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• • Çiftçinin ışı 

ayrılan ~övülen 

Mi li Sefe 
Bursal;ların 

1 

tazimleri ı 
~ 18 a.a. - Yalovo.'da bulun~ Re
~ıı Ur ve Mflll Şefimiz İsmet tnönil'ye 
te ~n sarsılmaz saygı ve sevgilerini 
ı~1tndltertnden Burııa'.}'l da şereflen-

Jt, nı rica etmek tb;erc vo.Jlmlz Re-
l>l'altıı.·nın riyasetinde COmhurtyet 
:ı~~~ı. Bele.diye ve Hallcevl reisle -

"e lı ""-ekkep btr heyet Yalova'yn git
'ır. ClsicUmhur tara!ındnn kabul cdil-

i!ıı ıı.~etımız Bursa heyetine iltifatta 
:uı;;vıar ve bursahlara ' sevgilerinin 
.~nı emir buyurmU§lardır. Reisl-

1'tı uz bu kabul esnasında mahsul 
~ nden, halkın sıhat ve neşesinden 
~~t istemişler ve mUnasip bir za

~ ~tlll'aa'yı ve bursiılıları görecekle
~et, buYUrmu§lardır. 

artık rüzgôr beklemek değil 

buğdayları süratle kaldırmaktır 

Bu güzel iş kar§ısında köylümüzün sevincini görerek 
memnun olan Ziraat Vekilimiz Muhliı Erkmen 

• 

Biçer- döğer makineler ekinleri biçip harman edip ayni zamanda buğdayı bir tarafa ıamanı 
bir tarala ayırır. ' 

!;, (ör(il Uzakıark meselesi hakkında beyanatta bulundu 

Japonya ile yapılan 
anlaşmaya rağmen 

İngiltere Çin milli hükumetine 
karşı olan teahhütlerine sadık 

ı1ar l.Inıı .Şefin selAm ve sev&"llerinl 
a blldlrmlılerdlr. 

Yeni biçer- döğer makineler memle
ketin birçok yerlerinde faaliyete geç
miş bulunmaktadır. Bu makineler bir 
taraftan ekini biçerken diğer taraftan 
harmanını yapmakta buğdayları bir ta
rafa ayırıp samanlarını atmaktadır. 
Bundan sonra artık çiftçi harman için 

rüzgar bekliyecek değildir. Bu maki
nelerden küçükleri günde 10 ton, bü. Londra, 18 a.a. - İngiliz Başvekili B. Churcbill, bugün öğleden aonra 
yükleri 30 ton buğday istihsal etmek- Avam Kamarasında, Uzak-ıark meseleleri hakkında aıağıdaki beyanatta 

tedir. Bir muharririmizin makineler bulunmuıtur: 

""'. egışen ve 
eg;.şmiyen 

iikümler 
1 

Falih Rıfkı ATAY. 
~)liitdenberi Avrupa harbi bir 
•tfh b alardan geçti. Bu ıafhala· 
--~ıı.. d "' f- k'" • ·)' .~rnı a, cogra ı mev ıının e-

'~) e~•nden dolayı, Türkiye'nin 
• ~ t~ hususi bir ehemiyet almıf
~it at biz daima politikamızm 

•e t d f... • "f 1 · li.d e a uı emnıyet vazı e en· 'lt kalmaktan gayri bir §ey 
~ edik. Hiç bir hadise, bizi, 
tler~llYıı deklarasyonu ile mua-

\ h •tnizin esaslarını te§kil eden, 
~ h;rbin Balkanlar ve Y akm • 
hq ~~esine sirayetini önlemek 
d- 0 lgelerde hiç bir ihtilata 

. ~-1~ "ernıemek, Sovyetler Birli
~lttı ~I\ devletleri ve Yakın· şark 
lj~etrıtıin huzur ve ıükunlanru 

h )e d" .. k . . ıı~h U§unneme prensıplerın· 

· · l' •ngi bir tereddüde sevket · 
ır. ,_., 1 k k d' · • ,. l"'ler mem e et en ısı ı· 

•t ıyet tertipleri aramak, bul-
. ~lı t o.lınakta tamamen serbest· 
. err \ı>'et ıplcr, ancak batkalarının 
.İ!ı 01:e~faatleri aleyhine müte
''>tı Ugu zaman, bütün tecavü
~eetler gibi, itham olunabilir. 

bl.1-t/e Yaklaşan tecrübe, ilk za· 
f ·~ıtr~ haksız olarak beslenen 
~lııı İa ırt dahi asla yerinde olma • 
,lı flo~~! etmiştir. 
~le ı.:'lıka ne idi ise hala odur 
''d>'oı"lacaktır. Bizler muhte· 
~' tUl'kardan, gazete netriyahn· 
t tıtd· hareket tarzının, onu 
~· h· •§e ile karşıhyanlar tara· 

ı dı.ı •rçok defalar takdir edil· 
>'~İ),, ~duk. Hadiselerle filiyatm, 
~.'llkl~ın vfıitlcrini ve sözlerini 
. ı de'I olduğu ilan edilip durdu. 
1
1\e t ' nrasıra, bu §ehadetlerin 

·..,. eıık· ute· •tler sarfolunagelmekte· 
~lı i,':.en şey, bizim siyasetimiz 
~ ~ilt·•arıasız bütün millete mal
'. dit !.-. emniyet prensiplerimiz 
1 t • u -· QÜlt·· egı§cn §ey, onun hakkın· 

f{J ~'tel\ \l.tnlerdir. Bu siyaset ve o· 
Y ıd. ttı- &ıpleri, batkalarının kah 
~4 ~~~4i ~ Reli yor, kah gelmiyor! 
,,Y \~li~·~tllnn Türkiye'nin coğrafi 
0 "~it ~~ ehenıiyetini takdir etmi,. 
ıı .. • 0"··1.. " ~ 'tı ~. bu uyoruz; gelmediği za. 
? ~-kr hemiyetin icaplannı 
/ Q~'t, b· a t~nkit ediliyoruz. 

lit\iıı 1J bır derse muhtaç deği
liild~· bir istiklal davaamm 

rs Yı:t. Ne kimseye meydan 
onu 6 ıncı sıyfıdı) 

işlerken yaptığı röportajı beıinci aay- "- 24 haziran tarihinde, Japon bükü- r------·----------.....ı 
fcmuzda bulacaksınız. meti, iniiliz hilkümetinden Birrnanya yolu 

General Franko 

An1erika·da CUmhurreisli~i 

Demokrat konseyinde Ruzvelt 
946 reyle namzet gösterildi 

Partinin dış politika proğramında 
demokrasiye yardıni da vardır 

ile Çine yapılan harp malzeme&i ve diter 
bazı maddeler transltinin durdurulması için 
tertibat almasını i&temiatir. Honı - Konı 
,.otu hakkmdn CLi buna mllpblh bir' ta

lepte bulunmuıtur. Bu nakliyatın devamı
nın İngiliz • Japon mUnasebetleri üzerin
de ciddi bir tesir icra edeceii tebarüz et-
tirilmiştir. 

Şimdi, Japon hükümetiyle aşaiıdaki an
laşmayı akdetmiş bulunuyoruz: 

"Hong - Kong yolu, buradan ıilih ve 
miihimmat ihracı 1939 ıonkanunwıdanberi 
menedilmi1 bulunmaktadır ve hakikatte, 
Japon hükümetinin ehemiyet verdici hiç 
bir harp malzemesi ihraç olunmamaktadır. 

Birma.nya yolu: Birmanya hükümeti, Ci· 
ne üç ay müddetle silah, mühimmat ve ay
nca petrol, kamyon ve demiryolu eşyası 

~ibi maddelerin transitini durdurmayı b
bul etmiljtir. Blrmanya yolu ile transiti 

(Sonu 6 ıncı say/adı) 

Franko imparatorluk 
kurmak arzusunda 

. 

Cebe 1 üttarı k' ı de almaK sonra 

Afrika' da genişlemek istiyor ! 
Madrid, 18 a.a. - D. N. B. bildiri-

yor: 
Saint - Ferdinand büyük salip ni· 

şanın Madrid'de general Franko'ya 
verilmesi münasebetiyle, general bir 
nutuk vererek yapılacak bliylik vazi
fenin ispanyol imparatorluğunun ta • 

hakkuku olduğuna işaret etmiştir. 
General Franko, bunun i!rin memle

ket efkarıumumiyesinin takviye edil
mesi lazımgeldiğini ve lspanya'nın 
vazifesinin Cebelüttarık mandasını 

almak olduğunu ve İspanya'nın Afri
ka'da genişlemesinin de milli bir va
zife bulunduğunu beyan etmiştir. 

Chicago, 18 a.a. - Demokrat parti
sinin programı Nevyork hükümeti !
yan azası B. Vagner tarafından dün 
parti kongresinde okunmuştur. Pro -
gramın uzun olan metninin okunması 
bitince, daha program kabul edilme- _,:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-. 
cien dinleyicilerin tasvipkar avazesi • • 

yükselmiştir. : İstanbul'da açılan modelcilik kursu : 
General Franko dahili harbm bü • 

yü1< mücadelelerini hatırlatarak bü -
tün ispanyolları sıkı bir işbirliğine 
davet etmiştir • M~nneaota murahhası, B. Ryan bir : : 

takrır vererek, hiç bir reisin 3 defa 
~st üst~ i?tihap edilemiyeceğini tek
lıf etmıştı. Murahhaslar bu teklifi 
tasv~p etmediklerini bağırıp haykıra
rak ıfade etmişlerdir. 

8. Ruzvelt 

Denizli seylapzedelerine 

Program tasdik edilir edilmez Ala
b;ına ayan azası B. Hill, parti namze
dı olan B. Ruzvelt'in tay1n'ni teklif 
ve ıalnız partirıin değil, milletin B. 
R~z~elt'e ıhti:;<>cı olduğ•mu ilave et
mıştır. B. Hull'ün nutkunu B. Ruz -
velt'in taraftarlarının bayraklarla yap
tıkları bi.~ geçit resmi takip etmiştir. 
Bu tezahurler yarım saatten fazla sür
müştür. 

Virginia ayan bası B. Glass, B. 
Farley'in tayinini teklif ve nutkunda 
üçüncü defa intihaba mani olan ana· 
neyi müdafaa etmiştir. Ufak bir ekal· 
liyetin Ruzvelt'in tayinine taraftar 
o.l.madı.ğı aşikar idi. B. Farley'in ismi 
s~.ylen~nce alkışlamışlar, fakat hiçbir 
numayışe teşebbüs etmemişlerdir. 

Bu nutku müteakip muhtelif hükü· 
metlerin sözcüleri biribiri ardından 
B. Ruzvelt'in tayinini takviye etmiş
lerdir. Her defasında murahhaslar a· 
rasından ve galeriden yeni tasvip ava
zeleri yükselmi§tir. 

Maryland murahhası Ayandan 
Tydings'in tayinini teklif etmiştir. 

1 
.Ruzvelt'in aldığı reyler 

Chıcago, 18 a.a. - İntihabın resmi 
ıeticeleri şunlardır: 

yapılan yeni VSfdlm J B. Ruzvelt 946 rey, B. Farley 72 . · ı rey, B Garner 61 rey, B. Tyding 9 
Haber aldt~ımııa ıore, cvel.ce Denızlı rey. B . Hull 5 rey. Bu suretle Ruzvelt, 

seylapzedelerıne yapıl~n 500 ıı:a yardım.• büyük bir ekseriyetle üçüncü defa ola
ilaveten Kızılay umumı merkezınden yenı- rak namzet tayin edilmi<t.f 
den 1000 lira daha yardımdı bulunul:nu$- ;$ ır. 

Cümhuriyetçilerin namzedi Bay tur. 
Bundan ba$ka Kızılay umumt merkezi Wilkie ne diyor? 

Urgüp ıepllpzodelerine de ayrıca 5000 lira . Central City - Colorado, 18 a.a. -
cöndermiıtir. (a.a.) (Sonu 6 ıacı u7fıda) 

lstanbul'da model tayyarecilik kursunun açıldığını dün telgraf haberi 
olarak yazmı§tık. Yukardaki resimde modelci öğretmenlerin küçük mo
del tayyareleri uçururken, a,ağıdaki resimde de kursa ittirak edenleri 

görüyorsunuz. 

lspanya'nın vaziyeti 
Moskova, 18 n.a. - Tnııs ajansı bildiri· 

yor: 
Pravada gazetesi, "muasır fı:ıpanyanın 

siyaseti .. btt§hğı altında ne§l'ettlğl bir mıı.
kaled t;öyle demektedir. 

"Bu~Unkti harbin eartlarına gööre, Pi
rene, daha doğrusu İspanya ile Avrupa ve 
şimal Afrlkasındakl topraklar bUytlk bir 
aevkulcenıi chemlyetı haizdir. Evcltı. Tan
ca'dan batı Akdeniz.inin gtrtı ve çıkı§lan 
kontrol edilebilir. Bunun içindir ki, İngil
tere vaktiyle Tanca'nın beynelmilel bölge 
IH\n edilmesinde ısrar eyleml§ti. Tanca'nın 
İspanya tarn!ındıın işgali CebelUttarık 
için yeni bir tehdittir. Balear adaları da 
Akdenlzin batı kısmında se;>Tlscfaln için 
bir tehlike yaratabilir. Nihayet İspanya'ya 
alt bulunan bUtUn Akdeniz limanları ve 
fspanyol hava meydanlnn 1ngfltere'ye 
kar§ı deniz Ussn olarak kullanılahlllr.,. 

(Sonu 6 ıncı sayla.da) 

Münakale Vekili gitti 
Milnakale Vek!llmlz Atı Çetlnkaya dilıı 

akşam eksprese bağlanan hueusı vagonla 
1stanbul'a mUteveccthcıı hareket etmiştir. 

Eski fürk eliılemeleri ve resim 
salonu dün istanbul'da açıldı 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Topkapı 

sarayında eski türk el işlemeleri ve re
sim salonu bugün Maarif Vekili B. 
Hasan - Ali Yücel'in huzuriyle açıldı. 
Açılış merasiminde Topkapı müzesi 
müdürü Tahsin Öz bir nutuk söyliye
rek Osmanlı devrinin en kıymetli eser 
!erini içinde toplıyan bu yeni salonun 
bilhassa türk sanatkarlarının hakkak
lığına, oymacılığına ait nefis örnek
lerle dolu oldufunu ve açılan müzede, 
eski türk medeniyetinin en bariz de
lilleri teşkil edildiğini söyledi Da • 
vetliler sonra hazırlanan büfede izaz 
edildiler. 
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İnsan ve kültür 

"Yeni Avrupa,, hikôyesi 
Mareşal PEtain ve taraftarları Al- J var mıdır? Yani, kendi davalarını tek 

manya'ya karşı çetin bir zafer pe§in- ı baıına halledebilecek bir Avrupa ta• 
de koşmaktansa. fransız parlamenta - aavvur etmek kabil midir? Biz böyle 
rizmine karşı daha kolay bir zafer el- bir §eye inanmıyoruz. Şunun için ki, 
de etmeği tercih ettiler. O gündenbe- nasıl "yeni Almanya" daha teşekkUJ 
ri, Avrupa harbinin birinci safhası, edemeden bir "yeni Avrupa" tasavvu
nihayete erdi. Ve o gilndenberi "yeni runa inkılap etti ise, "yeni AVTupa" 
Avrupa" dan bahsedUmeğe baılandı. da, ancak bir "yeni dilnya" içinde ka-
Yabancı ve hatta tür.k matbuatında bili tasavvurdur. 

çıkan bazı yazılara bakılacak olursa, BUtiln dünya parçaları içinde, en 
bu "yeni Avrupa" ya inananlar ve az kendi kendini yapabilecek olan, 
harbin timdiy~ kadarki safhasının Avrupa'dır. Bir Rusya, bir Uzak-ıark 
böyle bir Avrupa'yı yaratmıya kafi lideri Japonya yahut bir Amerika 
geleceğini sananlar vardır. • vahdeti, hiç olmazsa nazart olarak 

Halbuki bu "yeni Avrupa" daha mümkündür de, kendine yeten bir Av
dün, bir "yeni Almanya•• dan iba- rupa mümkün değildir. 
ret idi. "Yeni Almanya", yahut "il· Avrupa, ister "yeni" ister "eski" ol· 
çtincü Rcich" yahut herhangi bir isim sun, 1918 denberi tacından tahtından 
altında naayonal sosyalizmin Alman. olmuı bir devlet dügkUnUdür.Çin, Rus 
yası, iktidarı Almanya içinde ele ge- ya ve Amerika pazarlarını kaybettiği 
çirdiği sıralarda, davanın Almanya aı· dakikadan itibaren, buhran içindedir. 
nırları içinde halledilebileceğine ina- Bu buhran, iktısadi, mali ve siyasi 
nıyor, nasyonal sosyalizmin bir ibra- safhalarını tamamlıyarak nihayet be
cat eşyası olmadığını iddia ediyor ve şeri bir buhran olma safhasına gir
"dört senelik plan" esasını istihsale miştir. 
ve "kliring" usulilnü dıJ ticaretine Binaenaleyh, "yeni Avrupa" ancak, 
tatbik ederek bir otargiye gidebilece· dünyayı dilediği gibi tanzim etmek 
ğini sanıyordu. ~rtiyle, bir hayal olmaktan çıkarak 

Fakat "yeni Almanya", alman coğ- hır hakikat olabilecektir. Acaba, bil -
rafya sınırları içinde aradığı bu istik· tün dünya ile kavgalı olan bu mede -
rarı bulamadı. Bulamayınca, tasavvu . niyet torso'su, arzu ve iradesini dün
runun hudutlarını ırkçı görüşün tav· yaya zorla kabul ettirmek kudretine 
•iye ettiği etnik hudutları kadar ge- malik olabilecek midir? 
nişletti. Avusturya Anschluss'u ya - Önümilzdeki hadiseler, işte bize 
pıldı, SUdetler meselesi halloldu. Fa- bunu gösterecektir. Ve bugünkü har
kat dava buna rağmen gene halledile- bin bir görünuş ve manzarası da, bu 
medi ve "yeni Almanya" aradığı is. meraklı davanın halline dairdir. 
tikrar hudutlarını bunlarla da bulmuş Şimdilik bu "yeni Avrupa" tabir 0 • 

oltn<'\<'1 • lunan taslak iki hakik<ltin arasında 
Bunun bir neticesi olarak Çekoslo- sıkışıp kalmıştır. Bunlardan birisi 

vakya'nın işgalıne ve nihayet Danzlg garpte başlıyan anglosakson deni; 
parolası arkasında Polonya'daki eski h5.kimiyetidir. Diğeri de şarkta başlı
alman topraklarının elde edilmesi ar- yan Sovyet duvarıdır. 
~usuna phit olduk. Harp böyle ba~la· Bu iki hakikatten birini ister anla 

ı. prak ister döğüşerek kendine yar et-
Şu var ki, .. yeni .-\!manya" yı ta· medikçc, "yeni Avrupa" denilen hikl

nıamlıyacağı iddia olunan bu son ta· ye, "eski Avrupa" nın kendi kendisi
lepler henüz ifade edilmişti ki, "yeni ni tahrip etmesinden ibaret kalacak
Almanya" formillU harp dinamizmi- t 
nin getirdiği imkanlar arasında "yeni 

ır. 

Avrupa" formülilne inkılap ediverdi. 
Şimdi artık yalnız "yeni Avrupa". 

dan bahia geçmektedir. Ve İskandi. 
navya ve garp Avrupasındaki zafer· 
ler, böyle bir "yeni Avrupa" dan bah
ıedilmesine vesile olmaktadır. 

"Yeni Avrupa" acaba hakikatte de 

f rıincanh 1 ar Erzincan' a 
dönmeğe baıladılar 

Şehrimize gelen maIQmata göre bil
yUk zelzele felaketi dolayısiyle yur
dumuzun muhtelif mıntakalarına is -
kan edilmiı bulunan Erzincanlılar 
yurtlarına dönmeğe başlamışlardır. 
Son bir hafta içinde Erzincana dönen 
Erzincanlıların miktarı 151 hanede 
508 nüfustur. Yurtlarına dönen bu 
Erzincanlılar çadırlara iskln edilmit
lerdir. 

Binaenaleyh "yeni Avrupa" dan 
bahsedenler, eve]§ Avrupa'nın (yeni 
veya eıki) dilnya içinde nasıl bir d!
vayı daha doğrusu davasızlığı temsil 
ettiğini göz önünde bulundurmalı ve 
ne kendilerini ne de başkalarını al. 
datmalıdır. 

Burhan BELGE 

lstanbulda çayın toptan 

satış fiyatı tesbit edildi 
İstanbul, 18 (Telefonl'a) - Fiyat 

tesbit ve murakabe komisyonu bugün
kü toplantısında çayın toptan aatışla
rına yüzde 12 kar tesbit etmiştir. Pe
rakende aatıılar harmana tabi oldu. 
ğundan serbest bırakıldı. Eskiden ge
len asitler yüzde 15, yeniden getirile
cekler yüzde 20 karla satılacaklardır. 

Son yağmurlann Kayıeri' de 
yaptığı zararlar İzmir'de sıcak dalgası 

İzmir, ıs a.a. - Dün öğleden sonra Evelki gün Kayseriye yağan tid. 
ı detli yağmurlar bilhassa merkez kaza-
zmir'i müthiJ bir sıcak kavurmuştur. 

