatl 
İ!llelmc b 
Yeni Tür 
Yeni zam 
Kırkağaç 

Alman iş koo-
pcrat 

Harbin ik 
İzmir üzU 
On bcı,ı g 

Dundan 
giden tfc 
llyoğrafy 

tlslikler, 
Yıllık 

İstanbul 

~===================================== 

Gayri menku 1 satışı 
Ankara Deft~rdarlığ111dan : 

Mahallesi Sokak Ada 
Misaki Mil Ii Suluhan 167 
l\Usaki Mil li Suluhan 168 
Kızıl Elma Kırsehir 403 .. .. 

Çıkrıkçılar 539 .. .. Öğdü 399 .. .. 
Ebe 402 .. " İlhan 400 

Hacı Esha p Şengül 189 
hamamı 

Mikdan 
Parsel M2. 

39 54 
16 76 
7 141 

10 30 
9 112 
3 71 
8 86 
3 58 

,ıs 
Mu ha (llrı1 
satıs bCcte 

Lira ~ 
216 o 
304 oO 

OD 
1410 
120 
ıı20 

213 

bo 
oo 
oO 
o O 

430 
00 

232 

ıterİ 1 - Yukarda cins ve evsafı ile muhammen satış bede • 

menkullerin mülkiyetlerinin ayrı ayrı ihaleleri yapılın3k ll 

maya konulmuştur. j 

2 - İhale 6-8-1940 tarihine müsadif salı günü saat ıs te 

toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. . 
3 - İsteklilerin ihale gününden bir gün cveline kadar ııı 

len muvakkat teminatını Befterdarlık veznesine yatırmaları 
4 - İhale bedeli peşinen tediye olunacaktır. " 

1' 
5 - İsteklilerin adı geçen günde muvakkat teminat roıı rC 

komisyona gelmeleri ve bundan eve! şartnameyi görın~.k 'rl· 
mak istiyenlerin her gün Defterdarlık Milli Emlak Mudıl 
atları. 

•. 1 
ıla o 
tibıı 



Lv. Amirliği Sa. AJ. 
... aönderilen hariç askeri 

kıtaat ilanlan 

l\oyun eti alınacak 
: ICo/ordu Satın Alma Komisyo -

~~'daki kıtaatm yıllık ihtiyacı 
.
1 

lı:ılo koyun eti kapalı zarf uau-
1 tıneye konmuıtur. 
~esi Ankara, İstanbul, Kon-

i rlikleri &atın alma komisyonla -
· •tekliler şartnameyi bu komis -
1 ~lnıYabilirler. 
1 u 60.ooo kilo koyun etinin mu -
l~tarı 21600 liradır. 
~rnesindeki '7o 25 fazlasına da
~ halde ilk teminatı 202S liradır. 

iltrne 23-7-940 sah rUnU aaat 11 

4~ kolordu blnaıı iı;indeki Lv. 
l lCo. Yapılacaktır. 
~~tltlilerin mezkQr glinde saat ona 
~f 1bektuplannı Sa. Al. Ko. Bık. 
~r veya göndereceklerdir. Bu 
q_ı..._, Verilen veya gönderilen mek

""' edilmez. Elrsiltme7e lıtirak 
249o sayılı kanunun 2. 3 cU mad-

• ('!~zıh vesa.ikleri ibraz etmeleri 
~l) ı3377 

lir .Yulaf ıt.lınacak 
) lı:l~kler hayvanatı ihtiyacı ıçın 

ılo (yulaf) kapalı zarf uaaliyle 
.. ~_konulmuştur. 
.~i latanbul - Ankara leva-
'kleri ve Marq'ta askeri satm 

1: 1Y.onlarındadır. İstekliler prt -
il OO:ıısyonlarda görebilirler. 
ı:aınmen tutarı (32760) liradır. 
~etninatı (2457) liradır. 

l94Q alı zarf usuliyle eksiltmesi 
~ tarihine tesadüf eden (cuma) 

(16) da ıubay gazinosunda ya -

ı~elıliler teklif mektuplarını en 10n 
"bta(cuına) günü saat (15) e kadar 

tk alma komisyonu rlJ'uetlne 
iti veya verecektir. Bu saatten 
,.,.~_ll1ektuplar hakkında bir mua • 
~z. (3S65) 13556 

Un alınacak 
: rİilnea Satın Alma Komisyo • 

•tt1ı· 
144 

1Ye'deki kıtaatm senelik ihtiya-
·OOo kilo un kapalı urf uauliJ

~onulm111tur. 
~ esi laparta'da tümen aatm 
'"Yonwıdadır. İlteklller prtna • 
ı..;.>'orıda okuyabilirler. 

aıııı... 144.000 kilo unun muhammen 
a..~ liradır. 
~nıeaindeki % 25 mlkdır lu -
~l olduju halde ilk teminatı ı620 

~iltıne 2G/7 /940 tarihine tesadüf 
' dnU uat 16 da laparta'da tü -

•
1 
•lına komisyonunda yapılacak-
~ 2617/940 cuma günü saat ıs e 
~ 1bektuplanıu Isparta tümen 

• Jı:0rnisyonu başkanlıiına verecek 
tiSndereceklenlir. Bu saatten son.
~ Yahut cönderilen mektwılar 

,._11r""'lll'. Saat •J'&l'I ttlmen dalrd •· 
~~ır. 

az la)'J)ı kanunun hükümlerine ve 
ltıaddeaine uygun olmıyan mek

~İPleri eksiltmeye iıtidk etti-
r. (3S69) 13S60 

~dura alınacak 
:::.._~atın Alma Komiıyoaundan: 
~u ihtiyacı için 81 temmuıı 940 
Ilı t1 ıaaat 11 de puarhkla ko • 
ı...~vcut nUmuneye göre 6000 -
~"lldura yaptınlacaktır. 

nıen bedeli 'MOO Ura olup 
1 3412 liradır. 

ııo!'lllerin bellf gUn ve aaatte 

( 
l&tın alma komisyonuna mil-

372:S) 13707 

Ituru ot alınacak 
~ler; SatJlJ Alma Komi•yonua-

~ ~~aııatı ihtiyacı tı,;ln 520 ton 
.. «a l temmuz 940 çareamba gilDU 

. lJ lcapaıı zartla eksiltmesi yapı· 
~uın tahmin tutarı 23400 lira 
~tı 17M liradır. Sartnameal 

~:1lııyonda görillilr. fıteklllerin 
llı.ialartyle beraber teklif mek-
~ e aaatınden bir aaat evel b

..,,....._v&da aakerı ıatın alma komls-
· •ııelerı. l3726) 18708 

lf Sığır eti alınacak t_ liar. llv. Satın Alma Komis70-

bı..'- - • "h • • • b" k" ::""ltı.••rnızonu ı tıyacı ıçın ır ı-

'°e 1~ edilen fiyat ı6 kuru, olan 
llıı...~tl~ol~ ihtiyacı için bir kilosuna 
..._"" ~ı· fıyatı ıs kuru, olan ı20 ton ..: ıııli: çıkmadıiından yeniden ka
:.g ~ akasaya konulmu,tur. 
~ etin ilk teminatı 5050 ve 120 
~li lira olup ihalesi 2917/940 pa-
131 &aat 15 tedl'r. 
"• ~ etin evsaf ve ,artnımesinln 

,
1 

ton etin evsaf ve tartnameai 
te1ııı tlıak istiyenlerin her ıün ko-

--~eleri. 
•ıatara gireceklerin 2'490 aa

. ve 2 ve 3. cü maddelerinde yazılı 
~ Pltrillı: teminatlariyle birlikte tek
~ııe ~ın ihale saatından en az bir 

• ~dar Kara Mst. r.Iv. Sa. AL. 
l\~oqelert. (87•~> 13727 

IClllldura alınacak 
0 r Satın AllDll Komiıyoaa • 

~rdu • · L , 1._ ıçın 40000 çift kunduranm 
~e.· 29-7-940 pazarteai rUnü uat 

ı. .. l''M 1 Y&pılacaktır. 
~So 1~ tutarı 240000 lira ve ilk teml
t~racıır. 't. llraJara alt •artnameleri Erzu
~tbi~tın alma komiıyonuna milra
l''li irler. 
~.~~trln ihale riinü ve saatinden 
'>O.:..~ kadar zarflarını satın al -

'4) ""'llll teslim etmeleri. 
13736 

~İzı.ıe alınacak 
o,. Satın Alma Komis7onua • 

toıo 
4-~du için 4000 çift çizmenin 

llıtı 29.7.!M() paıartesl rUnü aut 
~~lı. '-i Yapılacaktır. 
~~ 38000 lira ve ilk temi-