G t 1 b b . d b . sının Felahiye, İnceıu, Gesi nahiyele· 
aze e er unun on ır sene en erı . · r .... 1 • b' k 

1 
k k rınde mezruata zarar yapmı§tır. Yağ-

mıs. ı goru memış ır sıca 0 ara ay. murlardan hasıl olan seller Gesi na-
dedıyorlar. Kemeraltında termometre h' · d 5000 d k l k b' b vd .. 1 d . •. . ıyesın e e ar ı ır ug ay 
go ge e 40 dereceyı gosterıyordu. ve arpa tarlaaı 1 ki ·ı h tm' 
~arşı!akada g_ö~gede 41 kaydedilmi'· tir. n mı en arap e ıg-
tır. Bınaların ıçınde nefes almak mÜJ 
külat kespetmişti. 

İsparta ovasının sulanması 

Atina büyük elçimiz 
Ankara'ya geliyor 

lıtanbul, 18 (Telefonla) - Atina 
büyük elçimiz Eniı Akaygen bu aa • 
bah geldi. Büyük Elçi Ankara'ya gi
decektir. 

ULUS 

SPOR 
Ankara atletizm bayramına 

lıtlrlk etmek üzere 

İstanbul 
atletleri 

geliyorlar 

Mü&abakalara iıtirak edecek olan 
Filiıtin cirit ve diık ıampiyonu 

Attermann 
21 temmuz pazar gilnU Ankara'da 19 

mayıs stadYomunda bUtUn turk atletleri
nin l§tll'Aklyle atletizm bayramı yapıla· 
caktır. 

Son samanlarda gayretll ve verlmll me
t1allerlyle btlyUk muvaf!aklyetıer gösteren 
ve müteaddit TUrklye rekorlan kının gU
.zfde atletlerimizi burada karoımızda gör
mek !ıraatını bulacağımı:& için sevincimiz 
sorunızdur. 

Bu müsabakalara İRtanbuldan 25 atlet
le beraber Ffllııtln cirit ve disk ıamplyonu 
Leo Atterman IDtlrA.k edecektir. Ayrıca; 
Afyondan, Kocaellden, İzmirden tanınmıı 
ntletler dO.vet edllml!llerdlr. • 

Bunlara karııılık Ankara atletlerinin 
yekClnu da oburu geçmektedir. Bu vaziyet 
karıııınnda mUııabakalann hem teknik, hem 
de dereee balnmında.n ehemlyetl büyük ola 
caktır. Son zamanlarda Ust üste rekor kı
ran ıınk rekortmeni Muhittin Akın, Rıza 
Makı!ut. Faik önem gibi seçkin atletleri 
bir arada mUaabaka yaparken s(Srecetla. 

Kayaeri' de yüzme grup 
birincilikleri bqlıyor 

Kayseri, 18 a.L - Hıntaka yüzme grup 
mUaabal<alan önUmll7:dekl cumartesi veya 
pazar gllnU burada yapılacaktır. Bu mUııa
bakalara tıtırAk edecek olan Konya, Kıuı· 
tamonu, Çankırı bölgeleri yUzticUlerinln 
yarın ıehrimize gelmeleri beklenmektedir. 

Gençler Birliği spor kulübü 
kongresi 

Ankara Gençlerbirli!i Spor KulilbU 
idare heyetinden: 

KulilbilmUzUn senelik mutat umumt 
heyet toplantısı 27-7-1940 cumartesi 

günü saat 15 te Ankara Halkevi salo
nunda yapılacaktır. Biltiln baların bu 
toplantıya teırifleri rica olunur. 

Ruzname: 
1 - İdare Heyeti raporunun okun-

maıı, 

2 - Billnçonun okunmaıı, 
3 - İdare heyetinin ibrası, 
4 - Hlmt, fahrt ve umumt reiıle • 

rin intihabı, 
5 - İdare heyeti seçimi, 
6 - Muraldplerln aeçiml, 
Dikkat: toplantıda nizamı eberl -

yet olmadığı takdirde toplantı me.ı -
kQr tarihten bir hafta ıonraya yani 
3-8-1940 cumarteai rUnll aut (15) e 
talik olunacaktır. 

Yabane1 dövizlerin 
vasati ıek fiyallar1 
HUkUmet, borsamı.sda kote olan ve 

olmıyan dövizlerin a~stos ayında 

muteber olacak vasati çek fiyattan -
nt tespit etmiştir. Bu vısatilere göre 
sterlin 523.75 kuruş, dolar 148,88, fran 
sız frangı 296.50, liret 790.75, İsviçre 
frangı 3012.875, Belçika frangı 296.625 
dırahmi 99.50, leva 181.25, pezeta 
1384.25, pengil 2698.75, ley 62.50, ıdinar 
351.75, yen 3631.75, Tuble 3100.50, Fin
landiya markı 265.25, Estonya markı 
3675.125, Rupi 3922.50 kuruştur. 

Açık valiliklere 
tôyinler yapıfıyor 

Dahiliye Veklletl açık bulunan va
lilikler için bir tayin kararnamesi ha
nrlamaktadır. Bu arada bazı valiler 
arasında da değişiklik yapılacağı ha· 
ber verilmektedir. 

Antakya kurtuluı gününü 
kutlamak i~in haz1rlık yapıyor 

• 
Antakya, 18 a.a. - Antakya'nın a-

navatana kavu§masının birinci yıldö
nUmü olan 23 temmuzun fevkalade 
parlak merasimle kutlanması için vali 
mcavininin reisliğinde teşekkül eden 
komisyon mesaisini bitirmiştir. Ko. 
misyon aynı zamanda Lozan gününe 
rastlıyan bu kutsal bayramda B. M. 
Meclisinden bir heyetin Hatay'ı te§· 
rifini istirham eylemi§tir. Korgeneral 
Muzaffer ErgUder ile civar vilayet
lerden birer heyeti de davet eylemiş· 
tir. Bayram gecesi 300 kişilik bir gar
denparti verilecektir. 

İhtilastan SU(lu İstanbul 
Belediyesi memurları 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Beledi
yeden dört tahsildar ve muhasebe me· 
muru haklarındaki idari tahkikat bit
tikten sonra ihtilas auçiyle adliye • 
ye verilmişlerdir. Bu memurlar şun -
lardır: Saip, Şükril, Osman, Baha. 

f gtanbul tramvay ve elektrik 
idaresi umum müdürlüğü 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Tram. 
vay ve elektrik umum müdürlliğüne 
belediye fen müşaviri Mustafa Hulki 
tayin edildi. 

Buna Ha1kevinde 
Bursa, 11 LL - Halkevinin açUfı ik

mal kurslarrnı 700 talebe devn.m etmekte
dir. Bu kurs tam bir mektep gibi işlemek
te ve ikmale kalan bu talebeleri yetiıtir
mefe ~ahımaktadır. 

Muğla' da sıcaklar 
Mufla, 11 LL - lici cünCfenberi burada 

ıiddetli aıcalı:lar hWı:lim sürmektedir. Ha
ra.ret dereceel. eölcede 30 dur. 

İstanbul mahkemeleri yaz tatiliM 
bathyorlar 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Cumar
tcai günü İstanbul mahkemelerinde 
yu tatiline başlanıyor. 

Konya' da beden terbiyesi itleri 
Konya, 18 a.a. - Beden terbiyesi böl

gemiz letııare heyeti valimizin riya.setinde 
toplanarak mlikelletiyetın tatbik oekllleri 
Uzerinde mUzakel'\'lerde bulunmu§tur. U. 
m-..:m mUdUrlUk teft111 heyeti rei8l Ziya A· 
teı'ln de bulunduğu bu toplantıda verilen 
kararlara göre, mıntaka üçe bölUnmüş, 
mevcut üç kulUp bu mıntakillara taksim e
dllmletır. 

KulUp olmıyan kazalarda da yeni genç
lik kulUpleri kurulacaktır. Tatbikata ö
nUmUzdeki hafta içinde bqlanacaktır. 

.-··········································································· 
[ GÜNÜN iÇiNDEN 
~ •..........................•..........•...•....•............•...•.........• 

Çanakkale şehitliğind 
Çanakkale tehitliğine Çanakkale kızlarının eliyle toplanmıt 

)er .koyan bir heyet içinden bir hatip, ebedi Şef AT ATORK'ün 
mevcudiyetine hitap ederek demiıtir ki: 

"Mezarlannrzr dü§man çizmesiyle kirletmemek için tek bir ( 
lıncıya kadar çarpı§acağız ve öleceğiz! inanın!" 

Yeryüzünde ıo.ldırıanlıiın alıp yijrüdüğü bir hengamede türk ı 
andiçmeai için o kahramanlar kabeainin eıiii ne kadar iyi seçi 
Orada ebediyet uykusuna dalan ve her birinin mezarı ayrı a'f'1 •ıı 
m&nevi istihkam olan o yiğitler de tertemiz alınlarından vunılrn• 
hilal uiruna birer pnef ıibi batmadan önce vatanın ımırlannı, i• 
bayrağını korumak için aynı aözlerle andiçmiılerdi. Onlarm k• 
zafer, yarın düıman çizmesi kutsal topraklarımızı çiğnemeğe le 
aa, onlardan bir nesil sonraki kahramanların da kazanacağı ınuJ 
yetin deatanlatmıı bir müjdesi delil miydi? 

Ne türlü tartlar altmda, inıan takat ve kudretinin :ne kadar 
bir aavnıla iyman dolu göğüslerinde çelikleri eriten bu ıehitlerle 
mizi tarihe bir defa daha tanıtırken onlann mezarlan öniinde 
gençlerimizle de istikbale yeni yeni kahramanlıkların vi'ıdini "' 
luyoruz. 

O aıratlar, o bayırlar ve o kıyılar için baıkaları nihayet ın• 

mı,1, efsaneler dü:ımüılerdir. Bizim vatan topraklannı çiğne 
için ne sonsuz bir celadetle kendi kendimizi toprak edinciye k• 
pışacağımızdan §Üphe edenlere o mezarlardan alrnmıı birer .tut 
rak veriniz . 

Ateıin zorunu, dumanm kahnnı en iyi tanımı§ olan bir mi11 
raman çocukları, o aırtlarda o ateıi göz yaıı ile değil, kanla -
nin, o dumanı yere düımiyen bayrağın dalgalariyle dağıtmanıtl 
ermi~lerdi. · 
Adım adım, kanı karıt müdafaa eClilmİf bir vatan toprakl•rıı~ ... 

tiıtikleri için, muhakkak, tüveyclerinde .),ir iki ilamla kan tat 
nakkale çiçeklerinin örttüğü mezarlar önünde milletçe bir def' 
eğilmenin, genç hatibin İçtiği andı bir defa daha tekrarlamaoll 
mevıimidir. 

Kendini fafıran dünya, böyle bir neıideyi tekrar tekrar dini 
tiyacındadır. 

Konya'da mahsül 
~ok berekatlid;r 

Konya, 18 a.L - Konya vllO.yetlnln ba
zı mıntakıılarında buğday, arpa hasadına 
bqlıuımıştır. Mahsul eski normal ııenelcre 
nazaran çok bcrketııdlr . .MahsıılAtın vak· 
tinde tamamen kaldırılması için vllAyotçe 
gereken tedbirler nlınmııı Ziraat Vekflle -
tlnce de biçim ve harman ııııerlnde kulla
nılmak l.lzere gönderllen yUz makine tev.z.I 
edilmlutır. 

Hasat mıntruuıına dahil olan Ynnna na
hiyesinde bugUıı valhnlz Nlzameddin Ata
ker mahsul vaziyetini, makineler faaliye
tini, alıruuı tedbirleri tefti§ eylemtoUr. 
Halkça ve ~11&.yetçe alınan tedbiri~ ve 
;1töııterneo gcıyrct ~esinde ınAhaulAtımıır. 
vakthı<hı kaldınlacak, ambarlara konula. 
caktır. 

İsparta gençlik 
kulübü açıldı 

Isparta, 18 a.a. - Isparta gençlik ku • 
lübünUn açılma töreni diln 1184t 17 de Hal· 
kevlnde yapılmı,tır. Çok kalab8lık blr 
halk kUtıcslnfn ıotırAk ettiği bu tören is
tiklAl marşlyle açılmııtır. 

MUteaklnen Isparta mebusu Kemal tt
nal beden terbiyesiyle allkalı olan bu ye
ni gençlik teşkllltının faydalarım iıaret 
etml11 ve gençlik kulUbU bqkan ve ubq
kanlarına kulUbUn çalııma ve faaliyet 
tarzlarını izah etmlılerdlr. 

KulUp bugün bilflll talim ve terbiyeye 
baolamııtır. 

Trabzon'da pasif 
korunma kurslar1 

Trabzon, 18 a.L - Hava taarruzlarına 
karşı vlll\yetımlzln her tarafında pult 
korunma kurale.n açılmııtır. Her kursa 
yUzlerce vatandal lşUrAk etmektedir. Aıa
kert hutane baş hekimi nezaretinde ola· 
rak Halkevinde bu hafta aç1lacak haııta ba
kıcı he1111lre kursuna tıtırlk etmek için 
fehrlmlz bayanları bUyUk bir al&ka söa • 
termektedlrler. 

Yeni zelzeleler 

Şehrimize gelen malOmata ,are diln 
Tokat ve İnebohı'da zelzele olmuıtur. 
Hasar yoktur. 

Fransadaki talebeleri 
velileri para yolhyabil 
Ankara, 18 a.a. - Harici1' 

letinden bildirilmigtir: 
1. - Fransa'da kendi hes 

silde bulunan talebe velileri 
rına: 

"Conıulat Turquie Geneve -
adresiyle para yollıyabilirJer· 

2. - Her para gönderecek 
adrese "Fransa'nın filan §eh · 
lehe filan i~in namınıza t". 
frank gönderdim" ıeklinde 
tup veya tcl~raf yollamak ,

1 honıt0lo11lı.ığı.ı tenvir ctınçlldiY )' 

Portekiz'J(' buluntd 
talebelerimiz 

HarfcJye VekAletlnden teblfl 
tir: 

Bel~!knda tnhsllde bulunan 
Nihat özgUr Ue AIAaddln Tczol 
Porteklzde 81hatte bulundukları 
lekete iadeleri hnk{Uu ıır~tınl 
iiuğu hakkınaa bUgUn -VekA.lete 
gelmiıUr. (&.a.) 

Sünger avcılığı 
Muili, 18 .a.a. - Marmaris v• 

dan •~ere &idenlcr ıimdiye 
minen 4000 kiloya yakın ıünge! 
etmi_elcrdir. Süngerciler, daha döl' 
dar ıünger avında lcalaeaklardır. 
det zarfında 1 • 8bin kilo sa.nı• 
catı umulmaktadır. 

Üçüncü umumi müf 
Evrak müdürlüğii 

Uçiincü Umum? Müfetti§lj) 
müdürlüğüne Sandıklı 1'• 
Talat Bozoğlu tayin edihnit 

Kayseri Valis · 
kazalarda tet · 
Develi, 18 a.a. - Birkaç gllD 

llmlz kaza köylerinde te!Ugte 
dır. 

Isparta, 18 a.L - Eğirdir gölü üzerin
deki tetkiklerinden dönen Nafıa veklleti 
su iıleri dairesi reisi ve beraberlerindeki 
heyet dün de ıchrimizde 5 kilometre me
saf ede ve 350 metre ylikseklyikteki Gölclik 
suyunun Isparta ovasına. indirilmui için 
gerek gölde ve gerekse mevcut tunellcr 
üzerinde tetkikler yapmı:ıtzr. 
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DUn Hacılar k!SyUndekl te 
sında el tezgdhlarındıı çalıııaıı 
bükme iplik tedarikinde gtlçlUıd 
ııla§tlıını teshlt etmlo, bunun f 
mıntaka lkusat mUdUrlUğtl ıı 
şebblislerdc bulunm\ljtur. 

Gölcük suyunun bu ıekiWe lspaı-ta ova
sına indirilmesi ile bai ve ıebze bahçeleri 
aahuı bir miıli daha artmak ıuretiyle böl
&'enin ekonomik inkişafını temin edecek ve 
civardaki 7 koylindc ıu ihtiyaczru önlemiı 
olacaktır. Heyet Antalyaya ıltmek üzere 
ıehrimizden aynlmıştır. 

lzmir Fuarında • 
lzmir, 18 a.ı. - Yuıoslavya ve Maca

ristan hükümetlcri 1940 enternasyonal İz
mir fuarına i&tirlk edeceklerini bildirmiı· 
lerdir. 

Nikôh 
Gazeteci arkadaşlarımızdan Selami 

İzzet Sedes'in kızı Nazan Sedes ile 
İkdam gazetesi Yazı tileri MüdürU 
Murat Kayahan'ın nikrutlarının bugün 
saat 16 da İstanbul'da Beyoğlu beledi
ye dairesi nikah memurluğu salonun
da kıyılacağını memnuniyetle haber 
aldık. 

İki taraftan da matbuat ailesine bağ 
1ı olan bu yeni aileye sonsuz saadetler 
dileriz. 

Tutunmuş kelimeler 
Bazı yeni kelimelerimiz vardır ki 

tutunmuitur; bu türlü kelimelere 
karşı vazifemiz onları sık sık tek
rarlamak, böylece dile büsbütün 
mıh/anmasına çalı~maktır. Meseli 
arapların gavvasa dedikleri deniz
altı gemisine biz uydurma bir arap
ça ile tahtelbahir demlıiz. Şimdi o
nun yerine kabul ettiğimiz deniz
altı pelclll tuttuğu halde bazıları bf. 
la tahtelbahir kelimesini kullanmak
tan lc6bne ve tozlu bir zevk duyu
yorlar. 

Genelkurmay v~ kurmay ılbi bem 
gilzel, hem de resmi tlbitlerimiz, 
subay gibi kelimelerimiz varken, bi
li, erkinıharbiye ve cabit s6zana 
kullanan itiyat esirlerine rastgeli
yoruz. 

'B"11lara dikkat etmemiz llzım. 
Bunların yanı baıında tutmuş keli
melerin yerine durup dururken bit 
başkasını yazmak ve söylemek de 
faydalı delil, zararlıdır. 

Birkaç gQndQr, radyo spilcerleTi
mizden birisinin "dinleyici" Jı:elime-

'#AN l~l IL~R 
si yerine "dlnliyen" slJziJnü kullan
dığını duyuyoru.ı. Dinleyici ile din
liyen arasındaki mAna farkını bit 
tarafa bırakınız; birinci kelime şim
diye kadar tutmuı ve muayyen bir 
mlnada dile yerleımiıtir. Onu ye
rinden tedirgin etmeğe, ne lllzum 
ve ne hakkımı• varl 

laJei zir:n:et l 

Transı• FDhret'i Mareıat Peteılla 
yakında B. Hitlet'le konuıma1c be
re Berlin'e gidecelini bit ingiliz 
gazetesi haber veriyor. 

Herhalde bu seyahllt, milletlera· 
tası bit nezaket icabı olacaktır. Ma
l{jm ya, alman Fi1hrer'i geçenlerde 
ansızın Pari8'i siyaret etmiı ve Ey
le! kulesinin iJniJnde resimlet ,ek
tirmiıti. 

A.f5tan tlüıen ~ 

Bit ı.azete yazıy_or: Bursa' da alt-

mıı yıılarında bit kadın incit ağa
cından düımüı ve beli kırılmıştır. 

"Bir köpeğin bir adamı ısırması 
milhim bit havadis değildir; adam 
köpeği ısırırsa ona ehemiyet ver -
mele lizım." sözünü bilirsiniz. Yu
karılcl havadiste de, bence, mühim 
olan taraf kadının ağaçtan düşmesi 
değil, altmıı yaıında bir kadının in
cir t1lacına çıkmıı olmasıdır. 

llıi tacitlar 1 

Habeı imparatoru Haile Selasie
nin Şapdenizi'ne doğru hareket et
tiği rivayetleri dolaşıyor. 

A tr&vutlulr kıralı Zoı:o nun Ame
rika'ya gf'n.ek üzere pt1saportunu 
vl:ıe ettirdiğini gazeteler yazmakta
dır. 

Siyasi hldiseler, demek ki, üzeri 
taçlı pasaportlara bir hareket ver
miıtir. lıte iki tacidar ki birisi talı-

tının bulunduğu yere doğru amitle 
koiuyor, ve tacının ilzerlndekl toz
ları sildiriyor; birisi de sarayının 
bulunduğu yerlerden bit kat daha 
Qmitsizlik içinde uzakla§ıyor. 

Aktör Burhanettin I 

Bir %amanlar .. Silven'in ıakirdl 

miri/eti" diye anılan iri boylu, iti 
sesli aktör Burhanettin yurt dışın
da 17 sene silren bir macera hayatı 
geçirdikten sonra Tepsi soyadını 
hamilen Türkiye'ye d6nmüş: ken
disinin ve karısının resimlerini bir 
lstanbul gazetesinde gördüm. 

Bu müthiş sanatk§rın gazete mu
habirine verdiği müllkatta söyledi
ği sözleri arasında en dişe dokunu
ru iudur: 

- Zavallı Paris! Tıpkı iğreti bir 
dekor gibi yıkıldı, gitti. Şimdi koca 
bir millet o dekorun enkazı altında 
can çekişiyor ... 

Acaba bu acıklı sözler, müthiş ak
törümüzün rahmetli Silven'e iddia 
ettiği sanat borcunu Memek için 
mi söy}enmiıtirl 

T.t 

Kayseri valisi bu tct.Jdklertııı!' 
lei'!yle de yakından alAkadar 
ihtiyaçlarını tesblt etmektedir. 