~ lere ait p.rtnameleri Erzu -
~~~ alma lromia)'cıaan& mü • 

"'lllrler. 

ur us 
4 - Taliplerin Uıale ırünll vo ... tinden Yulaf alınacak 3. ına.ddelerindeld veaaikle muayyen ılin 

bir saat evellne kadar zarflarını aatm al • k · · la Dö.rtyol Alay Satın Alma Komiqoaun- ve saatte omısyona müracaat n. 
ma komisyonuıta teslim etmeleri. (3765) dan : (3712) ı3683 

13737 
ı - Dörtyol garnizonundaki hayvanlarm 150 Ton teleol alınacak 

Eğer takmıı almacak ihtiyacı için bir sene müddetle 454000 kilo Askeri Fabrikalar Umum Mudürlülü 
Adana Asl:eri Satırı Alma Komisyonun- yulaf kapalı zarfla satın alınacaktır. 

dan : 2 - Münakasa S/8/ 940 ıtünü saat 16 da 
200 adet komple eger takımı pazarlıkla belediye dairesinde yapılacaktır. 

alınacaktır. Muhammen bedeli 16000 ve 3 - Münakasa ıünü olan 5/8/940 giinli 
muvakkat teminatı ı200 lira.dır. Pazarhiı saat 16 dan bir saat evci ıkati teminat tek. 
Adana askeri satın alma komisyonunca lif mektupları komisyona verilmit buluna-
22/temmuz/940 pazartesi günü saat 10 de caktır. Fazla maliımat istiyenler alay mü. 
yapılacaktır. bayaa komisyonundaki ~artnameyi okuya • 
Şartnam•i Ankara, htanbul Lv. imir - bilirler. 

likleriyle Adana askeri satm alma komis - 4 - Aşağıda muvakkat teminat mikdarı 
yonunda her rUn rCSrülebillr. İsteldller bel- ve tutarı, ihale günü yazılıdır. (3836) 
li gi1n ve saatte teminat makbuzlarlyle mü- 1384ı 

racaatları. (!800) 13792 Mikdan Muvakkat 

Sadeyaiı alınacak Cinsi kilo teminat 
lstanbul Komut11nlılc Satm Alma Ko • Yulaf 454000 ı872,75 

misyonundan : 
12/7/940 glinü talibi ı;ılnnıyan komutan

lığın 2SO ton sade yatı pazarlıkla ı9/7/940 
günü saat 11 de alınacaktır. Muhammen 
bedeli 312500 lira olup ilk teminatı 16250 
liradır. Şartnamesi İzmir, Ankara levlzım 
&mirlikleri ile komutanlık utm alma ko -
misyonunda görülebilir. İsteklilerin belli 
giin ve ıaatte Fındıklı'da komutanlık satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (3810) 

13802 

Et alınacak 
Diyarbakır Kor Satın Alma Ko. : 

, 1 - Diyarbakırdaki birlikler ihtiyacı 
için alınacak olan ( 280.000 > kilo aıtır ve
ya keçietı kor satın alma komisyonunca 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 6 ağustos 940 salı gUnU 
saat 11 de yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 70.000 lira olup 
teminatı 4750 liradır. 

• - Şartnamesi her ,;Un iş zamanında 
komisyonda görtileblllr. 

5 - Teklif mektupları eksntme saatin
den bir saat evellne kadar kabul edilir. 

(3786) 13833 

Muhtelif hayvan yemleri 
alınacak 

Mutia Satın Alma Komisyonundan : 
ı - Muila, Marmaris, Milis, Küllük ve 

Bodrum'daki hayvanların ihtiyacı için 
(1.010.000) kilo arpa, (724000) kilo saman, 
(1.013.000) kilo kuru ot ve (374000) kilo 
yulaf eksiltmeye konulmuştur. Arpalardan 
Küllük ve Marmaris ramiıonlarına ait o • 
lan (84000) kiloswıun; samandan Marma -
ris, Milis, Küllük ve Bodrum'a ait olan 
(215000) ldloıunun e'ksiltmelerl açık suret
te ve diierleri kapalı zarf usuliyle yapıla -
caktır. 

2 - Muhtelif saml:aonların ihtiyaçları 

her madde için toptan veya gruplar halin
de veya ayrı ayrı ihale olunabilir. 

3 - Umum ihtiyaç 7ekünlarrna göre 
tahmin bedelleri arpanın (S6920) samanın 
(ı7300) kuru otun (49!70) ve )'Ulafın 

(2234-0) liradır. Muvakkat teminatları ar
panın (4269) aamaıun (1297) lira (49) ku
ruı, kuru otım (!702) lira (75) fW'Uf ve 
yulafm (167S) lira (SO) kuruıtur. Parça 
parça ihale edildiği takdirde muvakkat te
minat mlkdarları da aaaltrlır. 

4 - Hepsinin ihale glinü S/ 8/940 pazar
tesi &ilnll saat 10 - 11 arasındadır. İh&le 
•11tta~11111S n••nme, 
da 11pılacaktır. 

5 - Şarıtnameler: Muila, Ankara ve tı -
mir aatm alma komisyonlarında görlilebilir. 

6 - İıteklilerln teklif mektuplarmı te
minata ait makbuzlariyle birlikte dördlln
cll maddede yum 1Utten bir aaat evel 
Muila'daki Htın alma komısyonuna ver -
miı olmaları ıarttır. (3777) 13134 

Et komeırveei alnıacak 
l.ıaJJbul Lnaum Amirlili Satııı Alma 

Ko.: 
250 gramlık beher kutuwn& 60 kurut 

teklif edilen 600.000 kutu et komervut a
lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 23. 7. 940 
salı gilDU saat 11 de Tophanede İstabul Lv. 
lmirllğl satın alma komisyonunda yapıla
caktır. İlk teminatı 1S2150 Ura.dır. Şartna
mesi komisyonda görilleblllr. İsteklilerin 
kanuni nslkalarfyle belli aaatte komisyo-
na gelmeleri. (3833) 13838 

Ekmek alınacak 
lzmir Lnazım Amirllli S.tıa Alma Ko

mi•yoaWJdalJ : 
ı - İzmir taJ')'Ue birliklerinin 259 ton 

ekmek ihtiyacı kapalı zarf uıuliyle ekıilt
meye konmu,tur . 

2 - Jtksiltaıeai 2/1/940 cuma ailntl saat 
ı6 da lzmir'de kıılada İzmir Lv. imirliii 
satın alma komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 21490 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 2137 li-

radır. 
S - Şartnamesi her rUn komisyonda gö-

rülebilir • 
6 - İstekliler ticaret odasında b7ıtlı 

olduldarma dair vesika cöstermek mecbu
ri7etindedlrler. 

7 - Ekıiltmeye iıtirik edecekler 2490 
sayılı kanmıua 2 ve 3 CÜ maddelerinde ve 
prtııamesinde yazılı veaikalariyle teminat 
ve teklif mektuplan ihale saatinden en az 
bir saat evci komisyona vennlı bulunacak-
lardır. (3834) 13839 

4 Kamyon nlınacak 
lstanbul Levazım Amirlili Satın Alma 

Ko.: 
Yeni veya u kullanılrnıf 1,15 UA. • ton

luk dört adet kamyon alınacaktır. Pazar
lıkla ekailtmest 23. 7. 940 Alı gilDU saat 
15,•5 Tophanede tatanbul Lv. tınJrlltf sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. İs
teklilerin k&myonlanm mün•k11adan evci 
salı pazarında yollama Md ne göstererek 
alacakları veeika ile ve temlnaUariyle ek
alltmeye lııtldk edebileceklerdir. 

(38315) 1as.o 

F otin yaptmlacak 
lzmir Askeri Satın Almı Ko. : 
1 - bmlr Mıt. Mv. birlikleri ihtiyacı 

ıÇın pazarlıkla llOOO çift erat fotlnl yaptırı
lacaktır. 

2 - pazarlık 22 temmu• 940 pau.rtesi 
gUnil saat 15 de tzmlrde kıılada İzmir Lv. 
lmirlltl satın alma komiıyonunda yapıla-
caktır. 

3 _ Tahmin edilen tutan 82500 liradır. 
4 _ Teminatı kaUye akçesi 4875 Ura.dır. 
5 - şartnamesi her ~ komisyonda gö-

rillebillr. 
6 - tsteklller ticaret oda.aında kayıtlı 

olduklarına dair vesika söstermek mecbu
rtyetiııdedirler. 

7 - Pazarlıta tıtirlk edecekler 2490 sa
yılı kr.nunun 2, 3. cil maddelerinde ve tart
ume.tıade 7U11ı veslblari7Je ve temlutı 
muvakk&teleriyle birlikte tb&le aaattnden 
evel komisyona mUraca&Uart. 

(387') 188llO 

İhale tarzı İhale günü saat Tutarı 
K. zarf S/ 8/940 16 24970 

Sığır eti alınacak 
LüleburKllZ Askeri Satın Alma Komiıyo

nuadan : 
Lüleburgaz askeri aatın alma komisyo • 

nunda kapalı zarfla eksiltmesinde istekli 
çıkmadığından pazarlıia çıkarılan Hayra
bolu garnizonunun 54000 kilo sıfır etine 
pazarlık ıüııünde istekli çıkmadığından 

son pazarlığı 2717 / 940 cumartesi günü ısa • 