Kazamızdıı. biçim lılerlnde 
ne çalı§ma.ktadır. Bir kısım kll 
tılerl için ziraat bankasından .,.........,, ... 
dımlar yapılmıııtır. Askere 
kinleri de imece aurctlyle topl 

Hatay'da dok 
sanayii ihya ecl 
Antakya, 18 a.a. - :tktısat ~ 

tayın çok eski sanatlanndan oıııP 
cıh#'ın tnldşaf ve himnyesl içtıı 
rarlar almıı ve bu arada Hıı 
kumacılık kur8u açmıya ve ısl 
tezglhlar göndermeğe karar Y 

Muğla'nın bu ~ 

Muğla, 18 a.a. - Vilayeti 
Jinde bu yıl tütün mahsu1U 
tir. Geçen seneye kıyas kabJ 
cek derecede zengin evsafı 
Tütün ekilen saha 8623 bek 
koltenin bet milyon küsur lÖ 
lacağı umulmaktadır. 



ULUS -3-

DIS POLITI KA DÜNYA HABERLERİ 
ka11ısında Japonya 
~~"':i.':; FRANSIZ HARi<çiYE NAZIR/ Yeni Japon kabinesi 

idare 6mirlerimixin 
imti.han günleri ..•. 

• ... i,..ticlir. Harp bat- d • F 'd k • • 
.~~ir1tı~-::pmya .:r:. Bau oın ransa a ı yenı te1ekkül ediyor .ımı1~ı':!11!itm:r-=:::o=: ., ,, 'J Wıua taııuıuyau ferefll devlet adamı .. 

• Tokyo milınri, ..... d . . h . d n.yın BllfVekillmlz, seçen hatta, idare , _ 

.A.L.U.~rind ..... 1 
kural- re1· ı· me a ı r ı za at ver ı· :::~~bt::.:t~~: ...._.Y• nm seçen apatos- Prens IOllYI Japon dıı de kaldınlmuını iatedi. 

Birliii ile bir pakt im- Şekil bakımından, yalnız harman " Jıa. 
'•'°aya için 1.üytk Wr ki d ) . siyaseti• deliılkllkten bahsetti aaı ı11ertne ınbl..,. edlYOl'UWI stbı sörü-

111 oldu. Ve Japonlar mih· Fransız rejimi ta it eti mıı ::.1~1:~;1:!~y:.~~yetlnln .,._,ak müatakil politika Tokyo, 11 LL - D. N. B. bildiri· tik -6• çarpuı huauatyett IUl'&dadır: 
......... JL b 1 d l BL. b F 'nm ı·çm· den do)(,..,..u• yor: halkın fi.kil' ve söDUl nzaaına clıt.y&D&D bir e atJa 1 ar. ır uneye U ranıa fS&&a 9ıJ. Japon matbuat mtimeeıillerine be- idare atateml, Baıveldl idare lmlrlerlmlzt 
~andannri Japon poli· bölgelerindeki halkın g6DlUııU fethey-

1 yanatta bulunan prens Konoye, baıve-
........_ _. daıu.· hidi.aelerin inki· Vicby, 18 LL - Yeni franııı Lan·-- diler meıelelerin hUkiln-ti itıal et k d lenıeıe, k&lb ~e lndeliDtn m\LAhu'etlnl --.ı bi f • - - • ille or unun itbirlili yapma11nın za- k&zamnafa dt.vet ediyor. Her tUrlU tqvtıc, 

...... ıua .• •._•ır r •aa!yette ınat nueaaıiai hakkında Journal de Gene- mektc oldulunu yazmaktadır rurl olduğunu ve kabinenin kat! ola- tenvir, ilca meaaJal mu.bet neUce vermez-
..__:.Japonya~ ka':": ve'e yaptılı bir beyanatta B. Baudoin Bunlar bilhuaa timdi ihtiyatlariyle rak te• .. ilinden evel noktainazar ihti- "ancak; 0 zaman mWcellettyett derı>it •· -na ı ç harb ,.. diyor. o takdirde 4e sene kati lcafan bls-

• ~ e an ~ bunun mallQbiyet darbeıi altında lni yaııyan franııa muhacirleri ve •ilrraı- laflarını evelinden bertaraf etmek ve zat kendlal vermek azmindedir. Umıtma-
P7elerm• uysun .. kıl- b"r karar olmadıfını ve F'ranıa'da 20 dır. Şayet muvazene kıu bir zamandı bir program "9bk etmek lhım ~idi- malı ki bahta mevzuu olan "mecburiyet;, 

eadinnektir. Filhakika eeınedı'r ihtillfın içinden kavn•dılını yeniden tniı edilmezse ve mabaul, id- ~ı·ni -ıtylemi•tir. milli korwıma kanununda:, Btlyt1k Kecllatn -. ff k ) U ak J - t; 11\1 :r kıh kırk yardılttan ıonra verdiil kallwl 
4 • a 0 araa, a • tebaril.z ettinnittir. rık edecek elemeli olmaması yUziln • Yonai kabinesi, ordu ile hariciye ne· bir aallhtyete dayanıyor .. bu mahiyette bir 

"1111pa dnletlerinla •• A· B Baudoin demtıtir ki: den bulundufu yerde kurumıya mah· zareti arasında tahaddüt eden ihtillf- aallhlyetl kullanmadu evel bana aorun 
-1lkalannı tasfiye etm.. "· 2 •. ..&..-t 1934 1936 ve 1937 lçtl- küm olursa franınzlar ônüm\Udeki Jar netı'ceeinde dü•mii•tilr. Prens Ko- diyor .. bu hareket )'Ubek" temi• bir ld&o "-t k hlk" . ti 1 - :suUll • :r ..,. re zUuıtyetınl itade etn\ez lDi T BUyUk 

L.... ......... .ıL a_,.. umye atı- mat karg•lıkları netlcetenmfyen, fa- kıt naııl yaııyacaklardır? noye bunun için harbiye ve hariciye na lıfecllelıı hUkümetloe verdi~ aalAhtyeUerto. 
IDUYaffak olacaktır. kat bu.zurauılulu vahimle§tfren, hep- Terhiı edilenlerin ocakları ve tar- .zırlariyle glSrütecektir. Bu görütmetıin halk lehlfte, nasıl büyük bir ttUsHkl• ır:uı-

1 1 L- d luuldıtuu aöetermeı mı T 
Yarmakta karfaamda ai ayn ayn ateıl arttıran birer bam- a arı LNıtına önmeleri ve memleketin neticesi yeni siyasetin iatikameti ve zıraı ıatıhaal hayatına tzaml yardım ve 

4iaael Çin'la kendlaidir. ledirler." yavaı. yavaı aslından boplmamaıı ve her ihtimale göre ve bilhaıaa harici kolaylıkta bulunulacak. Fakat yeratz, ıu -'!:'!' Çia Wr taraftan SoYyet- B. Baudoln beyanatına tıı 1Uretle bunu içinde nakit itlerine ait m\Ua- elyuet aaha1ındaki tebeddülat Uze - ~ müdahalelerdeo de ictfnap -411e-
,_. taraftan da inıili• n devam etmlttlr: keratın bir neticeye varmaıı ebemiyet rinde k&tt ıurette müe11ir olacaktır. Bu wımat, ballı bqına bir ztraa.t 8f. 

1 
~ardan sönniyecek o- ,._ MilJf ibtllll meyve verecektir. le lbımdır. Milli topraklarım bir Çin Ordu, donanma ve harici aiyaaet ara· yueUnln de &na preutbint tefldl ewes 

"'-n. Çin liderini daha Serbestçe yapılmııtır. Galiplerimi.zi seddinin ayırmuı mümkün delildir. aında kati bir ahenk elzemdir. Çünkü ~~~~u~~~t!r~~ld~ 
hla .. tirebilecetine kani· taklit etmiyor ve onların botuna git- BCSyle bir ayrılıkta hiç kimtenin men- bu prt tahakkuk etmedikçe· kurmak Urmu mit Tekrar edelim. B1lı bu thllrn-
~leclir ki Franaa'nm İn• meği lıtlhdaf etmiyoruz. Seciyeleri- faati olamaz. Memleketi açlıia mab· iıtediii gibi müstakil bir bükümet te- de. rejlmlıı ruhunu, ~ IUlyorua. 

IGllra yalma kalan in· mize, en iyi ananelerimize uygun fran kQm etmekte hiç kimsenin menfaati aiai lmklnsızdır. =e~':~:vo~:.c;ı bir cllinhurtyeUn 
t-.,. taayık etmeje bat- eıı sureti halleri iktibaı edeceıtz. olamaz. Muhacirler ıehirlerine, top- yeni nazırlar Dlln..vada tabakJdlm ıcuırmu.mıo 1n-

1ıt•W". .a..._,.., Çine Ulah ye 10 mayıı 1940 dan evelki dünya katf ralrtanna dlSnebilmelidirler. Toprak aan bealllfni Jtaaıp ka~ bir devirde, 
--'- · al y bi böyle bir hUkQmete, böyle btr td&ı1 ztbnt-

sireWlecek olan surette aimUlmllttUr. Yakında Fran- UJaUIUldar olmalıdır. B. Motauoka hariciye, amır Ol yete muhaıiyet • "bU'41k bir ballttır. 
iısali altma al...,. u'da •rmaye ile mesai aruında yeni Mare,al Petain lıortliplomatifi bahriye, general Ciki Tojo harbiye na- lkl timim. idare Anıirlertml,siıa, 7fJms 

haaili•lerin .... franuzlarm münasebetler, otorite, nizam ve itaate '--bal elti zırlıklarına tayin edilmişlerdir. Bugiln muayyen bir mevzudaki faaliyetlerine de-
1111 ın. fakat btıttın me8al bayatlU'Ul& tıltllra-

erindea Çana • Kay • iıtinat eden hayat mefbumlan teılı Vichy, 18 a.L _ Marepl Petain ya. öğleyin yeni nazırlar ve Prem Kono- met veren. v~he taytn ed• bir tebllldlr. 
.._ aitmekteclir. Fransa edeceği.z. nında B. Baudoin oldulh· halde bu•ün ye'nin ittirikiyle yapılacak olan konf- tdare &mirlerimiJdlı Jıaklld det4!ri. ınünıtu 
~ ... • dvl b ak im t z· kwnandanlaruı haklld kıymeU stbl ancak 
~ ~ilip olur olmaz, Ja· Harici siyasetimiz bu rejimin itle- öğle vakti sefirler heyetini kabul et-- ıans, yarın og eye ır 1 ıt ır. ıra buhran ve mücadele zamanlannda me,d&-
;._~çlnl müatemlekealni ia- yi!ine, daha doğrusu bu rejime g8re mittir. Heyetin batında papanın veki- harbiye nezaretine tayin edilen cene· 114 çıkd. Bqyellll, idare lmil'lerlmlstn it 

~-1tında bu kapıyı kapa• bina edilecektir. Sulh muahedni ak. li Valerfo Valerl bulunmakta idi. ral Tojo"nun Tokyo'ya daha evel gel- balında ehllyeUertDi iab&t etnıeleriııi tati-. _,_~ k B k f yor .. Her hatta aoounda: mazbut, mOteııel-
ya'nm kartıımda yal· tedilmediği için tU anda teahhUtlere Marept kııa bir nutuk söylUyerek nıesine ıUIA4n yo tur. u on erana MI ttedeıt, letabuulza.fat ne mlllmal tah-

laailizler, bimma üzerine, nazaran lntisar vuiyetlnde bulun· vazifelerinin ifasında l'raa11'nan dip- esnasında Koooye kabinesinin c1&1h nrat numuneleri değil, mUabet neUce)'t 

~l••-•k ... •eJerini a• maklı~ımı•a rağmen ma1'1Qp oldulh·. lo 'k Um ili 1 . 1__ prenıipleri milakere edilecektir. bildiren ve rakam ifade eden açık yürekli, __.. ...- • • • ... maü m eaı ere o an ıtuuadını eun1m1 ol(lutu kadar Juaa bir telsraf lat.1-
lar. Ç"m'• Hoas..kong muzu ve buı tetebbUalerin biae mem- ifade eylemtıttr. B. Halrun bevnncdı ue Japon~ yor .. "Mevcut lmkblardaD b&ml ı.tlfade 

701i7le ıillh Ye harp nu bulundufunu unutmuyoru.z. Fakat ı-· tedbtrtertııın mahallinde aranılıp bulun-
1..~~letlilmekte idi. Son biç kiıDle, terefi, vekan ve toiukkan· Al 1 I Tokyo; 18. a.L - Royter ajanaı bil- ~~":,-:':0:~v:Z-=n::::: 
.~lızlel' 1'u yollan kapa• hbğı bizden ne.zcdemes. lnıiltere ile manya ngi tereyi diriyor : kurulmaaım tavalye ediyor. "Teferrllatı, dl· 
~l~r~ t~Ufler yaplDlf- mtlnaıebetlerlmlzi bunun için ketttllr. Binnanya yolunun kapatılmMı hak- rektlf halinde uzaktan bildirmem,. diyor. 
~ .... ıasıenn daha ileri Hakikatte İngiltere Franaa'dakl eefa· istilaya kalkııırsa kında hariciye num B. Hull'un beya- yett1:~r!~f.';~ne~~°:lı~~:S.:; 

• Ue Japonya araıındaki ret mUıtabdeminlnl geri çaltrmakta natı balrkında mUtalea yürüten Japon- her tedbiri inerkPdell bekltya bir idare.-
• • nihayetlendirmek tqeb. 23 haziranda bizden evel bu mUnaae- ya hariciye nızaretiıKn tCS.z IÖylemeğe clyl llnir, tef tellkkl etmiyor. 

eri bile IÖyl•di. An· beti katetmittl.• . Dü il ti• ~llbiyetli bir memuru, mellkQr beva. BUUlD kararlan, tedbirleri mertreııda e O Çe n J- uman, halk ne merkes uuınd&, c!Utttmne 
:""-~ır..•ıer d .. am ederkea. Oran ıuykutını hatırlatan nuır, natı • sıruız ve yersiz ,, diye tavsif et- kabiUyettııden mahnın\, l'Uhaus bir 1laftle 

bir bularaa pktıtı 1'il- fnglltere'f\ln Franaa'yı kendisine bal- 111i1 ve B. Hull'wı beyanatiyle de Ja- maklDeal rolUnU ifa edeD idare adamı U//" 
lıyan ıon rabıtayı kestiğini lllve ede- ponya'nın politikuınm tebdil edilmi· :!t~~~~=~kr:!:.::!ı~~:ı:.· 1~ 

~~~~·~·~-r.:JBıı~·len~~lıif~~~~~~!-f""'1r:-:'':::!:-l:"'-O::lr:~:-:'."1~........,fv~e1c;e~inı~·~i~la~v~e~e~tmi~·~,ti~·r~ .... ~~IAlftllf;xect~hrilniMnelladarsenttl:ıtruf11kqı. ıı Mls."Xiife e i1ndt =:~ ~"1"*4.Y"',..# 
luğumuzu izhar etmekte devam edlyo- fiiyle devam etmiıtir : mı•. mu...ume ve tetekkUr utJcunu reas&-
ruz" demittir. .. - Japonya kendi polltikuı daire- renk doeya duvarıanaıa llapatmıf olclutu 

lktıaadt, ticar! ve nakdt me11lelere sinde itlerini yürütmekte devmn ede- bir idare &miri tlpt ebediyen maziye karıt-
mıttır .. nrak hav&a ederek, ~ tea-

tema ederek B. Baucloln •lıdaki fİDfO'IUI bir m•ılesl cek, ve bu politika üçüncü bir tarafın vtt ederek idare ın•lettııde ' fhft w te-
beyanatta bulunmuıtur: • tifaht bir teıebbWiU ile hiçbir tebeddtı- feyytız tmklnlan ebediyen kapanmıtlır. 

.. _ Muhtelif clevtetterln bfribirler• Clemıont • ll'erraad, 11 LL - l'tpro le uğramıy.acaktır. ,, Statik bir hayat içlııde demgtbar ola· 
.. paeteaiade, Almanya ıar.tlDdaD ı.._ııte- rak Jluretl ladetrıln JQtfuu ~. te-

ne ihtiyaçları vardır. Franaa'yı daha rulll iattıa.t te,ebblllüDe hureWll bir Japon hariciye nezareti memuruna, kaUt yıllarım doldurmak .. çürtlmllt ve öl-
1-. kria n bunun setir- iyi anlıyacalr bale rllcu edince lngil· m&kalede B. Kaurıce Noel böyle bir teteb- Japonya ile Büyük Britanya arumda,. mtıı oıım.anlı lmparatorlutwıun bıraktıtı 

b,._,, _ _._ _,_,_.. 1 ....... ,.. haztn bir batırad81l bqka bir iV deilldlr· 
)'alnı• Japoaya'am tıere He J'BPac&fımıs mübadele gibi ı: ;;::_--rc;e:S::;!.:-.,.;;;; =:: ki itilafın memnuniyethabf olup olma- CUmhurtyetln idare &mll'lerllldeıı, re-
miahUD' kala&J'da, Almanya n !talya ilen u1r mille~ ıe bir barebt1otn .... olall bava OltUalU- dığı torulmuttur. Cevaben, .. pek mem jlm, b&nillk. balancılık bekliyor .. nominal 

'-tka ldmMyi alaka• terle de mübadele etmeliyiz. Her ttlr- ltbıtl tamamen kııllanmuu• lmklD nre- nuniyetbahı olmadığını, yağmur mev- Udldar ~ lllyede baldld Uyak&t 

.......... Fakat aalatıldıfma JU ideolojiden bade bir lfbirlili A.,.. ceı:ıuı:m.~~; ıiminde, yani önümüzdeki 3 ay ZKfm· v• :!ı~ =İıın•• bullnalı 4nreDlll 
'da kurulmak btmi· nıpa muYUeneainin rekabet ve kar· TefebbUI lıılrtblrtDda oldaltp. tuldı da Birmanya yoluyle nakliyatın pek fevbllde eartıan. idare lmlrlerlmlll 11er 

~••tlat dnletlclir. ıa-lık L-ynaiı olan ıırf ıiyaat for. Od llankett ••n"'""'ft etmektedir: bola- memnu • .. u 1mı ğ .sr 1-ı• sOD ~ blr tmtnwı tte Jrarpl .. tmnüta-
• • _. ___ ._ :r- - ıa ~ıı ve Uırq. nıyeUI o yaca ını "auy _, dır. Oyle lmtlbanlar ki mOment• 1l.,.tt. 

•-• aiatema •---. o mUIUn yerine kaim olacaktır. Fakiri• Iqtlls 8Ülllille )'8k1apcü bMlıca al· tir. Hariciye memuru ıunu lllve etmlt- Dl mtblha9ıraD bldiee n TAıtıalar, mO.bet 
._..ili politikada yapılma• pn, nüfuıu artan Awupa. badini ya. mu ctısUtamıan ınsıns IDOd&fu lllteml· tir : mtıceıer tetkll ediyor. lf&tıl' ve pille, ll· 

-.:.-..ı--. .... li delitildikler ka- pttıracak Ye hattl refahını temin .. ne DUfusa mwatıu olablldlklerl ~ .. _ Palcat yalanır mrnimi pçlp de ~k 1~~::.!'kk~~m~~: 
pelitikada bir 017a.. decek bir latihlal ve tevsi ıiıtemi ft = ıs:~-:':ıi:t=-~~:_.,~; nakliyat çolaldılt aman dahi, bu ,ol ;.""m.. :tdare &ınirlerlmlztn onıaslarmdald 

~Nıll"ir.. Y m .181MD7a'tla bir iktıudr bUnye tespit etmelidir." yakl&fJD&dan önce. tan önce botUll ile yapılacak b&l'p mal.zemHI nakliye- vuffeler cidden tok -ımtu'· KMUUyetudlr. 
-.ı.aı--. doin ___ J.ı 1. _LL_.J seçnutk lbımdır. Iıte mUtblf m ... ıe ba. · • daha bul iı ilmi Deliliktir· 
·1m-L _ _.. a__ d Fransa aa-~L.--•ar ncuuanaa Ndadır. Bunun loln ti~ kadar dUll- auıuıd·-..:ı- u olmq unıca • w n eee17eleltld, hal lıabd -

•-~- leaı -t ... ır. D11 ar • • ~ lann elinde blztm bllditlmlz yegb• vuı· ıuucyim.,. 1ladd1De kadar memleket emrinde, ldsme-
:"!lllia • japon mbakereleri yem ,,,,,,_,ar al..Jı ..._.. dı•Rlta " ~. _...... al· • i , b. •1ar,_ tl9d9 Jadl--aıll'lill lattyeıı lflerdtr, mn-
~la: .. yapdmq almuı bil· Vlchy, 18 LL - Dtln lllbah, rellftt =-~ı::iı!P!ac::.= 1: r1C1ponıcn;.::.;:ti u 

1 -. ~ Wlbt clevrecle, vatana, dnle-
te layıktır. ceridede çıkan bir kararnmne hUkUm- Almaııya bu nauharebeye bekleıımedlk ıntll· te kaJ'll m~t kabullemnlf, blanet" 

L f tabll-•lııe darda 8'11111 lb1 aftkedecekUrT Ger1J9, a._ ha ] __ uı--. TUlfe -.. tclare lmirlerlmlae sUnal· 
gq ..... lede eheml•-All !erine nazaran ranauı ı- deatzı---e • ...:..ı ... _ ... _ .. 

1
,_,_ -•aa •• ..-. _.., y, 18 a.a.- apcm me.-ur •"·-

ı~ '--- tabii ""''" ~ .. _ ...... - _,,,,..- 101'QS. Kuvaffaldyet •ırlarım, halk Ue ıa-
"-Nırı &erlin • Roma • geçmiı bulunan her y&uuaCI yett re ıwı.or. l'llıat ~lllUl _,....a. den alınan laabtrlere azara Hanı • 1D temularbMI& bulan 7Ulltaaa _.,..u.. 

aatikamintern ltir giritinin tarihi ne oluna olaun llattl ::ıı lldllttutı "" ubpU W F9ttıl w.ı-- Cheou koyu cetaap 181Uliacle, Chla- rtyle Utlhar edlporua, Bu mUmtu vatfıD • 
Gerçi 8erUn So,,..1• bu tarih kanunun meriyete sirctitl ta- ... ~!!' :.:.O:--~ bai llllllt•knwnükf Çia lmunJanmn =.ar~~=::=~~°:; 

fte anl&fhktaa 80ftl"a .. ribten mukaddem dahi olu bir bnf.. m ... fllODUD ellndell al~ kla bir Japoa Mrp filotilluı tarafından 1U'llD ola eMler bıralcacaklardır. Bun-

~_-iittİnnİf sibi söründü. name ile bu tahilyetten iakat edlWll· ~rı-:~':r.8:"_.~=ldo lılr ~ ~ı:nbardımmıından ıonra ihraç edUea =~=1e11::ıa ':i~ !i:'1:1: 
,,... •aal1a eoa •amaala.. lecektir. -.. ......._ .. .....- ...,. .. ,.... bir Japon bl!ırlye mDfrentl ~ehi deııN llftlrWldlt'. MeınaliYet o~ yerde 
~ihai .. IMmaiyor Fakal 1 EyUildenberi meriyette bulunan nln mantıklı bir tetkike pek u yert oldu· dağındaki Çin iıtihklmını zaptetmi~ eal&hlyet olur mut Bunlar, memleketin u-

.._ ~tern ale•htarl·Jr.. ve dU-nla mtınuebetlerln ınemnui- ~U:: !:..TıW:!r::ı-. .,. __ ..,,1 __ 1l•_r. tir. lmllDl vuf7etlnl, umwnt alyuetlnl, ana 
llıi J ... S-- ~'• -• IU... preb8lplerlJd ÇOk lyl kavnmlf, bu itibarla 

lllaenaleyh Japonya tek· yet ve tahdidine tullQk eden bWdlm- vapurlardan müreldcep Dald17e flloWllllD- stmllD erı mllhim ve mn.taceı meaelelertnt 

... ~hak edecek olursa, ler diler blr kiarbar~l il•dfi!u ıı:~ =-~c:~.r..:n=-: lngı"ltere'de kurulacak ~::-:..~-:!in bölgelerim kant 
vıaeaonun SOYYet aleyh- ran 1940 dan lt en ı P e 1 te.arlne pek u marus kalacaklarmq. Dl,_ bnf tuumaıan, halkın pııtkolojtatııe çok e.a.ana edecelltır. A· dlr. Bu lrararnmne Cezayir ve frarı11s :;:;:. l8e dentsalb Plldlerl tardmd8D yalandan vlkıt olrnalU'ldır ki atce •Gt. 

Birliii n. Almaap mBttemlekelertnd• de kablll tatblktlr. mevcudtye= .,:~.~. naıanauı fevkalade muhakeme Jdlllerl lkWwna lmklıı ~· ~t-
~--- ...... _ lerine Umlt, ceearet. hayat bableden idare 
~betler, Japoap• Franns kt.ıbinaüwl• Testne baklkat fadur ıtt, 4tlello oetlD Londra, ıı a.a. - ltorter aJanaılim par- &mlrlerlmlz, bu çetla sQaleı'de, • bU1Uk 

.._ ..._ tekrar ka!ilinuı ,.Ü• ft.fft " kaa1ı olaoaktır.., llmento lmlllaMrillia biJdirdlliM ilk• harp laUaatlliblU'lnwıdır. 
-.. der kad .. Vicby, 18 LL - 16 temmua lrn1 --- Ruh bessbı oluna, fahat nıuruıar kal· 

ı eceye ar müt.... tarihinde çıkan bir kararname ile tO· y 1 mmtablannda h..t IMhi1'9tll JMhhm• bl ketnlrtne ne kadar sat n dblO cıı1llnlla.o 
-.....~ • L~~ ........ - ..... ravt devlet arl\lhal dairell reiıl Qeor- urt ar1na dönen lerin ...... clak bJma lbÜIUIJUD bul A1Z olUDDS, "b0)1lk vulfelel',, ,.ısrmete 
~ .,__ r ki k•nnlan hıı.klnnda Avmn .........sa 7&· lmkb tuaVVUI' ol•mu>a& Kllletlmisbl 

A. 1. ESMJR. 1e1 Dayru ıdliye ne.zaretf umum • zelzele fel6ketzedelerİ pılaıı tenkitler beriae, dahili7e nuın B. 
---- tlp111tne, Andenoa din -.am btlttla ııartl müm ... 

H.SAMI 
Urfa mebu.lu 

tarlblade, bu ~ mtımta ve blrlllal 
plbda vUlfe ve hl&met sönbüınek Unı
kimmn verdllf yüce ııaadetl ldrlk etukl .. 
rtııd~n bir &ıı ftlphe edilemes . 

Btıytlk. makaaUan, btiyUk mllll pyellft 
bir an aö&deıı kaçırmıyaıı idare &mirleri.. 
TUrk lllerlnl dol .. anlar bilirler ki : bu 
halk, blr yolun, bir auyun, bir 991menla, 
Jıerhansl bir medeniyet vt ha.Yır Merilaia 
ıwaa.ıı borcunu nuilden aeaüe devredar. 
BAnllerlnl rahmeUe, mlmıetle ytdeder • 
Böyle temi• ytlreklt, kanaatklr, bir ballı 
lolnde HVilerek, takdir edilerek, h~ 
sörerek galıpıak ubu& babtl;rarlık mı
dır? 

Hangi maddi •nstnJlk. bu mlnnl MYw 
klıı yeriDi tutabilir T Ardmda medalyet .. 
aerleri bırakarak ptmek, )'Urdun muh elif 
klltelerine, kalbinden, mevcudiyetinden. 
benıtttnden birer pare& 1ledt39 etmek. mu
kabilinde de b&llwı aamlml hürmet ve mıı
lıe.bbeUıai kazanmak.. Türk pııçlltf lçlll 
'ne ceııtı bir çalııma ll&hut, ae un bir lb· 
tti'u kayaalı .. phal~ aahlbl olanlar illa 
hakiki ilctidar mevkll.. GUD,ldl vuite ve 
muull,yet ınevldt .. 

Btthuaa, milli mUclalu 1'aımlıJdan
mıısda, idare lmlrlerlmlalD rolü ~ V9 
ınWWndil'. Cümhurtyetbl uker1 tarUdıt 
harp tarihi, hig bir ısamaıı fU tarzda tın.. 
lan ihtiva eblliyeoekttr. Bu meald9 ı.. 
killer uker1 tar1h1m1He kaUYeD :rer llul• 
mıyacaktır. 

- Nakil vaeıtaıarımıı toplUllfUlcla: mu. 
kiye memurları badll.UW t.retttlp ed• 
vulfeyl lıakkiyle yapmadılar. Çok alır 
davranarak lkmll iılerinl pciktlrdller. 

- Hayvanların toplanmuında lbım ... 
len faaliyet ~tmedill sibl ef1'f ve 
mUtenems oıuı kimlıelerilı ~~ 
da dokuDulmuyol'du. 

-" Bu teıebblla tnpat ma1.....mlD " 
dlter veealtlıı uhtıDd&D ... bHba-a ... 
balll memurlai'ıD li.YıldYle flol'dlm e~ 
mul pbl sQçltlkler yüıdlndq bqaniam9' 
dı. 

- Wert talnlmlse 9Öft, bu it kla-.., 
fl clerece'4e faaliyete sir111ldL ADcak ınUlll! 
ki tetkllltın ve ukerUk fUbelerlldD bu il 
ictn kltl derecede hazırtUllMDDI oJm•J-.., 
n, aeferberlltlll lDt1um ve otr97U .O.. 
t1Di JhlAI etmiftL 

- Teki.lifi harbiye koın1ayGalan ....ı 
ıap c!erececl• faaltY'lt ~· Jftlıi 
kWAt ~tim &eter mUddMiaoe 4naqa 9"" 

- KUlk1 teıkillt ile ~ ..,_ 
aında sıkı teırlklmeaal nolaıam ...,..,.... 
ıe çok fena teair etti. 

- 11an&l menbalanaın Tein tümfld oı. 
8UJI, takdiri mllmktln olmadı. KeubUıl ... 
halle teebltl l~n birime defa tetebbOıl edDa 
dl. l'akat mtılld ld&reDln acıd ,odllt• 
t.bit lfl dalma akim kalıyordu. 

- HUl&aa, ukert muvaffaJdyeblslUde • 
rtn mülıtm eet»eplerlm, oamanıı ıu..... 
torlutumm dabill s&.fında U'lllll&lıdlL 

8araılmu bir lmuıla telavllYcınlt 
Cttınburtyetln ukert tarlbl, harP tutbJ 
Myle fıkl'aları btg bir saman Uıtlft ta.lıi 
JllOektlr. Sebebi bult.. ~ ~ 
Türldyut cürtlmlll ve oımu, oamamı ı.. 
paratorlutu dettldi.r. 

Oör111Uyor -ld mııu mlldafaa ~ 
nmızda, ldare bılrtniD rol'1 . ~. 
Kilit mOdafu hazırhkları .... iti-' 
kaysıııı bil' Ul dtmatındUl oıtam7m .. 
idare &miri ne Ju.ymeUl blr mUl~ Jai'W'M 
umurudur. Böy}.e dllfUnUllll'lıe, lt1-.l = 
mı:::..--~~.~ 
toll lıo~-

Kllll mUdafu hlaıetlerlnde. -UW
flyetlerlnde farklı muameleye, t.u..ı:I 
ameleye, blr kelime ile llUJfiltlmlle 
lmllll tManur edilemu. Rejllllla 
aus muameleye tahammUlU yoktu .. 
llahada, her ınenud&, her itte kanma "" .. 
dalet llOJrOmrln olllCalrtır. 11....ıeutlıııdll 
_,.,.uı ea kuveW kale, itte bu mi.ani 
........ Bu ........ _ ..... Ocra klltelertne kadar aebllm.adtr. 
mtldataamızı ilgilendi.ren mllhlm ve 
rrıevsqat vaktl,yle, BUytlk Mecu.ce 
m1I ve bqUıı tatbik mevldl1ldedlr. 
olsml, uqta oı.mı. rd1tus n ttlbUl 
"9)'& ldmM8ls bulUDllUO, bar vat~ 
klYe ctımhuriyettnde, kanun 
mllaavtdlr. B&lk bUD& aamlml79Ue ....,. 
mlft;ar. BOtoıı ~ ~1'81 
mülk! ve Ukerl tetkllltımıza -... 
lana meaalalDi iftiharla takip e~. 

TUrki7e'de halk ile lclare arum.ta. laallı 
tle (Bltte) araaında. mUnevverkl' U'Uuıda 
uçurum yoktur. tçUmal ve alyul bUbye • 
miıdıl bu tarafına gtıveııdl,tlmlz lçllldlr ki 
mlllt vahdeUmlzt bir oeınc bQttbdtUc ll8lla. 
clıe tuavvur edtyorus. Türkiye CUmhurlye. 
tl genel kurmayı, Tlll'ktye ~ 
U idare mekUlfmn&ll, elele Vermiftir, mil
li tmtlhaıı pçlrlyorlar. Hallı: imtihan ...,. 
tlcelerbd gok yalalldaD sötatl kaberarall 
takip ed17or. KaldDe muntuam lfllyor. 
Belll ki evellnden cok dikkatle h&nrlua
mıı, tertip edllmlf btr prosraına ahlbis.. 

Cepbe prial emnlyetbıtD korumn .. 
vaztful de ldare lmtrlertmtztn uhde•i• 
dOlen lflerbl en atın. en hayat'8tdlr deDl
lebillr. KOcadele balnm•nden. busilD cephe 
tıe cephe gertat &r1lll1lld& fark kalm,&mlf. 
tır. :Memleket içinde, IDhlW ettll'lel. çe. 
ıaUcU tahrik kuveUeriae meydan bot bıra
kıldılt &Dda, cephede de nuıtlCbiyet mu. 
kadderdir • 

Oaınımlı İmpara.torlutu. seoa laarpte. 
eo bUyWc hatayı, tecrUbell ve Wim sör. 
mDt jandarma lruvettm cepheye aevket
mekle yapmıttır. Buhranın. mtlcadeJeııta 
ııomma kadar yurdun t~nde çelik ırtbi ut• 
lam bir emıılyet lıavuı uecettııe imanı. 
ID1S vardır. 

Bu mllblm vuttelere, btr de, Urtıaad! 
vutıeleri kata.nama, meırullyetln azameti 
kendlllllnden febarlls eder . 

Zlral latthal ne cok yakından &llkdaa 
olmak; loabuıda tohum tevztlne kadar D• 
saret etmek, ıall&! tatlbaall arttıracak te6o 

(Sanrı 1 lllCI HTlad•) 

tıl.a tktludt meselelere alt kıymetler U• AıltakJa, ıı LL - lllMflr edlladı oı.ı ılHeriJte a6rtltenlr Uyihada ~ -. 
"1Qftda' da tam mum miidllfl Henry Deroy ve maliye aeılaele felftetsedehd 7Udlarma dlDID* dillt IWdımda mutabık kabmltn'. Zanno-
l• neaaretl faıhrl mUdUrlerlııdea Ollvier t.edlrler. Balanlm tlmcllp kadu IOO kiti landuluaa DUU'Ml 791»1lacak olm tdilfıt 
QIYetler kanunu Moreau. Neret. ınaliye auaıetl umu- ıitmııtır. 1oıı kafile a atuto.ta Hata11 tunlrdır: 

Sayın Münlehlbl sanllerln 
- mı kltlpliiine, tedtetmlt bal11D&cakttt. ı - Ba mahkemeler acalr .-.t ftSI-
~ - 8el'beet İrlanda devi• JlalQllerdeıı Xavfer Vallat eül mu- yet btl eantte llımn ae.Mrcllll taWlr-

~·=~~ baripler umumi kllipllğine, l,.ll'U Hnı ı... del~ ~9:,= idem -.z Yeıdl· 
~ ıattaal ahval 

0

d0Ja- Nafıa bat mUfettltl Scbwarts nafıa ii tlirdirde, daha 7tibek bir mahkem8'e 
..... ~~~e, = ve nakliye nesareti umumi kltlplllf· Jlfdım iye Jlllflll• mtlncaat lmktm olacshr. 
h,;:~ bumdan lntihQ edil- ne, 1 - MtıMr.meJ«in blldmleri •*-' oı. 
~nın tayiniyle, bapeldl Eıki nuırlardan ~bata, potta tel· A,dm, 11 a.a. - VUbetia her taraf• ID&7JP livil olacaktır. 

~~~b~ec::· bir •beple ıraf telefon_!:;ti ;numl kltip- :n~~:=a~ll; :f:ı.= 
taJ.-:!l'~tte bafvektl vutteatıd liğine tayin ~ ter r. vardır. Ka,dolunan hl a4edl hlnl.t PG-
~ otomatllı aurette ,.. • 

91
,.._ ... _ _, ___ _,_,_ v 

lbuavtnlntıl .. lebllecetbd -~ ,,........... mittir. e dn ıestl~• 4laba sl7*delet-
mektecllr. Bu faali~ arumda hlllııa-a •· 

Clermont • Ferrand, 11 LL - Ha· dnalannm &l mu ~ 
vas bildiriyor: .. Hayati meHleler" bat AJ'dma batlı Umarlu kö:rinde )'eni te

li -..... - trJ4Dd& cUml\Urlyet Iılı altın4a ''Tempt" psetetinlıı bat- ıelddll ed• kadmlar kolu birbc dn lGfa· 
._ '- nleaup olduklarında makalnl, ıaart bayata mtıtutlfk b- 4e tflrlı hava bırwuaıaa tıo lııadm &d 
~.ldfl bu lüalı Belfut'- rarlar bariclııde acele balH lcabeftn ..,., ... ,...,. 

NegOs Sudan'da 
Londra: 18. a.a. - Royter'lıı dlplo -

matik ınuhlblrinin Hllhiyettar Loncl
ra ~fUlerlııdetı 8ifendiğine sBre, 
Haı.t imparatoru Halle Seluie'nfn 
Sudan'tla balundulu bııgln te,it okan
...._.r,. 

n111rı dikkatine 
Ankara Mebus intihabı 

T eftiı Heyeti Reisliğinden: 
VitAyetia • bulunan mebusluiu için leÇim J'&Pıtu. -

imdan ayna müı1'ehibi anilerin dlzdanlari~ beraber 21 
temmuz 940 ~ sünü aat 9,30 da Belediye Mecli8i alo
mma ttıtrif1eri rica obmr. 
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Her türlü felaket ve mahru -
miyet anlarrnda çocukların 
SIGINAGI Çocuk Esirgeme 
Kurumu'dur. Bu önemli yurt 
vazifesine bütiin yurttaşların 
yılda bir lira vererek iştira
kini Çocuk Esirgeme Kuru -
mu aayğıyla diler. 

• • Vişi mevsımı 
Fransa başvekili mare§alm par· 

lamento merkezi olarak Vişi kaplı
calarını seçmekte gösterdiği yüksek 
dirayete, doğrusu, hayran olmamak 
kabil değildir ••• Her geyden Önce bu 
merkezin bir knplıca ıehrinde ku
rulmaamdaki isabet: kaplıca moda
sı her devirde ve her memlekette 
rağbet görmügse de o modayı en 
parlak derecesine çıkaranlar eski 
romalılar olmuştu. Şimdi kendileri
ni eski Roma'nın hayırlı halefleri 
diye tanıtmak istiyen İtalyanlarla 
latin birliği yapmak için, buna ka· 
rar verecek olan pnrlamentoyu bir 
knplıca ıehrinde toplamaktan daha 
münasip bir fikir olamaz. 

nin tarihini de düşünerek bu kaplı· 
caların kıralı xıv. üncü Louis zama
nında büyük şöhret aldığını hatırla
rına getirirlerse onun "devlet de
mek ben demektir" sözüne bu za • 
manda verilecek minayı anlıyacak· 
lardır. 

~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 

Dıı licarel 
Kliring hesapları 

bakiyesi 

Vişi kaplıcalarının bir §Öhreti de 
büyük şehirlerden bir müddet uzak
lagarak açık ve temiz havaya alış· 
mıı kimselerin tekrar ve birdenbire 
büyük bir §ehire döndükleri zaman 
hissettikleri rahatsızlıklara meydan 

Tilrkiye Cümhurtyet Merkez Bankasın -
vermemektir. Ondan dolayı yazın dan alınan hesap hürnsaıarına ıöre 13. 7, 
hava tebdiline gidenlere, hekimler, 1940 tarihindeki klirl~ hesapları bakiye • 
tekrar büyük bir tehire dönmezden !eri 
Önce Viıi'ye uğrıyarak orada bir iki CETVEL : - l -

TUrkiye Climhurlyet Merkez Bankaıcın • 
hafta karaciğerlerini temizlemeleri· dakl kllrinıt hesapları borçlu bakiyeleri : 
ni tavsiye ederler. Demek ki yüksek :'ıfcmleket Miktar T.L. 
d . 1. l 1• Almanya 
ırayet ı mareşa par amentoyu 1 A. hesaplarındaki 

17.338.000 

Köylümüzün giyecek ihtiyacı için yeni tedbirler 

El tezgahları dokumacılığı 
inkişaf ettirilecek 

İktisat Vekaleti memleketimizin u-
mumi vaziY.eti bakımından büyük bir 
chemiyet arzeden eltezı;ahları doku . 
nıacıhğı etrafındaki çalışmalarına ve 
lüzumlu tedbirleri almasıııa devam et· 
mektedir. Vekalet, köylüırüzün elbise 
ihtiyacını kökünden haliedecek olan 
tezı:;ah dokumacılığının inkişafı etra
fında ayrıca tetkiklerinı clerinle§tir -
ınektedir. Vekiilet'in bu tetkikleri mes 
!ek halinde dokumacılık, aile ve köy 
ihtiyaçları dokumacılır,ı olmak üzere 
iki cepheden yapılmakta, diğer taraf
tan Vekalet, meslek halindeki doku -
nıacılığın mütekasif bulunduğu mın • 
tc.kalardaki iş erbabının kredi ihtiyaç
larının karşüanması için dokumacılar 
teşekkülü olarak kooperatifler kurul-

bizzat imal etmesini temin etmek ba
kımından tezgah dokumacılığının köy· 
le.-imizin iktisadi ve içtimai durumları 
üzerindeki tesirleri çok büyük olacak
tır. Vekalet bu yolılaki çalışmalcınııa 
nüı~une tezgah ve çıkrık tevzii ve do
kumacılığın seyyar muallimler vasıta. 
siyle köylerimize öğretilmesi, muay • 
yen mıntakalarda, yün dokumacılığı 
icin büyük bir ehemiyct aızeclen dink 
ttsisi gibi müsbet ve maddi yardımlar
la başlamıştır. 