at 10 da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 18900 lira ilk teminatı 
ı417 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her ıtün 
komisyonda görülebiliı·. İsteklilerin ko • 
misyona müracaatları. (3875) 13856 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Hava kompresörü alınacak 
D. D. Yolları Satma/mı Komısyonundan: 
Muhammen bedeli 5650 lira olan bir adet 

havr kompresörü 31. 7. 1940 çarşamba gü
nii saat 15.!0 da kapalı zarf usQlü ile Anka
rad1 idare binasında satın ohnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerın 423,7S liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
veaikılarr ve tekliflerini ayni gün saat ı4,30 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri 11-
zımdır. 

Sartnameler parasız olarak Anlcırada 
Malzeme dairesinden, Havdarpaıada Te • 
sellüm ve sevk şefliğinden daiıtılaca.ktır. 

(3703) ı!767 

Parke taıı alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko.: 
1 - ltlctmemiz ihtiyacı için Çıiıl

tepe ve Kocatepe istasyonlarında va
gonda teslim şartiyle ve kapalı zarf 
usuliyle 150.000 parke taıının mlibaya
aaı eksiltmeye konulmuştur . . 

2 - Eksiltme: 31. 7. 940 çarşamba 
günü saat 11 de Af yon istasyonunda 
yedinci itletme komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Muhammen bedeli 6000 lira o
lup muvakkat teminat 450 liradır. 

4 - Taliplerin muayyen gün ve sa
atten bir ıaat evet teklif mektuplarını 
ve muvakkat teminat olarak nakit ve
ya banka mektuplarını kapalı ve mü-
---- -- - tıı ı' 1'0W - .. 
~ine vermiı olmalan ve yahut posta 
ile en g~ ekailtme saatinden bir saat 
evet göndermiı olmaları'tizımdır. 

5 - Talipler ekıiltme şartnameleri
ni işletme komisyonundan parasız a· 
ta bilirler. 13795 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

ç&maşır alınacak 
Orman Koruma Gl!nel IC •. Satın Alma 

IComisyonuadan : 
ı - Orman koruma senet K. erlerinin 

lhtl71cı için 1000 takım seki• bin takım ça
mqır bpalı sarf ulUliyle ebiltme)'e .1to -
ıw.lmattur. 

2 - İhalesi 19.7.940 cuma ıünll 1Ut 11 
de Y mitehir'de Yiikael caddesinde orman 
koruma seoel K. biııuındaki aatm alına ko
mi11oounda yapılacaktır. Muhammen bede
li on bıi.n lira olup ilk teminatı 7SO 1.ira • 
dır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda rö· 
rülebilir. Taliplerin kanunun 2, 3 üncü mad
delerinde :vazrlı vesikal&ri)'le birlikte tek• 
lif mektuplarmı ihale saatinden bir ... t e
vetine kadar komisyona vermeleri nan o • 
hJnur. (33"5) 13389 

Kıtlık elbise alınacak 
. Orman Koruma G•ael Komutaıılılı Sı . 
Al. Komisyonundan : 

l - Orman koruma genel K. erlerinin 
ihtiyacı için (4.000) dört bin takım kııhk 
elbise kapalı zari uaulli ile ebiltme7e ko
nıılmuıtur. 

2 - İhalni 19n/!MO cuma &ünli saat ıs 
de Y enitehirde Yüksel caddesinde orman 
koruma genel K. binasmdald aatın alma 
komisyonunda yapılacaktır 

3 - Tahmin bedelt C496oo) ktrlıc dokuz 
~in altı Yi1z lira olup ilk teminatı 3720 
lıradu. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda 2-48 
kuruı mukabilinde verilebilir. Talipler 
2490 sayılı kanunun 2, 3 ncU maddelerinde 
YHılı :Veeikalari:vle birlikte teklif mdttuP· 
larmı ı~e uatındaıı bir aaat eveline ka· 
dar komısyona vermeleri ilan olunur. 

(3366) 13390 

ASKERi F ABRIKALAR 

663 Ton kireç yerine 553 ton 
mübayaa edileceği lıakkmc:la 

Aslcerl Fabriblar Umum Jlüdürlüli 
1ıl •rl:n Satın Alma Komi•701Juadaa ı 

24/7/940 çarşamba ıünU aaat ıs te kapa
lı. zarf~a ihale edileceil 9/temmuz/940 tari
hınde ılan edilen 663 ton kireç 5S3 ton o
larak mubayaa edllocefinden mezkOr riin· 
de çıkan ilin hükümsüzdür. (3688) 13670 

Ankara' da çatı tamir ettirilecek 
Asbrl Fabrilclllar Umum Müdürlülü 

1JI f!rlcez Satın AllDll Komi•yoauodan : 
Ketif bedeli (2040) lira olan yukarıda 

yazılı inıaat Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satm alma komiıyonmıca 
27. 7. 940 cumartesi günü ... t 11,30 da 
asık ekailtme ile ihale edilecektir. Şart
name (6) kurut mukabilinde komlıyondan 
verilir. Taliplerin navübt temiaat olan 
(153) Un ve 2490 nımıanh kaaanu 2 ve 

M erlcez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (45825) lira olan 

ıso ton toleol askeri fabrikalar umum mü
dürlüiü merkez satın alma komisyonunca 
29/7/ 940 pazartesi günü saat 16 da kapalı 
zarfla ihale edileecktir. Şartname (2) lira 
(30) kuruş mukabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(3436) lira (88) kurusu havi teklif mek· 
tuplarını ıııezkiır günde saat 15 tc kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kınunwı a ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu i•le alikadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vealklsiyle meıkilr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(361S) 13687 

193 Kalem makkap alınacak 
Aslceri F~brikalar Umum JlüdürlütiJ 

Merlcez Satın Almı Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (6700) lira olan 

193 kalem makkap aa.kerl fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komisyonun
ca 30/7/ 940 salı günü saat 16 da kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. T.aliplerin mu
vakkat teminat olan (502) lira (50) kuruşu 
havi teklif mektuplarını mezkiır günde sa
at ıs ıe kadar komiıyonı vermeleri ve ken
dilerinin de .2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesailrle komisyoncu olma
dıklarına ve bu itle allkadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odaaı nslkasiyle 
mezkilr rUn ve saatte komis7ona müraca-
atları. (3734) 13723 

9 Kalem çelik tel halat alınacak 
Ad.eri Fıbrilcalar Umum Müdürluğu 

Merlcez Satın Alıııa Komiıyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan 9 

kalem çelik tel halat askeri fabrikalar u· 
mum mıidürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 29, 71940 pazartesi günli saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. Ta. 
!iplerin muvakkat teminat olan ( ıSO) lira 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki veaaikle komısyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alaka.dar tıiccardan olduklarına 
dair ticaı et odası veııikaı;iyle mezkur ıün 
ve ıaatte komisyona müracaatları. (3735) 

13724 

20 Adet 2 numara tesviyeci men
genesi. 20 adet 3 numara tesviye
ci menıeneai. 20 adet 4 numara 

tesviyeci mengenesi 
Askeri Fabrilcalar Umum Müdürlülil 

il erlcea Satırı Alma Komisyoauadan: 
Tahmin edilen bedeli (21100) lira olan 

yukarıda yazılı Uç kalem ve ceman 60 adet 
tesviyeci merııeneai Askeri fabrikalar u -
ınum müdürlüiü merkeı 11tın alma komis
yonunca 30/ 7/940 sah ıünü saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
paraaıı olarak komisyondan verilir. Talip· 
!erin muvakkat teminat olan (210) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve il. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu onnadıklanna 