Şimdiye kadar 142 nümune tezgah 
ı;ıpariş edilmiş Bitlis, Etazıg, Sinop, 
Edirne, Çankırı vilayetleriyle Anka -
ra'nın Sincan köyü ve Taşpınar köyle· 
rine tevzi edilmiştir. 

Vekalet, Erzurum ve Trabzon vila
ktlerine bin ve Kocaeli vilayetlerine 
de 1500 liralık bir yardım rapmıştır. 

-< Radyo Difiizyon Postal&f' 
TÜRKİYE Radyosu - ANKAR" 
----( Dalga Uzunluğu ) 
1648 m. 182 'Kcs./120 K\\'• 1 
Sl.7 m. 9465 Kes./ 20 KW 1 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 K"" 

CUMA: 19.7.1940 
7.30 Program, ve memleket ı;aıı 
7.SS ,Müzik: salon orkcsrası 

(Pi.). 
8.00 Ajans haberleri. . 
8.10 Ev kııdtnı - yemek lisıesı. 
8.20/8.30 Müzik: Havaiyen 

(Pi.). ..ı 
12.330 Proı::ram, ve memleket P"' 
lZ.35 Miızik. Çalanlar: 6 Cevdet 

Fahri Kopuz, Hasan Giıt· 
Rıulifc Erten. ~ 
1 - Şevki bey • hı.izzam fi 
diıleleriz). 
2 - Salahattin Pınar • h 
kı: (SeviyorJ. . . . 
3 - ..... huseynı türkÜ · 
dim çöllere). 
4 - Sadettin Kaynak • h 
kü: ( Göres!n mi ijeldi). ( 
5 - •.•. - hicaz türkü: 
rin bahçesine). 

12.50 A3ans haberleri. 
13.05 Müzik: Zeybek ve Anadol11 

13.20/14.00 Mı.izik: operetlerde' 
parçalar (Pl.). ı 

Viıi kaplıcalarını idare edenler, 
oranın yalnız Fransa'da değil, bü
tün dünyada en mükemmel teşkila
tı bulunduğunu iddia ederler. Bu da 
oraya gidecek misafirlerin Vişi geh· 
rinde, bagka hiç bir yerde bulamı· 
yacaklan rahatı bulacaklarını te
min etmek demektir. Bu ıehirde o 
kadar rahat edecek yeni misafirle· 
rin de kendilerinden istenilen kararı 
vermekte hasislik etmiyecekleri şÜp· 
hesizdir. 

tekrar Paris'e götürmezden önce borcumuz T. L. 
bir müddet kaplıcalarda istirahat Almanya 
ettirmekle de - bizim eski dilimiz- B. hesabındaki 

alacağımız 
deki tabirle - iki türlü hakimane Belçika 
karar vermiştir. Finlandiya 

masına çalışmakta ve kurulan koope • 
ratiflerin inkişafını ve muvaffakiyeti
ni temin maksadiyle kredi müessesesi 

2.876.600 l4.461.4oo olan Halk Bankasının bu ınıntakalar-
630.300 
397.500 da Halk Sandıkları tesis etmesi ve ya-

Sincan köyünde inşasına başlanmış 
bulunan ve yiinlü kumaşları sıkıştır· 
maya hizmet eden dink de yakında iş· 
lcmeğe lıt)şlıyacaktır. Vekalet tarafın
ôan tavzil edilen bir usta dört ay müd
detle Bitlis vilayetinde çahştırılmı'.i 
ve halen Ankara'nın Ta;:pınar köyüne 
gönderilmiştir. Bu usta yakın bir za
rranda Erzunım'a gönderılecektir. 

18.00 Program, ve memleket fıl 
18.05 Muzik: cazband (Pi.). 
18.30 Müzik: halk havalan. 
18.50 Muzik: radyo "Swing,. t 

Özgur ve ateş böcekleri). 
19.15 Müzik. Çalanlar: Vecibe~ 

Fersan, .Refi& Fersan. oı.ıw 
mi Hıza Ahıskan. Fakat Viıi'nin seçilmesinde en Hollanda 

büyük hikmet orada esen havanın İspanya 
kaplıca mevsimindeki aylarda han· İsveç 

397.500 hutta iptidai madde temini için kredi 
•279.300 vermesi gibi tedbirler almaktadır. Sim 

diye kadar İstanbul, Denizli ve Me;zi
gi taraftan geldiklerindedir: D. hesabındaki borcumuz T. L. 

İsveç 
2.351.200 

1 - Bestenigfir peşrevi .... , 
2 - H. Hüsnü eI. • best"" 
kı: (Çok sürmedi gcc;tİ)• ~ 
3 ~ Suphi Ziya • .saba fi Bu meıhur kaplıcaların fayda 

vermiyeceği hastalık da hemen hiç 
yok gibidir. En baıta artritik olan
lar, bunun da en mühim alameti, bi
lirsiniz, aaçlan genç ya§ta dökülmüş 
olmaktır. Fransa parlamentosu Pa
ris'te bulunurken, localardan müza· 
kereleri dinliyebilenlerin en ziyade 
gözlerine çarpan gey, gerek senato· 
da, eereok öteki mecliste azanın daz 
batlı olmalarıydı... Sonra böbrek 
kumlan, pek eski zamanlardanberi, 
büyÜk hatiplerin hemen hepsi böb
reklerinde kum sancısından zahmet 
çekmekle şöhret almıılardır. O iki 
meclis azası arasında da kendileri
ni büyük hatip diye tanıtmak isti
yenler pek çoktur ... Dahn sonra al· 
kol içenler. Bir seneye yakın bir za· 
mandanberi iç sıkıntuııudan alkol i
çenler epeyce bulunsa gerektir ... 
Viti kaplıcalarının ka}ınmaya bile 
iyi gelmekte şöhreti vardır. Yaz 
mevsiminde kaşınma ihtiyacı da aık 
aılt meydana çıkar. 

Orada tutulan istatistiklere göre 
mayısta cenubun §arkından estiği 
halde haziranda şimalin garbından 
eser. Demek ki mayısta Vişi'ye hal· 
ya havası, haziranda da İngiltere 
havası gelir. Onun için parlamento 
orada mayısta ve haziranda topla
tılmış olsaydı faşizm ile demokrasi 
arasında tereddüt gösterebilirdi. 
Fakat o iki ay geçtiğinden artık te· 
reddüde imkan yoktur ... Temmuzda 
Vi§i'de hava cenubun garbından ya
ni lspanya'dan eser. Bu hava da, 
bilirsiniz, timdi hiç de demokrat de
ğildir. 

A. hesabındaki 
alacağımız T. L. 
İsviçre 

fon'da olmak üzere altı kooperatif ku
rulmuş ve Halk B:ınkası lstanbul ve 
Merzifon kooperatiflerine iptidai mad 

124.800 2.226.400 de kredisi vermiştir. Denizli mıntaka
Diğer taraftan yün ve keten iplikle

ı inin de bizzat köylü taı:afından ya -
rılması Vekaletçe faydalı ve lüzumlu 
ı;oriilmli1:1 ve mt'mle1cetimi1dc mevcut 
el çıkrıkları tetkik edilerek :yalda iş
leı \'e fazla ramlıınanlı bir ntimune 
çıkrık tipi tesbit edilmiştir. İstifade
ye başlamak üzere bu nümuneler ya -
kında alakalı vilayetlere gönderile -
cektir. 

ti dildare bu demler). _,r 
4 - Dede - liestenigir p-· 
seni sevdim seveli). tı: 
5 - Yesari Servet bey· 

Lehistan 
Letonya 

116.100 
4'16.MO 
94.300 

sında da bir Halk Sandı ğı tesisi karar
laştırılmış ve tatbikata gecirilmiştir. 

lik şarkı: (Bir hadise var~ 
6 - Mustafa çavuş • h1 

Mncaristan 
Norveç 
Romanya borcumuz 

Romen kliringine avans olarak 
ithal edilip henüz Romen mal
ları memleketimize ıir'":İien : 
T. L. 82.000 
38 hususi 
be sap 

708.900 Aile ve köy ihtiyaçlerını karşılıyan 
215

•
700 tezgah dokumacılığına g~lince bu 

mevzuu Vekalet ehcmiyetle ele almış
tır. Filhakika köylümüzün boş zaman

~ !arını kıymetlendirmek ve biiyük bir 
' ehemiyet arzeden giyim malzemesini 

şarkı: (Dök zülfünü rne1 
19.45 Memleket saat ayan, ve 

beri eri. ...l 
Z0.00 Mı.izik. Çalno.lnr: Cevdet it' 

san Gür, Şerif İçli. ô 
1 - Okuyan: Semahat 
l - Şevki bey • uşşak $3 

ile geçti zemanım). 
2 - $ükTü Tunar • uşşak fi 
ı:er dolaşırsın her goniılcl; 
3 - Eviç türkii: (Yürudıı 

Bu kaplı<'alarm mide ve karaci
ğer hastalıklarına, §İşmanhğa ve ıe· 
ker hastalığma karıı §Öhretini uzun 
uzadıya anlatmıya lüzum gormüyo
rum. Bunu herkes bilir... Bunları 
ı1oylemekle de o kaplıcalara reklam 
yapmak istemediğimi elbette tah • 
min edersjniz. Vişi mevsimi eylül 
sonunda biter, bu sene oraya gitmek 
istiyenler bulun&& bile hangi yoldan 
ve hangi pasaport vizesiyle gidebi
leceği bilinemez. Gelecek sene, mu· 
harebe bitip yollar açılsa da benim 
burada yapacağım reklam o vakte 
kadur unutulur. 

Maksadım, orada toplanacak par
lamento üyeleri arasında Viıi ıula
rmdan istifade edecek pek çok ki· 
§İler bulunacağını söylemektir. in
san kaplıcalarda hem rahat ettik
ten, hem de hastalığını iyi ettikten 
aonra kendinden istenilen muvafık 
rey~ vermekte elbette tereddüt et· 
mez. 

Orada toplanacak zatlar, Viıi'· 

Temmuzdan sonra ... Asıl mühim 
olan Viıi'de esen havanın ağustos 
ve eylül aylarında hep farkın ıima· 
linden, yani Almanya'dan gelmesi
dir. 

Vişi'de esen havanın istikameti
ne bakılırsa, orada kurulacağı ha
ber verilen yeni anayasanın faıist 
rejiminde olması zamanı artık geç· 
miştir. Orada ağustos ve eylül ay
larında yapılacak anayasa ancak 
nazi rejiminde olabilir. Onun için 
bu iıte en ziyade aldanacak, galiba, 
fa~ist rejimi olacaktır. 

G. A. 

Almanya'da ingiliz 

hava hücumlarının 

yaptlğı tesirler 
Lonclrn, 18 a.a. - Anep ajansının Hol

landa hududundan aldığı rnalfımata naza. 
raıı Hollanda tarafından tcslrntı pek g'(i:r.el 
görlllebllen :lnglllz hava kuvetlcrlnln gar
bl Almanya üzerinde yaptıkları bombardı
manlar, halk Uzerinde derin tesll'ler yap
maktadır, Almanlar, bu boınbardııııanlann 
neticelerini bollandalıla.rdan glzlemlye ı:a
Iııımaktadır. Almanlar son zamanlarda 
Arhlıem civanndakl tepeler Uzerinde gece 
gezintllcrlni hollandalılara yasak etmiştir. 
Bu tepelerden Almanyn ,görülmektedir. 

İngiliz akınlarınnı yapmıı;ı oldukları 

4 - Kendine dikkat et. Aşkıtnızı unutma! Sakın 
yese kapılma 1 İstikbalden bir an olsun ümidini kes
me l Bana itimat et 1 Çocuğumuzun ısıhatini tehlikeye 
öüştirecek her türlü hareketten kendini kolla 1 

5 - Her gün bana mektup yaz. Ne yapıyorsun, 
nasıl vakit geçiriyorsun, neler düşünüyorsun, bana 
bunlardan uzun, uzun bahset 1 Benden hiç, ama hiç 
bir şey gizleme l 

T. L. 
Yeni 
Hesap 
T. L. 

Romanya: 

368.400 

2.179.500 

Alacağımız : 
(87) hususi 

hesap T.L. 24.800 
Muvakkat 

T.L. hesabı 26.000 
Eskl 
Turl7.m 

hesabı T. L. 25.000 
Yugoslavya 
Yunanistan 

CETVEL: - 2-

U29.900 

ı.~ 

75.800 2.554.100 
181.800 
282.300 

Muhtelt! memleketlerin Yerke7. Banka
larınıla tutulan kllrlng hesaplarındaki ala-
cnklarıınız : · 
Memleket 
Ç'eko-~I ovakya 
Hesabında 
alacafımız T.L. 
Ceko·Slovakya 
Hesabında 
borcumuz T .L. 
Es ton ya 
İtalya 
A. Hesabındaki 
alacaiımız T. L. 
İtalya 
B. Hesabındaki 
borcumuz T. L. 
Litvanya 
Rusya 

?dJktar T.L. 

403.200 

9.800 

2.001.300' 

393.400 
4.000 

1.356.100 3.357.400 
18.600 

55.900 

tahribatın bir delilini de Almanya ile Hol
landa arasındaki demlryolu ve şose nakli
yatı intizamının bozulmuş olması te11kll 
eder. Almanya'ya hareket etmiş olan tren· 
ler, demlryollarının keetlmlı olması yüzün· 
den, hareket noktalarına avdet etmişler -
dir. 

! 
...................................................... ! 1 

KÜÇÜK Dl~ HABERLERj l Fındık vaziyeti 
...................................................... ı 

Giresun, 18 a.a. - Ticaret vekaleti dış 
X Tallln - Sovyetıer halk komiserleri 

ikinci reisi Vyjinski ve hariciye komlı.er ticaret reis muavini Talha Sabuncu bugün 
muavini Dekonazof! Tall!n'e gelmişlerdir. Ticaret odası salonunda fındık ihracat ta

X Tallln - Sovyetıerln yeni F.ıitonya 
sefiri B. Potchkarcf cümhurrelsine ilimat
nnmesinl vermiştir. 

cnrleriyle bir görüşme yapmıştır. Bu gö
riişmelerde lisans ve ihraç fiyatlarının 

faydaları hakkında malumat verdikten son-
ra çok azalmış bulunan fındık ihracatının 

x So!ya - Hariciye nazın B. Popov, • 
yeniden So!yadaki italyan ve alınan elçi. ynkın istıkbalde göstereceği inkişafın kati 
lerinl kabul ederek kendllerlyle uzun miid- bulunduğunu etraflı surette izah eylemiş
det görUşmüştıir. tir. Tacirlerimiz bu izahattan memnun ol-

duklarını söylemişlerdir. Yalnız son gün-
!erde ihracatın yapılmaması ylizünden fi
yatlarJıı vukua gelen du:ıiiklüktcn müstah-

de boyun). 
ll - Okuynn: Sadi HoştP 
ı - Sadrettin - hicaz §'rı 
diceğim hicrinin esbabı,! 
2 - Maksut - hicaz 5arP· 
gibi sevmiş). J, 
3 - Sadrettin - A. kOf'I' 
(Kimler eyleye şimdinı;e~ 
le imdat). 
4 - Refik Fersan • A. lcll~ 
(Rüzgar uyumuş ay dalı)"" 

20.30 K onu~ma. 
20.50 Mü~ik: fasıl heyeti. 
21.15 (İktısat saati). 
21.30 (Raclyo gazetesi). 
21.45 Müzik: radyo salon orlc 

olonist Necip Askın idat 
1 - Geo. W. Byng: N 
giin. 
2 - Willy Koester: Hirıd 

X Kopenhag - İsveç ile Almanya ara
sında ktıln ve Danlmnrlm'yıı att Bornholn 
adruıının dört senedenberi ingaıı.tı devam 
etmekte olıı.n bir tııyyııre limanının kUşadı 
sayesinde ana vatan ile irtibatı temin edil· 
nılatlr. 

3 - Franz I.ehar: Lükse 
tu operaetinden potpuri· J 

sil kôyltinun mutazarrır oımamıısı i!wiu bu- 4 - K'ı:ıer Bl'lı> • Kom~ 
uvertürü. 

günkü fiyatların biraz yükseltilmesinin te· 22.30 Memleket saat ayarı, ,;,., 
x Llzbon - Eski Avusturya lmp:ırnto- minini rica eylemiştir. !eri; ziraat, esham • talı'° 

rlçcsi Zita ile Amerikanın Parls sefiri B. biyo - nukut borsası (fit' 
Bullltt, Clipper tayyaresi ile Amerlka'ya 22.45 Müzik: cazbnnd (Pi.). 
harek:et etmişlerdir. Bu Gün •••••\ 23.25/23.SO Yarınki p~ogram, vı 

x Yeni Zeland • Auckland - Birleşik LJ l LJ S S • d t 
Amerika ile Yeni Zelanda arasında servis 1 nema Sin a • R A N 
yapan Panıı.merican Llne kumpanyasının Tahran Radyosu 
ilk Cllper tipindeki deniz tayyaresi, ma. Tahran radyosu, kısa dalga ııe 
haııt saatle 1:5 te Auekland'a gelmiştir. 2 Film birden ' saat 11.30 dan 14 e kııdar, 19 ıo-

x Cenevre - Venezuel1a, verdiği prea- 14.30 - 17,30 ve 21 de uzunluğu üzerinden, 17.13 derı ~1' 
vi 11 temmuzda nihayet bulduğııundım bu 30 da flT. 
tarihten itibaren resmen milletler cemi ye- NAM LJ S B Q RC LJ m. 99 lga uzunluğu üzerı 
tinden çekilmiş bulunmaktadır. 20.30 dan 23.30 a kadar 48 ın. 1İ, 

x Kahire - Başvekil ne İngtlter bil· ROBERT TA :YLOR zunluğu lizerinden ncşreditmcle1 

yllk elçisi buglln dliynnu umumiye komis· (Yukarıdn.ki Saatler lRAN 5" 
yonunu Ilga eden bir anlaşma imza etmiş- BARBARA STANVİK 
tir. 16 ve 19 da 

x Bcrlln - D. N. B. mncar nıtlbi Hor
ty'nin bilytik oğlu Macıırlstnn devlet de· 
nılryolları umumi direktörü B. Stefan 
Horty hlilen Berlin'de bulunmaktadır. B. 
Ste!an Horty bir~ gUn burada kalacak
tır. 

FRANKİŞTAYNIN N İ$ANLISI 
' Ayrıca: MIKl 

__ , 
gösterdi. Genç kız, sessizce oturdu. 

- Kaç gündür sizi bekliyordum. 
- Evet, efendim. ! 

. Profesör Viktor Loşonsi, bir müddet sustU· ~ 
kın bakışlarını genç kızın gözlerine dikti. Sonra t 
denbire başını çevirdi. Masanın üzerini karıştırdl· 
line geçirdiği bir kağıdı okumağa başladı; 

- Siz, Gizella Balogh'sınız değil mi? 
- , Evet efendim. İ' 

- Bin sekiz yüz sekizde Budapeşte'de doğdt111 
Güzel dudaklarından, penbe yanaklarından mil

yonlarca defa öperim. Biricik sevgilim, ruhum Gi· 
zellal 

Seni çılgınca seven, kocan 
Vilmoş 

Yazan: Mihaly FôLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TORVMKVNEY -58- - Evet efenclim. ..p 
- Babanızın ismi Şandor Balogh, anneniıirı 

VI. 
-Maria, ablacığım! Senden büyük, pek büyük 

bir ricam var. Beni fevkalade şık olarak giydir. Mü
cevherlerle, çiçeklerle süsle. Sonra bir fotoğrafçıya 
götür. 

Maria'nın hayretle yüzüne baktığını görünce Vil-
moş'un mektubunu uzattı: • 

- Bunu okuyunca teliişımın sebebini anlarsın, de
di. 

Fotoğraf hazırlandı. Mektuba cevap yazıldı. Ma· 
na, kız kardeşinin }'azdığı mektubu dikkatle okudu. 
Bir çok yerlerini çizdi. Mektubun ciddi ve kibar bir 
uslUpla yazılması lazım geldiğini, çünkü; bunun Vil
moş'un annesi tarafından da okunması ihtimalini dü
şünmek icap ettiğini söyledi. Mektup ve fotoğraf 
postaya verildi. 

Aradan bir kaç gün gün geçti. Gizella, profesör 
doktor Viktor Loşonsi'den kısa bir mektup aldı. Vil· 
moş'un babası bugünlerde Gizella'nın saat altı ile ye
di arasında kendisin evinde aramasını rica ediyordu. 
Gizella, bu mektubu da ablasına gösterdi. Maria, a· 
l iikadar oldu: 

- Gideceğin zaman bana mutlaka haber ver. Ben 
de senınle birlikte geleceğim. 

Gizella, ablasının bu teklifine ne cevap vereceğini 
,aşırdı. Müstakbel kayın pederine ablasiyle birlikte 
gitmek istemiY.ordu. Bu suretle yapılacak ziyaretin 

profesörün üzerinde fena bir tesir bırakmasından 

korkuyordu. Fakat, bu düıüncesini ablasına açmağa 
da utanıyordu. Bugüne kadar ondan her türlü yardı· 
mı görmüştü. Eliin da görüyordu. Eğer Maria bu ka· 
dar bayağı bir insansa onun yardımlarını da kabul 
etmemesi lazımdı. Tereddüt içinde çırpınıyordu. 

Tam her şeyin düzeleceği bir sırada, bütün işlerin 
Maria'nın yüzünden bozulmasından korkuyordu. Çün· 
kü; profesörün ablası hakkında kafi derecede malii-. 
mat sahibi olduğuna emindi. Kararını verdi. Yalnız 
gidecekti. Ablasını kırmadan bu meselenin halli i· 
çin bir çare arıyacaktı Düşünüyordu kültürlü bir a

damla kültürsüz bir adam arasındaki fark ne kadar 
büyüktü 1 Rudolf Ravberg'in başına gelen hadisenin 
aynı profesör Loşonsi'nin de başına gelmişti. Her i
kisinin de oğulları kendileri tarafından intihap edil
rr.iycn birer kız sevmişler ve evlenmeğe kalkmışlar· 

dı. Rudolf Ravberg bu yüzden oğlunu koğmuştu. Hal· 
lıuki; profesör Loşonsi oğlunun sevdiği kızı evine 
davet ediyordu. İşte kibar ve görgülü bir insanla gör· 
güıüz bir insan aynı mesele karşısında biribirlerine 
ne derece zıt bir tarzda hareket ediyorlardı. Zaten 
profesör Loşonsi ile Rudalf Ravberg'i mukayeseye 
kalkışmak bile hata idi. Rudolf Ravberg ne kadar 
çok çalışırsa çalışsın ne kadar fazla para kazanırsa 
~azansın gene basit ve kültürsüz bir damdı. Şimdi, 
profesör Loşonsi onu kim bilir ne büyük bir neza
ketle kar§ılıyacaktı. Hele karşısında, temiz ve düz-

gün kıyafetli bir genç kız görünce nasıl hayret ede· 
cekti? Onu yanına oturtacak, yüzünü okşıyarak oğ
lunun böyle güzel ve terbiyeli bir kız seçtiğine ne 
kadar çok memnun olacaktı: Gizella, bunları düşün
dükçe sevincinden oturamıyordu. 

Gizella ,ablasını güncendirmeden, onu, yalnız git· 
mesinin daha muva.fık olacağına ikna etti. 

Hizmetçi kız, Gizella'ya profesör Loşonsi'nin O· 

dasını gösterdi. Gizella, hizmetçi kızın açtığı kapı
dan içeri girdi. Bir iki adım atıp durdu. Etrafına ba
kındı. Bu fevkalade itina ile döşenmiş bir çalışma o
dası idi. Dıvarın iki tarafına sıralanmış camlı dolap
lar içinde yüzlerce kitap vardı. Köşedeki kocaman 
yazı masasının arkasndan bir vüc•ıt kımıldadı. Geniş 
alınlı, kır saçlı bir adam dikkatle ona bakıyordu. Bu 
adam, her halde Vilmofun babası idi. Tahmin etti~i 
gibi uzun boylu değildi. Bu hususta Vilmoş'un anne
sine çekmiş olduğu anlaşılıyordu. 

GizeJla ,gayet nazik bir sesle selam verdi: 
- Bonsvar efendim. 
Profesör, onu tepeden tırnağa kadar ıüzüyv, du. 

Selamına mukabele etmedi. Bu vaziyet Gizella'yı bi
rctz hayret ve endişeye sürükledi. Birden tok bir ses 
yükseldi: 

- Madmazel Gizella'sınız değil mi? 
- Evet efendim. 
- Biraz yakına gelin. Oturun şuraya bakayım. 
Elif.le Y.Ul ınasanının yanındaki bir sandalY.eY.i 

lık adı İlona Gereşdi'dir. 
- Evet efendim. 

- Babanız, Andiraşşi ca'cldesindeki apart1tt>' 
!ardan birinde kapıcıdır. Anneniz ise, bir ebedit· 

- Evet efendim. Fakat, şimdi çalışmıyor. 

t 
- Annemden bahsediyorum efendim ... Artılc"' 
- Anlıyamadım? 

belik yapmıyor, demek istiyordum... !\ i 
Profesör, yüzüne baktı. Gizella, bu bakışla!' 

tında eridiğini duydu. Sustu. çf 
- Siz, Ravberg müessesesinde memur olara.İ' ... i1 

~· 1 P"' 
lışıyor ve altmış kuron aylık alıyorsunuz, degı 

- Evet efendim. • tPl1' 
- Görüyorsunuz ki; hakkınızda çok derııı tA 

matım vardır. Bu itibarla, dolambaçlı yollar• 
nıakta bir mana -yoktur. Her şeyi olduğu gibi ~e 
konuşalım. Böyle hareket edece~inizi vadediyor 
~unuz? 

- Tabii. i,d' 
- O halde söyleyiniz bakalım, oğlumdan ııe 

yorsunuz? Maksadınız nedir? 1~ 
Gizella, cevap veremedi. Gözleri doldu. ,'6,

kıp kırmızı kesildi. Hayret ve dehşetle profe 

yüzüne baktı. rnôıl' 1 
- Niçin cevap vermiyorsunuz? Size, oğlu rı>"f 

istediğinizi, maksadınızın ne olduğunu soruY
0 ı1) 

(SonrJ " 



TAHTA KURULARINI 
yalnız ve yalnız 

Türk icadı 

Bina tamir ettirilecek 

Riyaseticümhur Filarmonik Orkes~ 
tr&sı Şefliğinden : 

teklilerin de 23/ 7 / 940 salı günü saat 
10,30 da belediye encümenine müra-
caatları . (3825) 1386\ 

"ALPAUTI N,, yok eder 1- Orkestra binuı dahil ve hari -
cınde tamirat yaptırılacaktır. 

Çim tohumu alınacak 
Ankara Bt-fodıyesınden : 

. .., 
... 

-döğer makineler Çiltlik civarında tohum ı.Iah iıtaıyonu tarlalarında faaliyette bulunurken 

Mahsul süratfe tarladan kaldırllıyo~ 

Ekini bi(ip harmanını yapan 
makineler faaliyete ge(li 

Ciftçinin 
fi • 

ışı 

Cfövülen ayrılan 

beklemek değil artık rüzgar 
buğdayları süratle kaldırmaktır 

Ankara'da ve Haydarpaıa'da 
Devlet Demiryolları komisyonu hu:ru

runda yapılan tecrübelerde (ALPAUTİN) 
büyük muvaffakiyetler kazanmıştır. 

(Memurlar kooperatifi ve Halde "Şev-
ket,, bakkaliyelerinde arayınız.) 2884 

VAKIFLAR UMUM Md 

Satılık dükkanlar ve ana. 
Valullır Umum Müdürlülünden: 

Muhammen kıymeti Muvakkat teminatı 
L.K. L. K. 
3250 244 

Cinsi Mahallesi 
Altında 2 dükktuı ve UstUnde 
mescit arsası İnkıllp 

Mevkii l\Iesahası Pafta Ada Parsel 
Çankırı kapı 90,60 M2 6 46 7 

Yukarıda evsafı yazılı ve senede (250) 
lira kira getiren gayri menkul lhale bede
linin % 20 si ilk taksit olarak satış şart -
namesinin 8 el maddesi mucibince muvak
kat teminatın katı teminata iblAğ'ı tarihin
den itibaren (45) gün zarfında ve ikinci, U
çüncU, dördüncü ve beşinci taksitler ferağ 
tarihinin ertesi ııcnelere tekabUl eden 
gtlnlerinde verilmek llzerc beş mtisavl tak
eitte ödenmek ve borç ödenınciye kadar 
işbu gayri menkul birinci derec ve sırada 
ipotek gösterilmek ve ihale pulu, fera~ 
harcı, dellAJiye resmi ve sair harç ve mas
rafları mll§teriye ait olmak ve müşteri ta
rafından OcreU verilerek vakıf namına si
gorta ettirilmek kaydiyle ve uartnames1 
mucibince) satılmak Uzer 19. 7. 940 gtlnUn
den itibaren yirmi gUn mUddetle açık art
tırmıya konulmuştur. 

Katı ihale 8 ağustos 940 pereembe gU -
nU saat 15 te ikinci vakıf apartımanda va· 
kı!lar umum mUqj_irJUğü emlAk ve arazi 
mUdUrltiğünde yap'1'acaktır. Daha ziyade 
ma!Qmat almak ıstı yenlerin mezkQ.r mU -
dUrlUğe mUracııatınrı. (3902) 1888' 

Kiralık ev 

& ıı Yıl, mahsul çok bereketli oldu. 

~Ilı~ liasat mevsimi daha bitmediği 
~. ç~t bir rakam söylememekle bera
fıı~erektli bir ıcne içinde bulun

Yenişehirde Bakanlıklar civarmda Ko
nur sokakta 22 numaralı evin dört odası 
ve bir holü ve elektriği ve suyu olan ikin
ci katı kiralıktır. Görmek ve konuımak 

için Okula sokak 2 numaraya müracaat. 

'ı Telefon: 6424. 2878 

i~t>· sevinçle ifade edebilir, bu 
~t 1 ~İtndiden verebiliriz. Havaların 
~it rııtrncsi, yağmurlarm mahsul için 
tıı~ '- zarnanıarda yatması bu berekete 
)t(,,,tdıın etmiştir. 
~ l d t köylü, bol mahsulün sevincine 
\, ~ar~Yınadan bir zorlukla karşılaştı. 

-
dai vasıtalarma ir\ivenen köylünün hiç 
olmazsa bir ayını yer. Ustelik mahsulü 
bfçilirken, taşınırken, harmanlanırken 

büyiik bir kısmı da ıröze cörünmez bir 
ıekilde kaybolur. Makinenin ayrıca ka
zandırdığı bu miktarı, % 20 hesap edi
yorlar. Mahsulünil makineye kaldırtan 

rençbere düşen tek iD ıudur: Arabasım 
makinenin yanma yanaotırmak ve terte
miz buğdayı anbanna nakletmek ... 

Çok değil, buıün ziraat vekiletinın 
emrinde 170 biçer - döier makine var. 
Bunlardan 20 si büyiik, 150 si küçüktür. 

2- Bedeli keşfi 1456 lira 38 kuruş 
( bin dört yüz elli altı lira otuz sekiz) 
kuruştur. 

3- Tamiratın ihalesi 2. 8. 940 cuma 
günü saat 15 de Me'!<tepler Muhasebe
ciliği ihale komisyonu tarafından açık 
eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

4- Talipler keşif raporu ve şartna
nameyi görmek üzere ~er gün saat 10 
dan 12 ye kadar Orksetra Şefliğine 
müracaat edebilirler. 

5- Taliplerin ihale günü saatinden 
bir saat eveline kadar % 7,5 teminat 
larını Mektepler Muhas~beciliğine ya
tırmaları ve ihale gün ve saatinde mez 
kıir komisyonda hazır bulunmaları ilan 
olunur. (3904) 13885 

1 - Belediye ihtiyacı ıçın alınacak olan 
3160 kilo çim tohumu on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuş!ur. 

2 - Muhammen bedeli ( 4108) liradır. 
3 - Teminat 308 lıra (10) kuruştur. 
4 - Şartnamcsisin gormek istiyenl erin 

her gün encümen kalemine ve isteklil erin 
de 26-7-940 cuma günü saat 10,30 da bele
diye encümenine müracaatları. (3597) 

13597 

Süt ve yoğurt alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye hastanesinin bir senelik 

ihtiyacı için alınacak olan 2200 kilo sıit 

ile 2000 kilo yofurt on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 752 liradır. 
3 - Teminat 56 lira 40 kuru$tur. 

Zayi - Belediye aoıiukhava deposunda <4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 
n her rün encümen kalemine ve isteklilerin 

aldığım defteri zayi ettim. Yenisini çıkar 
tacağımdan eskisinin hükmü olmadığı ila - de 26-7-94o cuma günü saat 10.30 da bele-
olunur. Hikmet Una! 2886 n diye encümenine müracaatları. (3610) 

13601 

MAHKEMELER Et a1macak 

Ankara Belediyesinde:ı : 
Ankara asliye birinci hukuk ha l - Belediye hastanesinin bir senelik 

kimliğinden : ihtiyacı için alınacak olan 1600 kilo et 15 
Koyunpazarında Karacalar ıokak 10 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuı • 
No.lu hanede kavaf Ali otlu İhsan'a tur. 

Ankaranın Kızılcapr köyünden Musta 2 - Muhammen bedeli 720 liradır. 
fa kızı Hacer Yıldırım tarafından aleyhi 3 - Teminat 54 liradır. 
nize açılan kayıplık davhının muhakeme- 4 - Şartnamesini görmek istiyenleriıı 
si 31. 12. 940 cumartesi saat 9 olduğundan her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
gelmeniz veya musaddak bir vekil gönder de 26-7-940 cuma rünü saat 10.30 da bele • 
meniz ve yahut hayat ve mcmatınızdan diye encümenine müracaattan. (3611) 
maliimattar olanların bu güne kadar mah 13602 
kememizi haberdar etmelri için Ankarada 
çıkan Ulus ve İıtanbulda çıkan Ciimhuri 
yet gazeteleriyle ve altı ay müddetle ila
nen tebligat ifasına karar verildiğinden 
bermucibi karar mezkur rün ve muayyen 
saatte gelmeniz veya hayatınız ve mema
tınız hakkmda ma!O.matı olanların keza 
Ankara asliye birinci hukuk mahkemesine 
malilmat vermeleri lüzumu H.T.M.K. 142, 
183 ve 398 ci maddelerine tevfikan muha
kemeye devamla hakkmızda kayıplık kara-
n verilece&i ilin olunur. 2877 

JANDARMA 

Battaniye alınacak 

Ankara l. Gn. K. Satın Alma Komisyo -
nundan : 

Cinsi 

Battaniye 
Tahmin bedeli 

lira 
47500 

Mikdarı 

adet 
5000 

tlk temin.atı 
lira kuruı 
3562 50 

Erzak alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye hastanesi bir senelik ihtt. 

yacı için alınacak olan 12 kalem erzak oa 
beş ıün mliddetle açık eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 994,SO liradır. 
3 - Teminat 74,59 liradır. 

. ~ - Şa~tname ve erzak listesini ıörmek 
~stıyenlenn her ir\in encümen kalemine ve 
ısteklilerin de 26-7-940 cuma günü saat 
10.30 da belediye encümenine müracaat • 
lan. (3612) 13603 

Satılık yer 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Kızılay tarafından yaptırılacak 91• 

hat merkezi binası arsası ile şuyulanmıı i
marın 839 ada 9 parselde 53 ve 10 parselde 
147,5 ve 11 parselde 114,5 ve 12 parselde 
185,5 ve 13 parselde 128 metre murabbaı ki 
ceman 628,5 metre murabbru belediye malı 
yer satıl~ınak üzere 15 gün müddetle ac;ık 
arttırmaga konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 1571 lira 25 ku
ruştur. 

3 - Teminat 117 lira 85 kuruştur. 

• tli:ı ııc, ~sulü tarladan kaldırmak
dekı vasıtalar bu iıi başarmıya 

ardıı. Sonra, bu ıene mahsulünün 
l..,. ~'"&İminden evci veya bu mev
·~b hlet bazı emniyet tedbirleri 

"e . 12ıtcbur olmuş, milstahıil kolla- ·.·-.orw:•_..·,,11;;;ı..;..,..,.,_,~.; . .Fakat ıu r.ahnı hic; küçük deiildir. Bir 

1 - Cinai milr:dan, tahmin bedeli ve ilk 
teminatı yukarda ya.zıh bet bin adet batta
niye kapalı zarf eksiltmesiyle 22-7-940 pa
zartemi cilnil .-&t l5 de Ankara'da jandar
ma cenel komutanlık blnasmdaJı:i J. aatuı 
alma komisyonunca alınacaktır. 

4 - Şartname ve krokisini görmt-k isti • 
yenl,eriı: her gün encümen kalemine ve is. 
teklılerı~ de 30~!/940 aslı ırünü saat 10.30 
da bcledıyc encumenine müracaatları ·~ ı..~ ~1tihsaı vasıtalarının bir kısmını, 

"1ıtı11 .;: daha büyük bir vatan vazi-
1 ~İt lına çağımuıtır. 't .~d~n senenin bereketini göz ö

~. ltr~ o~e taraftan da Mehmetçikle
~ ltı akı ve harmandaki eksiklikle
~ıtı, ~!~kete hissettirmemek istiyen 
'"llı tl~ ışte bu zamanda, köylüye yar
'eCilıtııı .ıızatmıı bulunmaktadır. 
'a~rıyet hükümetinin köye maki

~htrı alc, ziraati makineleştirmek ve 
t..~~ •ıkıntı çekmeden bu vasıtadan 
~tr~ ettirmek yolundaki kararı eski
'Sh~ ti ~alftmdur. Bu karar, ilk mesut 

Ctıtıı· bu • . B" lıı."'tr· sene vermııtır. ır ay-
~~r 'lılus'da çıkan birkaç yazı ve 
.. ~~t \i rıı~ııılekete haber vermiı bulu
!ııı.~ ~ Zıraat Veklleti bu ıene, mah
.. ~ lı:" 1dırılmasında ve harmanlanma
! 0Ylüy~ yardım için Amerika'dan 

~-i U tnalrineler getirtmiıtir ... 
\f;,llıq ~ Yıl. önce getirilen ıtirme ve 
'-~~ ltıltlakıneleri §İmdilik Türkiyenin 
~ b' ıntakasına gönderilmiş ve köy
'-". 'lı~ltıetinde çalıştırılmııtı, bunlar
:~ bıı n ne:iceler çok müsbettir; köy
~ bit il ltıakıncleri çok sevdiği ve kü-
111• •Utd~·rct. mukabilinde tarlasını seve 
\~~İ); Utdılğü görülmüştür. Bu mu-
1\t~~· d~a büyük fedakarlıklara 
~Cıııı· l~ın Ziraat vekaletimizi ceS: bıı ~ılitir. Nitekim, dünya ahva-
~~ rııık zamanında ti Amerika-

~~lı:· de ziraat fenninin en müteki-
ıntle 'ni . . \ı lıta. .. rı getırtmış olmak bu fe-

. buyük bir delil teşkil etmek-

Makinalar çalışırken 
Biçer • döier makineler, ııimdilik 

Türkiyenin altı ziraatçi mıntakasına ve
rilmiştir. İçinde yapdıiımız mevsim 
mahsulün biçilme ve harmanlanma mev
simi olduiu için yeni makineler tam 
zamanında köylünün imdadına yeti&miş 
bulunuyor. 

A nkara, Ziraat vekiletimizin maki

ne yardımı yaptıiı altı mıntaka-

aan biridir ve çok yakınımızdan ba:Jlıya
rak Ankara ovalarmda, Haymana'da, 
Polatlı'da, 'Çubuk'ta biçer - döğer ma
kineler çal11maktadır. 

Biz, evelki ir\in Orman Çiftliiine ait 
arazide biçer - döier makineleri yakın
dan görmde fıraat bulduk. 

Vakit ö(leye yakın; ırüneı tepeden 
vuruyor; hafif rlizcir var ve ırözün ala
bildiğine ıreniellyen tarlalarda bir dal
galanma, aheste bir kıpırdama görülü
yor. Altun baljaklar dalgalanıyor. 

Biçilmiıı bir tarladan ceçiyoruz. Bizi 
dolaljtıran Tohum ıslih istasyonun.un 
ırenç ve değerli müdürü B. Nejat Bert-

men: 
- Geçtiğimiz yer bundan bir saat 

evel biçilmi&tir, diyor, bir &eyin farkın
da mısınız? 

Ve bizim farkında olamadı~ımız şeyi 
o izah ediyor: 

- Dikkat ederseniz yerde bir tek buğ
day tanesi yoktur. Gözlerimizi yere di
kiyor, "tane,, araştırıyoruz. Yok! Maki
ne, mahsulü toplamakta o kadar kıskanç 
ve hasistir ki tane fedakarlığına razi ol
muyor. Her tanenin terkibinde köylünün 
alınteri vardır. Onu foda etmek güç! 

Halbuki Anadoluda biçilmiş tarlalar
da yarı yarıya yerde kalan başakları 

w"toplıyarak geçinen aileler vardır. 
Bir bic;er - döğer makine, henüz bi

çilmemiş ~ir tarlanın kenanndan bütün 
heybetiyle bize doıiru geliyor ..• Üç met
re genisliğindeki kanatlar batakları ya
lıyarak ve yutarak mütema.diycn dönü
yor. 
Adından da anlaşıldığı gibi bu maki

neye iki mühim iı birden verilmiştir. 
Mahsulü hem biçecek hem samanından 
ayıracaktır. Kısaca ıöyliyebildiğimiz bu 
işlerin azametini siz bir rençbere soru
nuz. Tarladan anbara kadar yapacağı it
lerin yalnız anlatılmuı bile uzun zaman 
işidir: 

H 
asat zamaru gelince, tarlasının 

ıeniıliğine cöre, .köyden imece 

toplıyacak ve kızım ıünet altında saat
lerce, cünlerce orak aallıyacaklardır. 
Başaklar demet yapılacak ve mevcut va
aıta.larla - ki nadiren kaimdu - h&r-

• 

Küçük bir traktör makineyi 
çekmeğe kafidir 

man yerine taşınacaktır. Artık döien 
faslı başlıyor demektir. Döğerıler kuru
lacak, öküzler koıulacaktır. Anadolu 
köylilsünün &özünü trahomdan kurtar
mıyan, toz toprak içinde günlerce döğen 
sürülecektir. Artık baııaklar ezilmiştir. 
Fakat asıl biıyük iı, taneyi samandan 
ayırma işi heybetiyle durmaktadır. Mah
sul samanla karııık bir yığın halinde 
dağ gibi yığılı durmakta, rençber onun 
karşısında elleri belinde beklemektedir. 
Bu ~ekleyiş hazan ırünlerce sürer. Neyi 
bekhyor, diyeceksiniz: 

- Rüzgarı ... 