ve bu iıle allkadar tüccard:m olduklarına 
dair ticaret odası veslk11iyle me.r:ldlr sün 
ve 11atte komisyona mliracaatlırı. 

(3733} 13725 

Nümuneeine ıöre 300 metre çuha 
almacak 

Aderl Fıbrilcalar Umum Müdürlülü 
/Jlerlcn Sıtın Alma Komiıyoaundan : 

Tahmin edilen bedeli (4SOO) lira olan 
300 metre çuha Askeri fabrikalar umum 
-----~-____ ...._. ...... ,,.,_.. 
c:a 30-7-MO ah cflnil uat 14,30 da pazar -
bkla ihale edilecektir. Şartname paraaıı o
larak komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakbt teminat olan (337) lira (50) kuruıı 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki veaaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu iıle allkadar tüccar oldukla -
rına dair ticaret odur vealkasiyle mezkilr 
gUn ve saatte komisyona müracaatları. 
(3751) 13733 

2800 kilo reçine ahınacak 
Aslceri Fabrilalar Umum Müdürlülü 

JI erlcez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (1400) lira olan 

2800 kilo reçine askeri fabrikalar umum 
miidürlUtil meriı:ez aatm alma komisyonun
ca 3/8/940 cumartesi günü saat 10,30 da a
çık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komiıyondan verilir. Talip
lerin muvakbt teminat olan (105) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki velaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu itle alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası veaikasiyle merkGr gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (3863) 

13851 

1200 Adet erat kaputu 
yaptırılacak 

Aslcerl Tabrilu.lar Umum Müdürlülü 
M ~rl:n Satııı Alma IComisyoaundaa : 

Tahmin edilen bedeli (ı4400) lira olan 
ı200 adet erat kaputu aakerl fabrikalar u
mum müdürlüiü merkez satın alma komis • 
yonunca S/8/!MO pazartesi giinU saat 16 da 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komis7ondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (1080) lirayı 
havi teklif mektuplarını mesktr rUnde sa
at ıs te kadar Jromis70na vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 . 
maddelerindeki vesaiki• komiıyoncu olma
dıklarına ve bu iıle allkadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası veaikasiyle 
mezkilr elin ve saatte komisyona müraca -
atları. (3864) 13852 

12000 Metre amerikan bezi 
Alınacak 

Asbrl Fabriblar Umum lıliidtirlülü 

il eri:ez Satrn Alma Komisyoawıdın : 
Tahmin edilen bedeli (3600) lira olan 

12000 metre ameribn bezi askeri fabrika
lar umum müdürlüiii merireıı utm alma ko
misyonunca 2/8/MO cuma günü saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. 
Talipkrin muvakkat teminat otan (270) li
ra ve 2490 numaralı k111unun 2 ve 3, mad • 
delerindeki vesalkle komis1oacu olmadık
larına ve bu iıle alakadar tüccardan olduk
larına dair ticaret odası vesikaaiyle mez -
kiU' sün ve uatte komis7ona müracaatları. 
(3865) 13853 

1000 Adet itçi tulmnu alınacak 
Aslceri Fabrilalar Umum JliidUrlülü 

il erl:ez Satrıı Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (6000) lin olan 

1000 adet itÇi tulumu ukert fabrikalar u -
mwn aıiidürlüiü merkez aatm alma komis
;rommca 2/l/940 cama dnii ua ıs te b-

palı zarfla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Taliple -
dn muvakkat teminat olan (4SO) lirayı ha
vi teklif mektuplarını mezkür günde saat 
ı4 de kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve !. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olma
dıklarına ve bu işle alikadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası veaikasiyle 
mezkür gün ve saatte komiıyona müraca-
atları. (3866) 138S4 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Bina tamir ettirilecek 
1JI. Jll. Vekileti Satın Alma Komino

nundan: 
Keıif bedeli 11.773 lira 98 kuruş olan 

bina tamiri kapalı zarfla eksiltmeye kon
muttur. Eksiltmesi: 26. 7 .• 940 cuma silDU 
aaat ıı dedir. İlk teminatı: 883 Ura olup 
ıartnamesi: 60 kunııa komisyondan alınır. 
Taliplerin muayyen vakitten bir saat eve
line kadar zar:flarım M. M. V. Sa. AJ. Ko. 
na vermeleri. (3:516) 13532 

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

olan yilz tane saçtan mamOl ilet dolabı ile 
iki yüz tane alet masası 22/temmuz/ 940 
pazartesi günü saat 11 de Ankaradı M. M. 
V. satın alma KO. da pıurhkla ihale edi
leceğinden iıteklilerin ı230 liralık kati te
minatları ile birlikte pazarlık gün ve 11-
atında mezkur KO. da bulunmaları. 

(363S) 13654 

Gliserin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı : 

135 kuruş olan 7400 :7600 kilo gliserin pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarhtı: 20. 7. 
940 cumartesi gi.lnU saat 10 dadır. Kati te
minatı: 1500 lira olup ıartnameat komla
~·onda görülür. Taliplerin muayyen vakit
te M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(3770) 13772 

Kamyon yedek pal'Çaıı alınacalc 
M. M. Velcileti Satın Alma Komisyo • 

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 2775 lira 

olan üç kalem ZİS kamyon yedek parça -
tarı pazarlıklı satın alınacaktır. Pazarhtı: 
23/7/940 salı ciinil saat 11 dedir. Kati te • 
minatı: 418 lira 25 kuruı olup prtnameal 
komisyonda görülür. Taliplerin mua77en 
vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunma • 
lan. (377ı) 13773 

Gres yağı alınacak 
M. M. V f!lcaleti Satın Alına Ko. : 
Beher kilosuna tahınln ~dilen fiyatı: 50 

kunıı olan 20.000 - 25.000 kilo Gres yafı 
pazarlıkla satın alına<'aktır. Pazarlığı: 
23. 7. 940 sah gUnü saat 14 dedir. Katt te
minatı: 1500 llra olup şartnamesi komis
yonda sllrUIUr. Taliplerin muayyen vakitte 
lııl. M. v. SL Al. Ko. da bulunmaları. 

(3844) 13843 

Varil alınacak 
il. il. Vdileti Satın Alma Ko. : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 67.000 llra 

olan 2000 adet varil pazarlıkla aatın alına
caktır. Pazarlığı: 24. 1. 940 çarşamba gilnU 
saat H dedir. Katı teminatı: 9200 lira olup 
ıartnamesi 335 kunıp komlıyondan alı
nır. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(8845) 1884• 

Kolluk alınacak 
•. ili. V•IM11tl Saha Alma ~o. : 
Beher adedine ıaJunUı edilen fiyatı altı 

kuruş olan' yirmi bin tane kızılay tıaretıi 
kolluk 25 temmuz 940 pertembe 1tUnil saat 
10 da Ankara.da M. lıf. V. satın alma Ko. da 
pazarlıkla satın alınacatından iıteklllerin 
180 liralık katı teminatları lle birlikte pa
zarlık giln ve saatinde mezkill" Ko. da bu-
lunmaları. (3848) 188•5 

Dikre yağı alınacak 
il. 111. Velcileti Satın Alma Ko. : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı: 60 

kuruş olan 16.600 - 17.600 kilo Dilae yatı 
pazarlıkla satın alınacaktır. Puarhıtı: 
28. 7. 940 ealı gUDU uat H dedir. Kati te
minatı: 1600 Ura olup prtııameal komis
yonda görülür. Taliplerin muayyen vakitte 
lıl. lıl. V. Sa. Al. Ko. da bulunmalan. 

(3849) 13H6 

M. M. V. Hava Milstetarlıtı 

Muhabere malzemeai alınacak 
il. M. Vel:lletl Hava Satın Alma Ko -

misyonundan : 
ı - 200 adet aiır sahra kablo dolabı 20 

adet arka tezkeresi 40 adet çevirecek kol 
pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli ( 492) liradır. Puarhiı 22/7 /940 
P. ertesi günü saat 11 de hava aatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İdari ve fenni 
prtname her rUn öileden aonra meslri\r 
komi17onda aöriilebilir. İsteklilerin muaJw 
yen gün ve saatte kati teminat ve kanuni 
belıeleriyle komisyonda bulunmaları. 

(3708) 13746 

Havai telefon teıiaatı 
yaptınlacak 

•· M. VeHleti hava satın alml KO: 
l - Muayyen glinde talibi zuhur etmi

yen havai telefon tesisatı pazarlıklı yeni
den yaptmlacaktır. K~f bedeli 657 lira 
23 kuruş olup teminat miktarı ıoo liradır. 
Pazarlıtı ı9/7/940 cuma günü saat 11 de 
hava satın alma komisyonunda 71pılacak
tır. Kqif evrakı her gün S kuru' mukabi
linde mezkfir komisyondan alınabilir. İs
teklilerin muayyen gün ve saatta teminat
larİyle birlikte koml9yonda bulunmaları. 

(38ı8) ı3119 

Boya alınacak 
M. M. Vekaleti bava Htın alma ICO: 
1 - Muayyen ciinde talibi ııuhur etmi

yen 150 Ki. Titanin 200Ki. Cerrux D. T. 
T. 200 kilogram Cellon D. T. T. markalı 
3 kalem boya 7eniden pazarlıkla satın a
lınacaktır. Muhammen bedeli (1268) lira 
olup kati teminat miktarı (19ı) liradır. 

Pazarlığı 20/ 7/940 cumartesi günü saat 10 
da hava aatm alma komisyonunda yapıla
caktır. İdari ıartname her gün komisyonda 
cörülebilir. İsteklilerin muayyen glin ve 
saatta kati teminat ve kanuni belreleriyle 
komisyonda bulunmaları. (3819) 13820 

Mintan diktirilecek 
il. M. Vekileti Hava Satın Alma Ko

misyoauadan: 
1 - Muayyen günde verilen fiyat haddi 

!Ayık görülmediğinden 20.000 mintan yent
den pazarlıkla dlktlrllecektır. Muhammen 
bedeli 2590 lira olup kati teminat mlkdarı 
389 liradır. Pazarlığı 19. 7. 940 cuma gU
nU saat 10 da hava satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İdari ıartnaıne, evsaf ve 
nUmunesl her gUn öğleden sonra komisyon
da göörtllebilir. İsteklilerin muayyen gilD 
ve saatte kaU temln&t ve kanuni belgele
riyle birlikte komtayODda bulumnalan. 

(3821) U8M 

-~-
Elbise alınacak 

M. M. Vekilf!tİ Hava Satın Alına Ko. t 
1 - Verilen fiyat !Ayık had görülmedi

ğinden 6.000 takı1JI yazlık elblııe yeniden 
pazarlıkla ıatın alınacaktır. :r.ıuhammeıı 
bedeli (S.120) lira olup kaU teminat mik
tarı 468 liradır. Pazarlığı 22. 7. 940 günil 
ıaat 10 da ha\'& ııatm alma komlıyonunda 
yapılacaktır. İdaı1 şartname, e\'saf ve Dil· 
muneıi her gün öğleden sonra komiııyonda 
gBrUlebillr. İsteklllerln muayyen &iln ve 
saatte katt teminat ve kanuni belgC'lerly
le birlikte komisyonda bulunmaları. 

(3862) 1384.7 

Mabaacılara 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko. : 
1 - 26 kalem evrakı matbua bUtUn mal

zemHi müteahhide alt olmak üzere pazar. 
Jıkla yaptınlacaktır. Muhammen bedell 
1700 lira olup kati teminat mlktan (2:55) 
liradır. Pazarlığı 28. 7. 9f0 salı ~nU ıaat 
10 da hava aatın alma komlıyonundA yapı
lacaktır. İdaı1 ve llsteııi her sün ötlcden 
sonra komisyonda g!Srllleblllr. İltekllle
rin muayyen gUn ve saatta katı temlaat 
ve kanuni belgeleriyle komisyonda bulım-
malan. (3853) 13848 

OKULLAR 

Hava okulu gedikli 
kısmına girme 

ıartları 
Hava Okulu Komutanlıfmclaat 

Hava okulları talimatının 86. maddesi• 
de yazılı ıarttan haiz lıteklller dilek kltı• 
dı ve veslkalarıyle temmuz bt.tlaııırıcınd&D 
ağustos ıonuna kadar okula bq vururlu-. 
Okulun bulundutu yerin dııında bulunu -
lar dilek kAtıtlarlyle velikalannı poıta Ue 
okula söndertrler ve alacakları kartılıl& 
r;öre hareket ederler. 

Madde 86 - Hava okulu cedlkll kıaıı· 
na girme l&rtları fUD)ardır : 

A) Türk olmak. 
B) Orta mektep (liııe sekizinci aımf) 

tahsilini bitirmiş en az l6 ve .en çok 30 ~ 
oında olmak. Evli bulunmamak. 

C) Sıhl vaziyeti uçuculukta ve uçuı tt
lertnde lrullanılmıya elvertıll oldutun& da
ir mUtehusııları tamam olan bir butaa.
de sihat heyeU raporu olmak. Bo7 1.65 dG 
qatı olmıyacaktır. 
Dı§anda bulunanlar : 
,Bulundukları yerin askerllkfU'bMIM mO. 

racaatıa muayeneye cönderillrlw. Tam 
teşkflAth ııht heyet bulunan :.erlerde o Y9-
rin en bUyUk kumandanına mllraoaatla nm
ayeneye gönderilirler. 

D) AhlAkı saııam oldutuna ve hlc bil' 
surette suçlu ve mahkQm olmadıtma dall' 
bulunduğu yerin emniyet milc!tıl'lQIUDclla 
veya polis lmirliğlnden tudikll VMlka p 
termek. 

El Okula alınacak okuyuculU', ltdl1dl 
erb&flar hakkında 250:5 sayılı lmlum mu -
clblnce muamele söreceklerinl. melıteM 
bitirdiklerinde 12 yıl müddetle ll&Y& Pdlk· 
11 erbq olarak vazife «Örecekl9l'Sla1 t.a • 
hUt etmek. 

F) Okulca yapılacak seçme lmUlaunxta 
kazanmak, 

H) İıtekli adedi çok veya tmtnıamm 
ku&Danlar alınacak mlktardla ful& oı .. 
cak olursa bunların içinden ri:vadie bil • 
gileri daha iyi ve yabancı dil '1UeDI• 
yenlenlr. Hava okulları okuyuculal'l uke
rı liseler okuyucuları gibi yedlrWJ', 'Ye 
sf:>'dfrflir. K.ltap ve clfl'er den ICl8 a.m 
olanlar parasız vernır. 

V> Talipler aruında 16-18 ~o. 
lanlar pllotıuta aynlır. KablU,..U "drQI. 
miyenlerle 20 yaşına kadar olaıılar lftu.. 
gediklisi olurlar. Kabiliyetlerine lllM ~ 
ldnlıt, telsiz, toto, atıC1, bom~ 
olarak yetiştirilirler. (2116) 11111 

Talebe alınacak 
Harp Olculu Komutanlılındaa t 
Sivil liselertle ikmale kalmıı taıeWwla 

harp okuluna sirebilmelerini tensla ~ 
diyle kayıt ve kabul muameleli e7'tS al • 
hayetine kadar uzatılmııtır. İlmtalf 01l9 
harp okuluna ıirmiye istekli olan W.-.. • 
lerin ıimdiden mensup olduklan ~· 
ıubelerine müracaat ederek mua_...W 
ikmal ettirmeleri ve ikmalde mumf6 oJ. 
dukları takdirde evelce tekemmül ~ 
teri evrakı ile okula alınacakları na. om. 
nur. (3627) 13917 

A. LEVAZIM AMlRLlCt 

Koyun eti alınacak 
Anlcara L1N1111ım Amirlili ŞatılJ 

Ko.: 
1 - ı60 ton koyun etinin kapalı zarfla 

ekliltmeai 2017/940 saat 11 de Ankara Lv. 
imirliii satın alma komisyonunda yapıl.-
c:aktır. 

2 - Muhammen bedeli 67200 Ura ilk t .. 
mlnatı 46ıO liradır. Şartnamesi 336 kurq 
mukabilinde komisyondan almır. İçinde 
kanuni ve bu işlerle meşgul oldutuna dair 
vesikalar da bulunan teklif mektuplarıma 
saat ıo na kadar komiıyona verilmesi. 

(3356) 13311 
Kunı ot almacak 

Anlara Levazım Amirlill Satm Alına 

Komisyonundan : 
ı - 1500 ton kuru otun kapalı zarfla ek

siltmesi 2/8/940 saat 15 de Ankara Lv. ~ 
mirllfl aatm alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 90.000 lira, ilk 
teminatı 5750 liradır. Şartnamesi 450 ku • 
ruş mukabilinde komiıyondan alınabilir. 

İçinde kanuni ve ticaret odası vesikaları 
da bulunan teklif mektuplan uat 14 e ka-
dar kabul olunur. (!799) 13135 

Semer alllltlcak 
Anlara Levazım Amirlili Satnı Alma 

Komisyonuadan : 
ı - 200 adet İstanbul semeri puarlıtı 

19/7/940 uat 11 de Ankara Lv. lmirliii ~ 
tın alma komisyonunda yapılacaktlr. 