. Harman zamanlarında Anadolu köyle
r~n~en geçenler rüzgar duasına çıkanları 
bılırler. ~u arada yağacak bir yağmu
run mahsulden eser bırakmıyacağını da 
hesaba katmalıdır. Fakat, tanrıdan ir\İft
lerce rüzgar dilenen köylünün ıstırabını 
kendisinden başkası anlıyaınaz. 

Biz gene dev ıibi makinemize döne
lim. Bu Amerikan makineleri, ziraat 
fenninin ıon buluıudur. Tarladaki ba
ıaiı, aynı zamanda tertemiz buiday ha
line. cetiren, buğdayı bir tarafta, sama
nı bır yanda toplıyan bu makinenin bir
kaç autte yaptığı it 7&1ma kendi ipti-

büyük makine bir cilnde 300 dönümlük 
bir tarlayı biçmekte ve anbarından 30 
ton buğday akıtabilmektedir. Kiiçiiklen 
10 ton ••• Vekiletin bundan baıka yalnız 
biçen 1000 orak makinesi ve 100 har
man makinesi gene köylünün hizmetin
de bulunuyor. Bu makinelerle, bu sene 
150 bin ton mahsul kaldırılacaıiı tahmin 
olunuyor. 

Devlet, bu müdahaleyi bu ıcne için 
yurdun en vasi hububat ekim sahası o
lan Orta Anadoluda yapmıştır ve 'bu 
mmtakadan alınacak mahsul mütevazi bir 
thminle 2,5 - 3 milyon tondur. Bunun 
% 10 u devletin makineleriyle toplana
cak ve bu iı ferah ferah bir ayda bitiri-

2 - Bu alıma ait şartname (238) kuruı 
bedel mukabilinde İstanbul'da Jandarma 
muayene ve Ankarada J. satın alma komis
yonlarından alına.bilir. Nümune her gün bu 
iki komisyonda görülebilir. 

3 - u.90 sayılı kanunda yuılı şeraiti 

haiz isteklilerin usulüne göre tanzim ede
cekleri kapalı ıarf teklif mektuplarını 
makbuz karıılığmda ihale günü aaat on 
dörde kadar adı ceçen aatm alma komiı -
yonuna vermeleri. (3302) 13385 

Yataklık bez alınacak 

<3GŞ3 > 13694 

Matbaacrlara 
Ankara Belediye.<:inden : 
1 - Belediye şuabatı için yaptırıla

cak ev:akı matbua ve defatirin kağıt· 
lar~ ?aıreden verilmek üzere yaJnız ta
bı ışı on beş gün müddetJe açık eksil
r.ıeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1862,SO lira
dır. 

3 - Teminatı 139,69 liradır. 

lecektir. /. Gn. K. Anhra Jandarma Satın Alma 

~ - Nümunelerini görmek istiyen
lerın her gün encümen kalemine ve 
iı?tek1ilerin de 2. 8. 940 cuma günü sa· 
at 10,30 da belediye encümenine mU.. 

Daha enteresan olanı şudur: makine- Komisyonundan: 
ler Orta Anadoludaki iılerini bitirdik- Bir metresine otuz dokuz kuruı fiyat 
ten sonra hangarlarına ıokulmıyacaktır tahmin edilen yetmiı bin metre yataklık 

bez J. Gn. K. Ankara Jandarma satın al
Pasinlerin mahsulü henüz yerdedir. Çiln- ma komisyonunca 30 temmuz 940 sah ıü
kü iklim prtları bu mıntakada idrak nü saat 15 de kapalı zarf ekılltmesiyle a
mevsimini geciktirir. Orta Anadoludaki lınacaktır. Şartname (137) yüz otuz yedi 
vazifesini bitiren makineler buralara ıi- kuru$ mukabilinde İstanbul'da jandarma 
decek ve dadaşların hizmetine tam za- muayene ve Ankarada J. satın alma komis
manında girmiş olacaktır. yonundan verilir. Nümune komisyonda her 

racaatları. (3778) 13776 

Z 
irai kombinaların mesaiıinde h1-

kim olan ana fikir ıuydu: köy

lümüzün emrinde, hizmetinde çalıemak, 
onun istihsal mesaisini kolaylaştırmak 

ve bunun mukabilinde makul, mutedil 
bir ücret almak ... 'O cret makinelerin sar
fiyatını ve üzerinde çalışanların ıründe
liklerini karıılıyacak kadar cüzidir 
Traktörlerin yaktığı mazot ve makine
lerin benzin masrafiyle ıründelikler .. 
Gaye kar etmek değil, rençbere faydalı 
olmaktır. Bu ıraye göz önlinde tutularak 
tanzim olunan tarifeye göre mahsulü 
makine ile kaldırılan köylüden bir kilo 
buğday başına 80 santim, bir kilo arpa 
için de 70 santim alınıyor. O bunu seve 
seve vermeğe çoktan razıdır, yeter ki 
makineyi tarlasına ıetirtebilsin .. 

Ziraat vekilimiz bizimle yaptığı bir 
hasbihalde köylümüzün makineyi nasıl 
benimsediğini ve ne derin memnuniyet 
duyduğunu ıu küçük misalle anlatmı~
tı: 

"Polatlının bir köyünde mahsulünü 
makine ile kaldırmış bir köylü ile ko
nuşuyordum, ona dedim ki: 

- İyi ama makine senin bir ayda 
güçlükle yapacağın fııi birkaç saatte bi
tirmiş bulunuyor. Buğdayı anbarına yer
leştirdin. Şimdi sen ne yapacaksın, boş 
kalınca canın sıkılmaz mı7 

Köylü: 

- Ne demek efendim, diye cevap ver
di, boş kalınır mı hiç, işlerimizin erken 
bitmesine yardım etmekle, tarlalarımızı 
daha erken hazırbyabilmek, bağımızla, 
bahçemizle uğraşabilmek için bize dün
yanın zam.anını kazandırırsınız. 

Bir baıka köylü makineyi benden çok 
müdafu etti. Ben köylümlizün iyi teıiı 
ve duyuşuna hayran oldum.,. 

Bir iki saatlik' bir gezintiden Ankara
ya içimizde büyük inşirahlarla döndük. 

Kemal Zeii GENÇOSMAN 

gün görülür. İsteklilerin muvakkat temi
nat olan iki bin kırk yedi lira elli kuruşluk 
vezne makbuzu veya banka mektubunu 
muhtevi kanununa göre yazılmıı kapalı 
zarf mektuplarını makbuz karşılığında iha
le ırünü saat 14 e kadar satın alma komis-
yonumuza vermeleri. (3672) 13717 

Hayvan velenıeıi alınacak 
]. Gn. K. Anbra /. Satrn Alma Komis

yonundan : 
Bir adedine on bir lira fiyat tahmin e

dilen beı yüz adet hayvan velensesi An
kara J. satın alma komisyonunca 5 ağus
tos 940 pazartesi ir\inü ı;ııat 15 de kapalı 
zarf eksiltmesiyle alınacaktır. Şartname 
parasız olarak İstanbul J. muayene ve An
kara J. satın alma komisyonlarından alı
nabilir. Nümune her gün Ankara J. satın 
alma komisyonunda görülür. İsteklilerin 
muvakkat teminat olan dört yüz on iki 
lira elli kuruşluk vezne makbuzu veya ban 
ka mektubunu muhtevi kanununa ıröre ya
zılmış kapalı zarf mektuplannı makbuz 
karşılığında eksiltme cünli saat 14 e kadar 
Jandarma Genel komutanlık binasındaki 
J. aatın alma komisyonuna vermeleri. 

(3820) 13860 

ANKARA BELEDiYESi 

4 Motopomp alınacak 

Ankara Belediyesinden : 

Otomobil alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

.. ı - Belediye sıhat işleri müdürlüğü 
ı~ın alınacak olan bir adet hasta nak
liye otomobili on be~ gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
rr.uştur. 

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

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

(3780) 13778 

Makina yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su işleri müdürlüğü için a1ın1t

c~.k ol~n 15 ton makine yağı on bet 
gun muddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 9750 liradır 
3 - Teminatı 731,25 Hradır. • 
4 - İhalesi 2.8.940 cuma günü saat 

0~ birde. Y~pılacağından şartnamesini 
gormek ıstıyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de ihale günU 
olan 2.8.940 cuma günü saat ona kadar 
t:klif ı_nektuplarını usulen belediye en 
cumenıne vermeleri. (3781) 13779 

Traktör yağı alın~cak 
Ankara Belediye:sinden : 

k 1 - Belediye ihtiyacı için alınacak 
1 - An ara itfaiyesi için lüzumu ol 

olan 4500 lira kıymetinde bir adet bil- ~n 1400 kilo traktör yağı on beş gün 
yük ve 2500 er lira kıymetinde üç adet muddetle açık eksiltmeye konulmu~ 
küçük ki ceman dört motopomp bir- tur. 
den veya ayrı ayrı pazarlıkla alına- 2 - Muhammen bedeli 532 lira 
eaktır. 3 - Teminat 39,90 liradır. ' 

4 - Şartnamesini görmek istlyenle-
2 - Büyüğünün teminatı 675 ve di- rın her gün encümen kalemine ve ia-

ğer üçünün teminatı 1125 liradır. teklilerin de 2. 8. 940 cuma günü saat 
3 - Şartnamesini görmek istiyenle- 10,30 da belediye encümenine müraca

rin her gun·· encümen kalemı·ne ve ;._ - atları. (3782) 13780 
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Alman zaferinden sonra B. Cör~ll Uıakıark meselesi hakknlda beyanatta bulundu 

Avrupa'nın siyasi ve iktisadi 

yeni bünyesi nasıl olacak ? 
İngiliz gazetelerinin tefsirlerj 

Londra, 18 Royter ajansı bildiriyor: 
Hitlerle mU~avirlerinin İngiltereye karşı 
buyük mikyasta bir taarruz için tertibatla 
birlikte hazırladıkları "Avrupanın alman 
tahakkümü altında ıiyasi ve iktısadi teşki
litlanmaıu .. hakkındaki alman planı İngiliz 
muıahitlerinin nazarında, aynı zamand3. 
hem alman diplomatik faaliyeti, hem de 
Almanyanın kontrolü altındaki matbuatta 
sızan alametler sayesinde tecessüm etmek
tedir. 

görülmektedir. O ırk: mefhumu ki, Fransa
nm Berlin sefirinin tabiri v~hile, "sınıf 
mücadelesini beynelmilel plana nakiln ede
cektir. 

Japonya ile yapılan 
anlaşmaya rağmen 

İngiltere Çin milli hükumetine 
karşı olan teahhütlerine sadık 

"Hitler Avrupa.tı,. 
(Başı 1. inci sayfada) 1 vermele bazınz. Fabt turası ıarih auret-

memnu olan esya, Honc - Kons yoluyla te anlaıılmahdır ki, eter bu hedeflere va. 
da Çine cônderilmiyecektir.,, ı rrla.cak iıe, bunlara harp veya ~ tehdit-Taymls cazetesi "Hitler Avrupast,. baı

ltiiı altında neşrettiği bir makalede Avru
panın tekrar kurulması hakkında alman 
projelerini tetkik etmektedir: 

• • • ' h .. l • !eri yolu ile deiil, fabt sulh ve uzlaşma 
Irıgıltere Çın e karfl tea hut erıne usulleri ile varılması llznndır." 

•ad ık 
Gazete diyor ki: 

New Statesman and Nation gazetesinde 
~ıkan bir makale ve Times razetesinin 
diplomatik muharriri bunu şöyle tavsif 
ediyorlar: 
"Geniı bir sistem. Bu sistemde esaret 

altına dilşcn memleketlerle alman tahak
kümünil kendiliğinden kabul eden memle
ketler yani ezcümle Fransa, Danimarka, 
Hollanda. Macaristan ve Romanya iaşe 

anbarr rolünü ifa edecekler, muzaffer Al
manya ise rakipsiz bir sanayi kudretiyle 
ıitah ve iktısat faikiyetini göstererek "Av
rupanın aristokratı,. rolünü oyıuyacaktrr. 
Mağ!Qp milletler bu aristokratın hakika

ten derebeyi usulü esaslarına röre iaşesini 
temin edeceklerdir.,. 

"Evcil yeni sistemin otokratilı: mahiyet
te olacağı aşikardır. Bu yeni si.temin 
"Filhrerprinzip,. üzerine dayanacağı hak
ktnd3kİ i<ldio.nın sarih minıısı merak edil
meye !Ayıktır. Bundan çıkaracaÇımız mana 
acaba her Avrupa milletinin kendisine malı 
sus mesul bir rühreri mi olacacı ve bu 
führerin büyük Berlin fıihrerine karşı mı 

mesut olncaf:ıdır? Yahut H ltler Almanya
mn Führeri olduğuna göre Almanya da 
Avrupamn mı fıihreri olacaktır? Yahut ta 
İtalya Akdeniz milletlerinin küçuk führert 
belki Balkan milletlerinin küçük führeri 
rolünü oynıyacaktır ... 

İngiltere hükümeti, japon hükümetinin 
talebini nazarı dikkate alır ve yukarıda ar
zettiğim anlaşmaya varırken, tnciltercnin 
almış olduğu muhtelif taahhütleri, ezcüm
le milli Çin hükümetine ve ıılikadar İngiliz 
arazilerine kıusı olan taahhütlerini gözden 
uzak tutnıamı~trr. İngiliz hükümeti. dün
ynnın burünkü vaziyetini de nazarı dikka
te n.Jmağa mecbur bulunuyordu ve bizzat 
bizim ölüme kadar bir mücadeleye ıtiriş

miş bulunmamız esas noktasını unutamaz
dı. 

İngilterenin u:r.ak tark kargasalıklan kar 
ıısındaki umumi siyaseti, birçok defa ta
rif edllmi$ buh.ınmaktadır. Çine hür ve 
müstakil bir istikbal temin edilmiı olma
smı görmek arzumuzu daima teyit eyle
dik. Diğer taraftan, Japonya ile münase
betlerimizi iyileştirmek arzumuzu da bir· 
çok def& bildirdik. . 

Yeni sistem nasıl tatbik 
edilebilecek ? 

Dört sınıftan mürekkep Taymls ilive ediyor: 
devletler nizamı "Mühim olan cihet, Avrupanın Berlinden 

Nıews St:ıtesman and Nation liÖyle diyor: bir müstemleke sistemi Uz erine teçkilatlan
.. Hitlerin tahayyül ettiği yeni Avrupa• dırıldığı ve bu sistemin matbu memleket· 

nizamı dört sınıftan mürekkep bir devlet lcrin snnayiindcn tecrit edilerek kaynakla
nizamı olacaktır. Tepede nazi harbi efen- rının İptidai istihsale irca edilmesini ta· 
dileri, ıonra alman kiltleleri, sonra uzun zammun eylemesidir.,. 
saatler çalrşmıya mukabil efendilerin ziya- Taymis, bu ıulhun, hiç değilse, batı mem 
fet kırıntılarını toplıyacak olıın imtiyazlı leketlerinde hayat seviyesi felfiketli bir su
plutokrasi, daha sonra ne hnk, ne de imti- rette düşmeclcn, nihayet nüfus azalmadan 
yaz sahibi olmaksızın, efendileri için fer- tatbik edilmlyoceii kanaatindedir. 
liyen Avrupa milletleri ve en ıonra da bir Gazete, alman siyasetinin Avrupanın e
insan gibi değil, iş ileti tetakkl edilen müıı- konomik tcvııiine matuf olan temayülüne 
temleke halkları... işaret etmekte ve Napolyon istililnnnm al 

Almanlar, üstün bir ırkın merkezi olmak man ve İtalyıuı birliğinin ihdası üzerinde 
itibariyle modem askeri devletin temelini tesiri olduğunu hatırlatmaktadır. 
teşkil eden bu sınat serveti kontol edecek- Gazete yazısını ıoyle bitiriyor: 
lerdir. Bu suretle, her gün hiyerarşiye olan "Daha birlesmiş bir Avrupaya ihtiyacı-
plutokrasileri tashih eden aynı nazilerin mız var ve buna muvaffak ta olacafız. fa
filen ırk mefhumuna dayanan merhametsiz kat başka usullerle ve Hitlerinkinden baı
bir mertebeler ıllsilesine nasıl varacakları/ ka hedeflerle.,. 

Amerika'da Cümhurreisliği 

Demokrat konseyinde Ruzvelt 
reyle namzet gösterildi 946 

Partinin dış D,of itika proğramında 
demokrasiye. yardım da vardır 

(Başı t. inci sayfada) 
Cilmhurrcisliğine cümhuriyctçi nam
zedi olan B. Wilkie B. Ruzvelt'in ta
yini hakkında gunları söylemi§tir: 

•• Çok memnunum, bilyük bir müca
dele olacak. Millete elzerh olacak bir 
tek kişinin mevcut olup olmadığı, ve 
üçüncü defa intihap meselesinin ana
r.amıza uygunluğu hakkında, münte -
bipler, bizzat kararlarını verebilecek

run üçüncü bir devre için intihabına 
tamamiyle muhalif olduğunu ve bu 
sebepten Wilkie'nin muvaffakiyeti i
çin çalııacağını bildirmit ve birçok 
demokratların kendisini takip edece
ğinden emin olduğunu ilave etmiştir. 

B. Ruzvelt'in reyi 
Şikago, 18 a.a. - B. Ruzvelt, de

mokrat partisinin reisicUmhur muavi
ni namzetliği için reyini ziraat nazırı lerdir. 

Dıı politik programı B. Wallace lehinde izhar etmiştir. 
1 B. Ruzvelt namzetliği 

Şikago; 18. a.a. - Demokrat parti - kabul edecek 
sinin programının en büyük kısmı ha-

• A • • • Vaşington: 18. a .a. - " Royter,, 
rıcı sıyaset teşkıl etmesı ve geçen ay 

.• . . . Buradaki müşahitler, Burke hadise-
hazırlanan cumhurıyet partısı progra- · · 'k" · d d b" h · t' . h • A • sının ı ıncı erece e ır e emıye ı 
mında da esas mevzuun yıne arıcı sı- ·h . b 1 d ~ f.k · d d" 

1 · d"kk • k k aız u un ugu ı rın e ır er. ; 
yaset olması bılhassa ı atı çe me - V · t 'd k. k B R 1 

d' İk' b" 'b" d k aşıng on a ı anaat, • uzve t-
tfe kır. ıkprod~ram ırı ırın en pe az in namzetliği kabul edeceği merkezin-
ar etme te ır. d d' S ld w ö B R ı e ır. anı ıgına g re, . uzve t, 
Tıpkı cümhuriyetçiler gibi demok - halen, Amerika Birleşik DevJetleri ka-

n.tlarda Amerika·nın yabancı bir har- dar eski bir ananeyi bozmasının ıebcp-
bc müdahalesine aleydardırlar. Fakat !erini izah için millete hitaben radyo-
demokratlar mütearrızların kurbanJa - da söyliyeceği nutku hazırlamaktadır. 
rına maddi yardımda bulunmayı teah- B. Ruzvelt, beyaz saraydan radyo 
hüt etmişlerdir. İki programda reisi - ile demokrat kongresine hitaben nut
cilmhurluğa kim seçilirse seçilsin ken- kunu Amerika saati ile saat 22 de ve
öisine büyük bir serbesti verecek şe - recektir. " Amerika saati ile saat 22, 
kilde tanzim edilmiştir ve B. Ruzvelt Türkiye yaz saati ile sabah saat 5 dir . ., 
kadar B. Wilkie'de demokrasiler her 

türlü maddi yardım taraftarı olduğu lngiliz limanlarındaki 
maliım bulunmaktadır. Deır.ckrat par-
tisinin programındaki " demokrasiyi 
taarruza karşı takvive etmeliyiz • fık· 
rası müttefikler taraftarı grup için ye
ni bir :ı:afer teşkil etmektedir. Zira U· 

mumi olan " demokrasi ,. ifadesinin 
kullanılması bu cümlenin amerikan 
müdafaalarının takviyesi kadar İngil 
ttre'ye yardım şeklinde de tefsirine 
imkan vardır. 

Ruzvelt nutuk söyliyecek 
Ncvyork; 18. a.a. - Nevyork Daily 

News gazetesine nazaran, bu akşam 
Şihgo kongresinde B. Ruzvclt radyo 
ile bir nutuk verecektir. 

Demokrat partisinde ihtiUil mı 
var? 

Vaşington, 18 a.a. - Reuter: Ayan 
azasından Burke'nin demokrat parti
sinden müzaharetini çektiği ve cüm· 
huriyetçi namzet Wilkie'ye milzaha
ret edeceği hakkındaki beyanatı, de -
mokrat partisi dahilinde bazı ihtilaf
lar mevcut olduğunu göstermektedir. 

Ruzvelt idaresini birçok defa ten • 
kit etmiş olan B. Burke, Wilkie'ye 
yazdığı bir mektupta, bir reisicUmhu-

• 

Fransız ticaret gemileri 
müsadere olundu 

Londra, 18 a.a. - Deniz ticaret ne· 
zaretinin tebliği: 

"Birleşik kıraliyet limanlarındaki 
fransız ticaret gemileri, müdafaa ni· 
zamnameleri mucibince, ingiliz hükü
meti tarafından müsadere edilmiştir. 
Harbin nihayetinde bu vapurların kul 
]anılmasına mukabil tazminat verile
cek ve vapurlar, Fransa'ya iade oluna
caktır. Vapurlar, ingiliz bayrağı al -
tında seyredeceklerdir. Fakat, hür 
fransızların Fransa'yı ve Avrupa'yı 
kurtarmak için mü_şterek mücadeleye 
devam azimlerine işaret olarak, bu 
vapurlar, aynı zamanda fransız bay -
rağı da çekeceklerdir. Birçok fransız 
subay ve deniz erleri, ingiliz bükü • 
metinin, bu vapurlardaki vazifelerine, 
İngiliz bayrağı altında devam etmele
ri hakkındaki teklifini kabul etmiş· 
terdir. Bunların çalı§ma şartları, ingi· 
liz subay ve deniz erlerinin aynı ola
caktır." 