2 - Muhammen bedeli 2000 lira, kati te
minatı 300 liradır. Nümuneai komisyonda 
ııörülür. (3880) 13857 

Elektrik limbaıı alınacak 
Ankara Levazım Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 700 adet 40 volt ı5 vat mum teklin

de elektrik lambası pazarlıiı: 2217 /940 11-

at 11 de Ankara Lv. lmirlili satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Mahammen bedeli 700 lira katl te • 
minatı (105) liradır. (S8&2) 13851 

Zayi - Türk Ticaret Bankasından aldı
tım Uç hl11eye ait 3 No. lu muvakkat mak
buzu zayi ettim. Yen.isini çıkaracaıımdan 
eaıkiainin hükmü yoktur. 

lef1D7& ıc-. 
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POLiS 

Elbise alınacak 
Emnıyet Umum Miıdiırlüğünden : 
1- Emniyet umum müdürlüğü mer

kez teşkilatında mevcut muamelat me
murları için azı 170 çoğu 185 takım 
maakasket elbise 19. 940 cuma günü 
saat 15 de açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. 

· 2- Beher takımına 27 lira fiyat bi
çilen elbisenin nümun~sini görmek ve 
şartnamesini almak istiyenlerin umum 
müdürlük satınalma k~misyonuna mü
racaatları. 

3- Münakasaya girmek istiyenlerin 
375 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya banka mektubu ve 2490 sayılı ka
nunun 3. cü maddesinde yazılı belge
lerle birlikte tayin edilen saatta ko
misyona gelmeleri. (3308) 13355 

Kaput alınacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
1 - Zabıta memurları için azı 3250, ço

fu 3500 adet kaput kapalı zarf usuliyle 
24/7/940 çar:ıamba giinü sa.at ıs te satın a
lınacaktır. 

2 - Beher adedine 17 50 kuruş fiyat biçi
len kaputlara ait nümuneyi görmek ve 
şartnameyi almak istiyenlerin umum mü -
diırliık satın alma komisyonuna müracaat
ları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 4596 
liralık muvakkat teminat makbuz veya ban
ka mektubunu muhtevi teklif mektuplan -
m 2490 sayılı kanunun 4 iincü maddesinde 
yaz.ıh belgelerle birlikte münakasa giinü 
uat 14 de kadar komisyona teslim etme -
leri. (3407) 13525 

ORMAN ÇEVIRGE Md. 

mukabilinde demiryollar inşaat dai -
resinden tedarik olunabilir. 

5- Bu münakasaya girmek istiyen
ler referans ve diğer vesikalarını bir 
istidaya bağlıyarak münakasa tarihin
den en az sekiz gün evet Vekalete ver
mek suretile bu iş için ehliyet vesikası 
istiyecekler ve bu vesikayı teklif zarf
larına koyacaklardır. Münakasa tari -
hinden en az sekiz gün evel yapılma
mış olan müracaatlar nazarı dikkate a
lınmıyacaktır. 

6- Münakasaya iştirak edecek olan
lar 2490 numaralı arttırma, eksiltme 
ve ihale kanunu ile eksiltme şartna -
mesi mucibince ibrazına mecbur ol -
dukları evrak ve vesaiki mezkur ka -
nun v~ şartnamenin tarifatı dairesin -
de hazırlıyacakiarı teklif zarflarını 
25. 7. 940 tarihinde saat onbeşe kadar 
numaralı makbuz mukaVlinde müna -
kasa komisyonu başkanlığına vermiş 
olmaları lazımdır. (3518) 13~19 

V iLAYETLER 

3 Makinist aranıyor 
Kır$ehir Nafra Müdürlüğünden : 
İdaremiz silindir makinalarında çalış 

mak üzere 100 lira aylık ücretle bir baş ma
kinist ve altmışar lira aylık ücretle iki 
makinist alınacaktır. Taliplerin ehliyet ve
sikaları ile birlikte hemen müracaatları i-
lin olunur. "5879/ 3667" 13662 

Satılrk apartman 
1stanbul Defterdarlığından : 
Beyoğlunda Ku1edibinde Şahkulu mahal

lesinin küı;ük ve büyük Hendek eski 
Karaafil yeni ilk belediye sokağında eski 
29. 31 yeni 25; 27, 49, 51, 30, 32 kapı nu
maralarını alan evelce ev ve matbaa halen 
altında beş dükkinı olan üç katlı ıs odalı 
kargir apartımanm üçte iki hissesi 1S314 
lira muhammen bedel üzerinden kapalı 
zarfla bilmüzayede satılacaktır. Satış be-

Odun, kömür ve saire satışı deli nakit ve peşin olup ikinci tertip mü-
Ankara Orman Çevirge Müdürlü badil tasfiye vesikasiyle ödenebilir. Müza

yede 5/8/940 pazartesi günü saat on beşte 
ğünden : milli emlik müdürlüğünde toplanacak o-
l- Emvali mazbutadan olup satışı- lan komisyonda açılacaktır. Muvakkat te-

minat 1149 liradır Teklif zarflarınnı mü
na karar veri1en 4740 kilo karışık odu- zayedenin açılma saatinden bir saat eveli-
nun beher kilosu bir kuruş, 2382 kilo ne kadar mezlcQr komisyon reisliğine tev-
meşe kömürünün beher kilosu 2,5 ku- di edilmesi Jizımdır (5826/3604) 13685 
ruş, 36,700 kilo karışık çitanın beher ---------------
kilosu 1,5 kuruş. 1880 kilo kestane ka- GOMROK MU HAF AZA 
zığının beher kilosu 5 kuruş, 6 adet ---------------
çam düğeninin beher adedi 150 kuru§. Kunı f asulya alınacak 
60 adet semer kaşının beher adedi 10 Kilis Gümrük Muhafaza Tabur Komu -
kuruş, 126 adet kayın balta sapının be- tanlığından : 
her adedi 5 kuruş, 115 adet şimşir ka- 1 - Müteahhidi nam ve hesabına olarak 
şığının beher adedi 1 kuruş, 46 top 2490 sayılı kan. 51. maddesine göre 3450 ki
çam kasnağının beher topu 40 kuruş, lo kuru fasulya açık eksiltmeye konulmuş-
20 adet çam boyunduruğunun beher a- tur. 
dedi 20 kuru§ muhammen bedel üze • 2 - Muhammen bedeli "862 lin SO ku -
rinden 20 gün müddetle açık arttırma- nıs" tur. Muvakkat teminatı "64 lira 69 ku-

ruş" tur. 
ya çıkarılmı§tır. 

2- Arttırma 22. 7. 940 tarihine mü- 3 - Eksiltme 8•8-940 perşembe günü sa-
at 10 da tabur komisyonunda yapılacaktır. 

aadif pazartesi günü saat 16 da Anka- Şartnamesi bedelsiz verilmektedir. "S508 
ra orman ~evirge müdürlüğünde yapı- -3349" 13592 
lacaktır. 

3- Muvakkat teminat 6{ lira 85 ku-
ruıtur. 

4-- Talipler yevmi mezkOrde ttmi • 
nat akçeleri makbuzlariyle komisyo • 
u müracaat etmeleri ve satıJ şeraitini 
görmek istiyenler orman müdilrlüğü-
ne müracaatları. (3353) 13361 

NAFIA VEKALETi 

Rıhtım dıvan yaptınlacak 
Nafıa VeHletindezı : 
Eksiltmeye konulan is: 
1 - Bursa'nın M. Kemalpaşa kasabası

nın feyezan sularına karşı müdafaası için 
:yapılacak rıhtım dıvan inşaatı kc:ıif bedeli 
(321.692) lira (78) kuruştur. 

2 - Eksiltme ı/8/1940 tarihizıe rastlıyan 
perıcmbe giinil saat ıs de Nafıa Vekaleti 
au iıleri reisliği su eksiltme komisyonu o • 
dasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mu
kavele projesi bayındırlık iı,ıleri genel şart
namesi, fenni prtname ve projeleri 16 lira 
43 kuruş mukabilinde su işleri reisliğinden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye ğirebilmek iı;in istekli
lerin (16.897) lira (71) kuru5luk muvak -
kat teminat vermesi ve eksiltmenin yapı -
lacağı günden en az sekiz gün evet ellerin
de bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe 
ile Nafıa Vekiletine müracaat ederek bu 
işe mahsus olmak üzere vesika almalın ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bu -
lunmıyanlar eksiltmeye iıtlrik edemezler. 

S - 1steklilerizı teklif mektuplarını ikin
ci maddede yazılı saatten bir saat eveline 
kadar su işleri reisliğine makbuz mukabi • 
tinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
(34S7) 13528 

Elazığ - Van !nıaatı 
Nafia Vekaletinden : 
Eiazıg - Van hattının 24 + 294 üncü 

kilometresile 46 + 000 ıncı kilometre
leri arasındaki birinci kısıın inşaatı 
kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. 

1- Bu işin muhammen bedeli 900 
bin liradır. 

2- Muvakkat teminatı 39.750 lira -
dır. 

3- Münakasa 25. 7. 940 tarihine te
sadüf eden cuma günü saat 15 da Ve
kfıletimiz demiryollar inşaat dairesin
drki münakasa komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

4- Mukavele projesi, eksiltme şart
namesi, bayındırlık işleri genel şart
namesi, fenni şartname, telgraf hattı 
şartnamesi, vahidi kıyasii fiya~ ~et · 
veli , 90 B. numaralı malzeme tıpı, ta
keometre plan ve profilinden mürek
kep bir takım münakasa evrakı 45 lira 

P. T. T. v e TEl.EFON M d. 

Stajyer alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 
İdaremize en a:ıaiı orta mektep mezunu 

olmak prtiyle müsabaka ile sitajiyer alı
nacaktır. Bwılara verilecek ücretle müsa -
bakaya istirik iı;in aranacak vesikaların 

nevi ve mahiyeti vilayet P. T. T. müdürlük
lerinden öğrenilir. İmtihanlara vilbet mer
kezlerinde 1-ağustos- persembe günü saat 
9 da başlanacaktır. Taliplerin evrakı müs
bitelerini tamamlayıp vilayet P. T, T. mü
dürlüklerine müracaatla isim ve adresleri
ni kaydettirmeleri lüzumu ilan olunur. 

(3S73) ı3S63 

ANKARA B ELED i Y E S i 

Otomobil ti.atiği alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
l - Otobüs idaresi için alınacak olan 50 

adet iç lastiği on be$ gün müddetle açık 

eksiltmeye ionmu$tur. 
2 - Muhammen bedeli 740 liradır. 
J - Teminat 55,SO liradır. 
4 - Şartıname!lini görmek istiyenlerin 

her gÜn encümen /c.alemine ve isteklilerin 
de 6/8/94() salı günü saat 10,30 da belediye 
encümenine müracaatları. (3826) 13837 

ADL i YE VEKALETİ 

M e mur alınacak 
Ankara C. Müddei Umumi/iğin -

den: 
ı;uı;uk, Nallıhan ve Kızılcahamam 

kazalariyle inşaat ceza evinde mün • 
hal olan onar lira maa§lı dört katip
lilc için 19. 7. 940 cuma günü saat on
da Ankara Adliyesinde imtihan yapı
lacak ve bu katipliklere evsafı haiz 
talipler arasında süratli ve doğru 
daktilo ile yazı yazanlar tercih edile
cektir. 

İsteklilerin memurin kanunun 4 
üncü maddesinde yazılı evrakı müs • 
biteleriyle birlikte 18. 7. 940 perşem
be günü saat 17 ye kadar Ankara Ad
liye Encümenine müracaatları ilan 
olunur. (3843) 13842 

Kirahk kasap dükkônı 
Ankara Bahçeli Evle r Yapı 

Kooperati fi ida re h eyet in den : 
Kasap dükkanı için inşa edilmiş 

ve lüzumlu demirbaş eşyasile birlik
te mahallemizdeki 5 No: lu kasap 
dükkanı icara verilecektir. 

Taliplerin bahçeli evlerdeki An -
kara Memurlar Kooperatif Şubesi -

r müracaatları. 2852 

UL US 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının13-7 -940 vaziy 
AK Ti F 
Kasa: 

Altın: Safi kilorram 71.721,383 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler: 

Altm safi kilogram 6.691,890 
Altına tahvili lı:abil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu klirinc 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: . 
Deruhte edl. evrakı nakdiye lraf'1ılıiı 
Kanunun 6-8 lnd maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Ticari senetler 

Esham ve T a h vilat Cüzdanı : 
)Deruhte edilen evrakı nakdiye 

A - (karşılığı esham .ve tahvilit (l 
) bar! kıymetle 

B - Serbest esham ve tahvillt 

Avanılar: 
Hazineye kısa vadeli avam 
Altın Ye döviz lizeriae 
Tahvillt üzerizıo 

Hissedarlar 

Muhtelif 

Lira 

100.881.862,21 
10.369.586,-
1.811.198,94 

4.072.744,11 

9.412.678,10 
38.713.'8 

20.922.135, 19 

19.310.196,-

259.219. 730,-

8.304.000,-
9.125,55 

7.808.722,-

Yekim 

Lira 

118.062.647,15 

4.072.744,11 

30.373.526, 77 

259.219.730,-

66.248.931.'5 

16.121.847,55 

4.roo.ooo.-
23.904.410.36 

646.942.210,39 

PAS İ F 
Sermaye 

ihtiyat akçeıi: 

Adi ve fevkallde 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen CVTakl nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafmdan vaki tediyat 

Deruhte edl. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karııhğı tamamen altın olarak illve. 
ten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten tedavüle 
vazedilen 

Mevduat: : 
Türk Lirası 
Altın : Saf; klR. 

Döviz Taahhüdatı: 

65.541,930 

Altma tahvili kabil dövizler 
Diier dövizler ve allcaltlı ldirinı 
bakiyeleri 

Muhtelif 

Lin 

6.188.666,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

19.310.196,-

139.438.367,-

17.000.000. 

200.500.000,-

38.858.398,46 
78.124.167,90 

3 .3:J9.r7 

30.118.848,05 

' Yelrtln 

Liri 
15.000.ooe. 5 

12.1ss. 

356.93S.38fi 

116.982-

so.122.201 

1 Temmuz1938 t a rihinden itil>are'n : Iskonto haddi o/0 4 altın üzeri~e avam% 3r 

SIHHA T V E i ÇTiMAi M. V. 

K ömür alınacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Vele.ileti An

kara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - .Merkez hıfzıssıhha mUessesesJ ihti
yacı için 800 ton kok kömUril 18. 7. 940 ta
rihinden itibaren kapalı zarf usullyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameler Ankarada merkez hıf
zıssıhha mUeıısesesl satın alma komisyo
nundan parasız alınır. 

3 - Eksiltme 29. 7. 940 pazartesi gUnU 
saat 11 mllessesede müteşekkil satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muhammen bedell 21600 ilk teminat 
1620 liradır. 

5 - Teklif mektuplan muayyen günde 
saat ona kadar komisyona verilmiş olmalı
dır. Mektuplar mühlir mumu He mühürlü 
olacaktır. 

6 - :Muvakkat teminat bedeli nakit ve 
nakit mahiyetindeki evrak maliye vekAletı 
merkez muhasebesi veznesine yatırılması 
için taliplerin bir gUn evel komisyona mU
racaatıa birer irsaliye almaları IAzımdır. 

(3821) 13836 

iCRA VE iFLAS 

Kızılcahamam icra d airesin -

den: 
Kızılca hamam Hususi muhasebe 

idaresine birinci derecede ipotekli o
lup paraya çevrilmesine karar verilen 
ve Tapu sicilinin teşrini evet 926 ta -
rih ve 2 numarasında kayıtlı bulunan 
ve Kızılcahamamda 9 numaralı (Hane 
No.) sağ tarafı bilahare yıktırılan Be 
lediye hanesi solu hali arkası kayalık 
ve önü tarikiam ile mahdut ve yemin
li ehli vukuflar tarafından (1100) bin 
yüz lira kıymet takdir edilen maa 
müştemilat bir bab hanenin evsafı ber 
veçhi atidir. 

Evsafı: Hanenin ön kısmında ker
piçle mamul kısa bir dıvar ve şosaya 
naz ır bir kapı ve hane ile dıvar ara -
sında keza kerpiçle yapılmış bir kü -
çük kümes ve hane iki kattan ibaret 
dicari kerpiçle örülü. 

Zemin katı: Bir ahır ve bir saman
lık ve bir kapı: 

İkinci katı: Batı tarafında bir kapı 
ve 8 metre uzunluğunda ve 3 metre 
genişliğinde bir sofa ve şosaya nazır 
üç oda 7 pencere ve mezkur odaların 
karşısında bir hela ve bir mutfak: 

Çatı kısmı: Kiremitle örtülü: 
Mesahası: (84) arşun: 
1 - İşbu gayri menkulün artırma 

şartnamesi 9. 7. 940 tarihinden itiba • 
ren Kızılcahamam İcra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin göre
bilmesi için açıktır. İlanda yazılı o
lanlardan fazla malUmat almağı isti
yenler işbu ıartnameye ve 940/156 
dosya numarasiyle memuriyetimize 

S - Gayri menkul 9. 8. 940 tari -
hinde cuma günü saat 14 den 16 ya 
ya kadar Kızılcahamam İcra memur
luğundan 3 defa bağırıldıktan sonra 
en çok çok artırana ihale edilir. An
cak artırma bedeli muhammen kıyme
tini %75 ni bulmaz veya satış isti ye -
nin alacağına ruçhani olan diğer la -
caklılar bulunup da bedel bunların 
gayri menkulle temin edilmiş alacak
larının mecmuundan fazlaya çıkmaz
sa en çok artıranın teahhüdü baki kal
r ık üzere artırma 15 gün daha tem -
dit edilerek 24. 8. 940 tarihinde cuma
ertesi günü saat 9 dan 15 ya kadar Kı
zılcahamam icra memurluğu odasında 
artırma bedeli satı§ is

0

tiyenin alacağı
na rüçhani olan diğer alacaklıların 

bu gayri mekulle temin edilmiş ala -
C-kları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartiyle en çok artırana ihale edilir. 

6 - Gayri mekulün kendisine iha
le olunan kimse derhal veya verilen 
mUhJet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesh olunarak kendisinden e -
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arz etmiş olduğu bedelden almağa ra
zı olursa ona razı olmazsa veya bu -
lunmazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmaya çıkarılıp en çok artırana iha
le edilir. İki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için % 5 ten hesap olu
nacak faiz ve zararlar ayrıca hükme 
hac•t kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tlhsil olunur. (Madde 133) 

7 Alıcı artırma bedeli haricinde 
olarak yalnız tapu ferağ harcını ve 
te11aliye ve teslim ve ihale karar pulu 
müşteriye ait olacağı ve satış gününe 
kadar tahakkuk eden maliye ve bele
diye rusumları ve vergilerin satış tu
tarından öde-ıecektir. 

İşbu gayri menkul yukarıda göste
rilen tarihte Kızılcahamam İcra me -
murluğu odasında işbu ilan ve göste
rilen artırma ıartnamesi dairesinde 
satılacağı ilan olunur. (3855) 13849 

Katıalôka 
K oç T icaret T. A. Şirketinden: 
Müessesemiz tahsildarlarından Bay 

Ali Çetinelin 17. 7. 1940 tarihinden 
itibaren vazifesinden ayrılmış oldu -
ğu alakadarlara ilan olunur. 2855 

Zayi - 1932 - 1933 dera yılında İsmet -
paşa ilk okulundan almıs olduğum 634 nu
maralı şehadetnamemi zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Hacıbayram, Önbay sokak No. ıs de 
Fatma Börekçi. 2863 

.ıı111111 SATILIK EV 11111111. - -müracaat etmelidir. : Bakanlıklar ve yapılmakta olan T. : 
B. M. Meclisi binası karşısında Akay :, 
sokak No. 10 da 8 oda ve teferruatı. : 
Görmek için Tl: 1750 ye müracaat. :, 

2 - Artırmaya iştirak için yukarı- : 
da yazılı kıymetin yüzde yedi buçuğu : 
nisbetinde pey veya milli bir banka - : - -nın teminat mektubu te·.,.di edilecek- .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 
tir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların ~e irtifak hakkı sa
hiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tarihin
den itibaren 20 gün içinde evrakı müs 
biteleriyle birlikte memuriytemize 
bildirmeleri icap eder. Aksi halde hak 
tarı tapu sicilliyle sabit olmadıkça sa
tış bedelinin payla§masından hiriç 
kalır. 

4 - Gösterilen günde artırmaya 
i§tirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu maliimat almış ve 
bu •• ları tamamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunur. 

U L U S - 21. inci yıl. - No. 6809 
İmtiyaz ıahibl 
l skender Artun 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

MUcaaeee MUdUrtl: Nqtt ULUO 
ULUS Basunevi ANKARA 

:!' BİLHASSA INGILIZ 

Cebeci' de: istasyon yanında : Tamamen bir fonetik dildir ~e 
: fuzunu yazı ile veya tarifle ö" 
= mümkün değildir. LİNGUAP 
: metodunda halis İngiliz olan 
: !arınız kendi samimi muhitinil 
: nıbaşınızda .dersi, dilediğini:ı 
: dilediğiniz kadar tekrara 

YENİ DOGAN 

BAHÇESİ 

Temiz halkımızın oturabiceği 
yegane bir bahçedir. 

: ]er. Ti ki kelime ve cün1lelet' 

1
: kulağınızda iz bıraksın ve 
: siyle diliniz açılsın. L1NGt1 

Her akıam: Çalgılı. elektrikli 

asri KUKLA . ilaveten 

1: NE metodumuzu serbestçe : ..... ~.- .. ıN 
: 8 gün evinizde parasız tecfll 
: bilirsiniz. lstiyenlere mufa~ 
: şiir gönderilir 278 

~1111 HAŞET KlTAPE 

KARAGÖ Z. 2867 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111 -------------------------------------------------------------------------------------
--------------

Türkiye Demir 
Müessesesi 

Çelik 

Fabrikalarımızda külliyetli mikdarda ortayağ, kalınyağ 'fi 
istihsal edilmektedir. Bunlardan : 

1- ORTA KREOZOT YAÔI : 

Mahrukat olarak yalnız başına veya dizel yağı ile muayyeSl 
betler dahilinde karı§tırılarak kullanıldığı gibi hayvan dezi 
yonu ve umumi dezinfeksiyonda ve yıkama yağı olarak gazdJSl 
zol ayrılması, boya ve cila yapılması, toprak ve rütubetle 
bulunan ağaç aksamının muhafazası, gaz yağı ile mahHltta sı 
cadelesinde ve % 11 - % 16 (Karbolik) ve (Krizelik) asit ib 
tiğinden bu maddelerin istihsali için mevaddı iptidaiye ola~ 
!anılması kabildir. 

FlYATI: 

Müessesemiz ıahası vagonda teslim tonu TL. 97.00 (Doksası 
liradır. 

2-KALIN KREOZOT YACI: 

Mahrukat olarak ve ayni zamanda ağaç travers, telgraf 
ve saire gibi toprak ve rütubetle temasta bulunan ağaç a 
muhafazası için ve dezinfeksiyon işlerinde veya dezinfektÖt' 
sali için mevaddı iptidaiye olarak kullanılabilir. 

FlYAT: 
Müessesemiz sahasında vagonda teslim tonu TL. 60.00 ( 

liradır. 

3- ZiFT: 

Gemi, mavna ve sairenin ziftlenmesinde, katranla karıtt • 
asfalt yol inşaatında ve bina tavanlarının Tütubet\en tecridi 
tecrit malzemesi imalinde kullanılır. Yüksek tevettürlil kabl0 

lasyonunda ve ayni zamanda siyah kundura boyası, rugan bO 
siyah yağlı boya, çini mürekkebi, matbaa mürekkebi imalinde 
nılan is kömürü istihsalinde ve Briket kömürü imalinde tcııl 

Yumu§ak ve sert olmak üzere istenilen evsafta imali mü 

FlYAT: 

§ Müessesemiz sahasında vagonda teslim tonu TL. 10. ( oıı) = Alakadarların doğrudan doğruya müessese müdürlüğüne = caatları ilan olunur. 
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YENİ SiNEMA HALK SiNEMASI Sus s ı-E 
Bu gece saat 21 de 

AŞKIN SESİ 
Jeannette Mc Donald 

Saat: 14.30 - 18.30 
seanslarında 

BİR SAADET GECESİ 
Saat 16.30 seansında 
AŞK RESMİGEÇİDİ 

Hamamön~ açık hava 
GUNGADIN 

rilrkçe aözlU bUyük eser 

Bugün saat 14.30 - 18.30 
da ' 

CASUS Avcısı 

Saat: 16.30 - 18.30 
seansları 

HÜCUM 
Türkçe sözlti şAheser 

Saat: 12,15 te ucuz 
matine 

SARI ESİRLER 

6, 
Saat: 12 • J ,rı 

ııea0!1 
JL4ıtı' 

Türkçe söıl~, 
filW" 

saat 14 - ıs ~ş 
Gİ~ 
Cebeci 'feııl 

Lorel Hara;l<~ 
yor. TÜ 11 

kahkaha 

YEN 'ŞEHİR PALAS OTELİ Ankara Atatürk 

bunan Tl ~ 39'9. İstanbul Şubesi Açılmıştır Tepebaıı Şehir ~; 
kaıt•mda. Ti : 