Bu hedeflere varmak için, esaslı iki un
s•ır vardır ve bunlar zayan ve ccrgin!iğin 
a:ııılmasr unsurlarıdır. 

Anlayma rr.uvakkat mahiyette 
Bir taraftan. Birmanya yolu ile harp mal 

zemı:si p,eçiGi hakkındaki japon şiklyeti 

dolayıııiy!e gerginliğin ıüratle fa:rlalas
makta olduğu sarihti. Diğer taraftan, bu 
yolun daimi surette kapanmasını kabul et
seydik, bitaraf ve Çine dost bir devlet sı
fa tiyle uahhütlerinıizi ihlaı etmiş ola
caktık. 

Bunun İ!;lndır ki muvakkat bir anlaşma 
yo.ptık ve bu suretle kazanılan zamanla an
laşmazlığın, her iki o.likadar tarafından ka
bul olunacak bulunan ve her iki alakadar 
için adil ve hakkaniyete muvafık olan bir 
hal çaresine varacağı ümidini cüttük. 

Her hangi bir uzak .. rk memleketi için 
her hanci bir kavga çrkmaaını iıtemiyoruz. 
Çinin ıtatüıünün ve mülki tamamiyetinin 
devamını rörmek arzusundayız ve 14 kanu
nusani 1939 tarihli notamızda bildiril.diii 
veçhile, ıulhun akdinden sonra, Çin hükü
meti ile, hariç ezmemlekelet haklarının il
gasını, imtiyazlı mıntakaların iadcslni ve 
mun.hedelerin kartılıkh musavat esası ü
zerinden tadilini müzakereye hazınz. 

Her japonun pek tnbll ıurctte iıtcditi 

ve~hile, Japonyanın Japon halkına ekono
mik emniyet temin edecek refah ıteviyeıi
ne varmasını da c8rmek istiyoruz. 

Bu iki memleketin kendi hedeflerine var 
mıları lçln lıbirliflmlzl ve yardımımızı 

• 

idare amirlerimizin 
imtihan günleri ... 

(Başı J üncü sıyl•d•) 
birlerle ekonomik teşekküllere muzaha
rette bulunmak, lhtlkArla mücadele et
mek, flyatlan murakabeyi eeklt bir mahi
yetten çıkarıp fili bir mahiyete sokmak. .. 
İ§ mUkellet'lyetlerfnin tatbikatı. ıosyal 
yardım lşlerlnln tanzimi. Bilhassa aaker a
llelerl"11zin peıi,an ve tıslz kalmamaları .. 

Buğday ofisinin mUbayaa merkezle
riyle ilgilenmek .. köylUnUn mtııfkillAta mA
ruz kalıp kalmadıtını, vaktinin :rayaa ut -
ratıhp uğratllmıulıP;ını arqtırmak-

Bu ağır ve aayılmal<lll bir türlU bltmi
yen vazifeler kRrtıaında bir an düşündük. 
Masası b~ına çivilenip kalan, bir yandan 
zlyaretçllt>r, bir yandan dosyıı.lar arasında 
ak§amı bulan bir idare Amirinin ifin için
den çıkamıyacağına biz de ııAçU&ne kana
at getirdik. 

Görllııümfb:e naznrıuı: idare Amirleri
miz, voklt kaybetmeden, derhal karar1tlh
larını kurmalıdır.lar. Karargah erkAnıhar
biye mesaisini tanzlm etmelidirler. Bqka 
tUrlU bu yükün l\ltından kalkılmaz." 

Emniyet işlerimizde, mlllt mUdnfaa ha
zırlıldarımızda, lktısadl tedblrlerlmlıo;de 
çıılıean daire 9e!lcri slvll kurmaylardır. 
Dir bUyUk aakerl cUzUtamın eube müdür -
)erinden farkları yoktur. Kararlanna sa -
hlp, umumi dlrekt!Clerln çizdiği çerçeve 
dahilinde teşehbUs kudret ve kablllyetlne 
malik bir idare lımlrimlz de aakerl bir ku
mandandan farltmzdır. 

Nwııl ki kumandan, harekAt ıın.hMını 
dolft§mağa, kıtRlnrını vazUlceyllJ bölgele -
rinde dnlnıt teftişe, bir ıı;Un kullanacııjtı, e· 
linin altındaki harp Aletinin her organını 
ayn l\yrı muayeney6 mecbur ise, idare A -
mlrlmlz de Ba.vvekllln tavsiye etliği 1tlbi, 
lgleri maJ1alllnde gffnneğe, mıı.halllnde rnU
gahedcde bulunup teohls koym!\ğa, tedbir 
ittihaz etmeğo mecburdur. Şu halde, me -
salnln bünyulndo bUyUk bir benzeylo var 
demektir_ Vaziyet böyle olunca: idare A
mirlerimiz, kumandanlarımız Jdbl her sa
bah bllyUk bir tnplııntı yapııblllrler. ı.ıu
hlm daire ae!lerl hazır bulunur. Birinin ra
norunı.ı, mfmı7.atını diğerleri de dinlerler. 
Fikir ve mUtalealar ıılınır. Nihayet idare 
Amirimiz kati kararını \•erir. Bu toplu ça
lışma, idare C.mlriulıı malyeıtnde <:ah~an 
H•flt-rdt fikir teC"anUdUne de hlzrr.et eder. 
iıcr mllhlm mesele ve mevzuu bllrJından 
itibaren takip etmiş ve kavramı11 bulunur
lar .. Gllnde t'ızuml iki, tıç 1Batllk bir karıır
ıtllh mcsalal, ne doRyalar devirir, ne çık· 
maz sanılan evrak tomarlnrının baııını yer .. 
Bu ıı bittikten ıonra ıeflcr hUrolarına dll· 
ncrler. İdare Amirimiz de otomobiline at
layıp işleri mııhalllnde ıı;örmefo gider .• 

Biz eminiz ki, hayalimizde canlandırdı
~mıs bu SAhne, bugtin, birı;ok yerlerde 
cerevan etmektedir. Zaten başka tllrlU de, 
vazıfe duygUııu çok ytll<8r.k olan Dahll\ye 
Vekilimizi ve muhterem Bqvekillmlzl 
memnun ve tatmin etmele lmkA.n yoktur. 
Bu dernek detlldlr ki, sabahları. bUyilk 
toplantıda, alqamları, icap ederse. kUçilk 
toplantıda görtlşUlmemlf, lnt ve mUstacel 
bir ıı yanna bırakılacak, ve idare Amirine 
arzedlhmyecek.. 

Hülkt ve ukeı1 kurmay ve kuman~ 

B. Çörçil'e sorulan sualler 
B. Çörçil'in Avam kamarasında uzak 

şark meseleleri hakkındaki iı.ahatmd.an 

sonra kendisine bazı ıua.ller sorulmuıtur: 
lıçi partisinden B. Noel Baker demi5tir 

ki: 
"- B. Çörçil'in beyanatının doğru tefıi

ri, inriliz hükümetinin çin milletine sul
hun zorla kabul ettirilmesini hiç bir su
retle görmek iıteme<liği ve yahut Çin mil
letini ecııvü:r: karuısında bir inkıyat telak
ki edeceği bir sulha teşvik rırzusunda bu
lunmadığı mı<lır?., 

B. Çörçil, B. Noel Baker'e şu cevabı 
vermiştir: 

"- Bu fikir, benim için tamamiyle sem
patiktir ... 

B. Çörçil, c1iier bir suale cevaben de 
~öyle demistir: 
"- Anla~ma, Amerika Birleşik devletle

rinin ve Sovyetler Birlitinin hattı hareke
tini tamamiyle nazarı dikkate almadan ya
pılmıv değildir ... 

Londra, 18 a.a. - Başka bir 
suale cevap veren B. Butler ele, 
İngiliz hükiimetinin hiç bir suret
le Çin hükünıeti Üzerinde te&ir ic
ra etmek niy~tinde olmadığmı ve 
Nankin'deki Vanrrçingveyi tanı
madığını bildinni§tir. 

Lordlar kamarasıncla 
Lordlar knmarasında hariciye nazın 

Lord Hallfakıı, İnglllz - JaPon anlll§lJla.eı 
hakkında B. Çörçll'ln avam kamarasında 
yaptığı beyanata rnUııablh beyanatta bu -
lunmuştur. 

l.ord Hallfaks'ın beyanatını rnlltealclp, 
birçok lord blldlrllen siyasetin neticeleri 
hakkında endişelerlnl izhar etmişlerdir. 

EzcUmle llberal Lord Samuel, eğer Çln 
ve Japonya önUmUzdekl aylarda, bir an -
lqmıya varmazlarsa, İngllterenln .Japon
ya ile yaptığı anlaşmanın buna rağmen de
vamı tehllkesinln mevcut olduğunu söyle
mlıtır. 

1932 de Mançurya'ya giden milletıcr ce
miyetl tahkikat komisyonunun reisi Lord 
Lytton, parlAmcntonun, böyle bir mesele 
üzerinde mllııtakU düııünce izharı hakkını 
muhafaza etmeai Qzerlnde zarar eylemiıJ -
Ur. 

Lord Hallfaks, mUzakerelcr sonunda 
cevap vererek, diğer al!ka.dar memleket
lt>rln haberdar tutulmaları fçln tedbir a
hnmıı olduğunu temin etmtı ve meselenin 
zamanında lort'llar kamaraaında gizli bir 
celııede müzakere edilmesi flkrinl kabul 
eylemııur . 

Franko imparatorluk 
kurmak arzusunda 

' (Başı t. inci sayfada) 
Gazete mllteakiben ıöyle diyor: 
''Uç yıl dah11t harpten harap olmuş, bit

kin, fakir dUıımllt. hıkılAplarla bölllnrnllt 
ve yabancı devletlerin tAbll haline gelınig 
olan İspanya ne mllıJtakll bir dlf ılynseU 
takip, nede ciddi harp acvkuidarc edebile
cek vaziyettedir. İspıınya'nın, beynelmilel 
muvazenenin bugünkü vaziyetinden istifa
de ederek bazı toprak ele geçirmesi müs
tebat olmakla beraber, bunu ancak ya
bancı h~ilerln lehine olarak yapabileceği 
AfikArdır ... 
Cebelüttarık üzerinde tayyareler 

Algealras, 18 LL - D. N. B. bildiriyor: 
Dün tkl det'& CebelUttarık tlzerlnde yaban
cı tayyareler uçmııetur. Tayyarecller bom
ba atmamııılar lngtllz tayyare dAfi batar
yalarının ate§lni mtıteaklp fraıısız Faaı is-
Ukametıne uuklaımıılardır. • 

Bingöl'deki Haraba köyü halki 
iki doktoru paraıüt(ü zannettiler 

Çapakçur; 19. ( Hususi ) - Dingöl 
köylerini tcftiıe çıkan dördilnci! umu
mi müfetti§lik seyyar emrazı sariye 
öoktorları Mukim ve Ali Rıza, Haraba 
köyilne gelmişlerdir. Bundan bir hafta 
evel para~Utçüler hakkındaki konfc -
ransı dinliyen köy halkı, baltalar, tır
panlar ve av tüfekleriyle beyaz renkli 
sıhiye otomobilleri ilzerine hücum e
derek, otomobilleri parçalamak ve i
çindekileri bağlıyarak hükümete tes
lim etmek istediklerini söylemi~ler, 
doktorlar hUviyet cüzdanlarım göste
rip doktor olduklarını ispat edinciye 
kadar köylüler tarafından Uç saat tev
kif edilmişlerdir. 

lanmı:ı huglln elele verip çalııımaktadır -
lar. Milli mUdnfaa hazırlıklarımız, ikmll.l 
lılerimlz, malzeme lhtlyaçlarınıız, zlrııl ve 
sınat istihsal faaliyetlerimiz, içtimai ha -
yatımızın tanzimi, cephe ıı;ertRi emniyeti -
nin korunması, buhranın sonuna kadar bir
likte çalı,arak baaaracakları mevzulardır. 

Nasıl orduda, seferde, fevkalAde hizmet 
mukablll fevkalade terfi tnsavvur edllmfıı
ae, sivil kurmay ve kumandıınlarımız için 
de aynı terfi eMJıına riayet edileceğinden 
eüphemlz yoktur. 

BUtun mevcudiyetimizle temenni ede
riz ki: hlzmet ve vazifede ka;ı.,tsu:lııta ta
hammtllll olmıyan muhterem Bqveklllml
zln takdir ve taltif cetveline bUtUn idare 
Amirlerlmh: cfrmlı bulunsun, tecziye ve 
tethlr tabloaunda tek Lllm ıı:<ız{lkmesln! .. 

H.SAMI 
Urfa mebu.su 

Resmi har .. tebliğle 
İngiliz resmi tebli'"' i 

Kahire, 18 a.L - İngtlla reamt tebliği: 1 Kenya'da Vajlr üzerine teıılrl 
Garp çölU: 17 temmuzda mottırlU hfllt bir dll§man hava hUcumu olmuştur· 

kıtalanmıza mensup bir kUçUk keflf gnıpu, ve ısm yoktur. 
Capuzzo mıntakaaında, birkaç top ve bir Dlf,.r verl!"~'I kııvdR d,.~,.r bir 
kamyon mUııadere ve tahrfp etmıetır. Ca- ı tur. Sudan ve Somnll hudnll<\l"IDdt 
puu.o kalesi clvannda UuıklRfla m11hat'aza vardır • 
edilen bir nakliye kolu bombardıman e -
dllmlı,Ur. Bu dllşman nakliye kolu, bu:ıla- .... 
n lruuuıla dolu olmak üzere on bir kam -
von kavbetmıetır. 

:M:tırııa >d'Atruh wı R!d\ '.RluTanl yMıtden 
tttısmAn tArAfınthn hambftrdtman et'lllmlı -
Ur. Fakat hiç bir hM!l.1' yoktur. 

Nıtlrobl, 18 a a. - fnrillz ~sml 
GUn eıık!n ~cmlstlr Bnmh~ı 

vıu-elerlmlz. """""' Habeşistan ü 
hUcum yapmışlard1r. 

İ:qgi)iz liava • 
nezaretı tebliği 

T.ondra. 18 a.a. - Hava nezaretinin teb
lii?i: 

Dün öiCleden tıonrA inıtiliz hava kuvetle
rine mensup hnmhtorrhman taYYareleri. 
Hollanıtıorfa ,,,. :Relc:iknrla "'11.~ıt t~ekk\11-
lıorine yı-nl hücumlar Yi1nmııılarö1r. 
Manş Uzcrlnde vnnılan blr kesif esnasm

da bir 11ıUıU muhıtfu.a ta:vyııresl kaybol
rpuııtuı. K:ıybolan tııvn.tl'vi anrn&h rlden 
ıt iicr tavyareler. yolda hir d üaman bomhar 
olıman tnVYareıılne raatlamalar ve bu tay
vıoreyi düı;ürmUı;lerdlr. 

lnı:iliz bombardıman ııerviain• mensup 
ayyıırf!1er. rl!fn rece. Men-Hl• ta~e 

me7dant ile cenubt HollandA& Hertocwı
bosch t"vyare meyt'lanma hlicum etmltl«-

dlr. Ruhr'da Gelsenkirchen petrol 
da bombardıman edilmlıtlr. Dilet' 
tan 1ıthil müdafaa tayyareleri de 
bir petrol deposuna hUc:um yap 
Deııolııra isııbetler vııkl olmus ye 

defte de yangınlar çıkarılmıştır. 

BombardımBnr istenen mmtab 
vanm fenalığr, gece hareklitımırı _,.ıı 
ve barı tayyareler, hedeflerini te!Y' 

medikleri için bombaları ile geri 
Tayyarelerimizin hepsi salimen 
tür. 

Ba ıab&b cenup sahili llÇt'k 

düşman bombıı.rdıman ta77ftesl 
mUıtllr. Bir avcı tayyarcmi• ka 

Afrika' dali:i hava oomliardıman 
Kahire, 18 a.a. - Hava kuvetıerlnln 

tehll~i: 
S ah gPcesl, lnglliz bombardıman tayya

releri Llbya'dnkl Tobnık limanı ile Gubbl 
lıa\•a meydanına bir kere dnha llllcum f't -
ml:ıl ef'9lr. B nzln d"rnla.n ynkınına bnm -
balıır 4nşm.U.'J 'Ve })lr detııznltı.cl'lhtımı clva
nndıı blh11k bh" duman ve alev aUtunu yUk
sclmletlr. 

İnefü:r. homhardlYcleri. italvAn doltu 
A!rlkasındak! Atron!At bl\lıresinl bombar. 
dımtı.n etmlsl,,rdlr. Bir hlUllf&l' tam&mlyle 
taJırio edllmlstlr. 

Moyale'de bomba ve benzin depalan 

• 
bombardıman edllmlş "e Clv 
kampla binalara doğrudan doğrUY' 
ler kaydedllml~tır. Bir YMgın çt 
bunu bir lnffltık takip etmlotlr. :B 
lre!Pr mitralyöz at~lne tutuımu!,, 

Erltre'dc Assab dvnrında dew 
lan rnuvR.ffnklyeUı:r bombardımtUI 
ttr. Bir yangın zuhur etmlıı ve ııld 
flUl.k olmuı,ıtur. 

;Bütün bu harekAt esnasında ill!tıf 
yarelcrl hiç bir zıYf\& uğramamı§ 
Libya'da Blrelbozl civarında blt11 mıılıarebeslnin k ömür haline gellll 
zının bulunduğunu blldlrmcktedit· 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 18 LL - Alman ba§kumandan

lığının tebliği: 

Deniz &ıJırı yerlerde faaliyette bulunan 
alman harp ~nıllerl, dUıman ticaret filo
suna mensup ceman 30 bin tonllO.to hac
minde vapur batınmelurdır. 

Almıı.n kıtaları, Bretagne !SnUnde Oue• 
sant adnaına çıkmışlardır. 

Alman muharebe tayyareleri, Alderahot 
askert kampına ve cenubt ve merkezt İn
gtıtcrerle hava meydanlarına, fabrikalara 
ve limanlara hücum etmlııtır. Tumbridge -
Vellıı tayyare meydanında, Eutbome fab
rikalanndıı. ve Portland lhnıı,ııındn çok cld
dt yangınlar mllfahedc edllmlftlr. Green
ock'takJ bllyilk sllD.h fabrikasına birkaç 

tam isabet vaki olmuştur. 
M!Ul§ Uzerine yapılan ha.va il 

nnda, bir dllııman ticaret gemisi 
tır. Diğer bir ticaret ıı;emlslylo_ !!~ 
gemisi o derece hasara uğrallUl..
rettebat bu gemllcrl terke mccbut 
!ardır. _ _ --" 

Gece Rhln ve Ruhr rnıntakAJl".'.ı 
dü:ıman tayyareleri, hava dMl -1 
tarafından g eri pUskUrtlllmUd 
bombnlıınm atmalrtruı menedi 
aletta).1n atılan bombalar ııasat 
mıa ve klmscyt yaralamamıştır. 

Cher ourg'Un tmııUnde btr 
helm düıürlllmt\lJttlr. Btr almaD 
Mane'a dUtmu,tür. 

" İtalyan resmı tebliği 
Roma, 18 a.a. - İtalyan umuml karar- ,-

,;il.hının 38 nııınn.ralı tebllğl: D \o' • t} 
Şnrkt Akdeıılzde bir denizaltımız bUyUk egışen 

bir petrol gemlııl batırmıştır. Avcı tayya-
relerlmlzln :Malta llzerlnde yaptığı hava 
mulınrebealnde iki dllııman tayyaresi dll§U
rU!mllııtUr. TayYıırelerlıniıden blrl tlsııUne 
dönmemlııtir. 1ekendorlye limanı mUessir 
bir surette yeniden bombardıman edllmlıı
tlr. değişmiy 

Şlmalt Afrlka'da kuvctlcrlmlz, Marsa 
Matrub ve Sldl Barran'da hava llmanım ve h k l t 
barnkaları ınuvaftakiyetlc bombardıman u·. u·. m e 
etmişlerdir. Tayyarelerlmlzln hepsi lliılerf-
ne dönmUıılcrdlr. Düşman Capuzzo l&tlh-
kt'lmının, ıılmal mevzilerine yaptığı ve kı- ı d ) 
taatımız tarat'ındıuı ceııaretle tardedllen (Bışı 1. inci sayfa ' 
kuvetll hücumda e.,·elA duman perdesiyle d b '11 til okuyoruz, ne e u mı e setrettiği l)() zırhlı oto.mobil kullanmıııtır. 

ve hüriyet hakkiyle oyn• 
Dileman tayyareleri, Tobnık limanına 

1
-

gece hücumlarını tekrarlamı§larsa da ha- müsaade ederiz. Her tür U , 
sar verdireıueıniıılerdlr. leci tahrikler bu memleketi~ 

Yerli çetelerlmlz Krumuk mıntakaııın- daha iyi uyanmağa daha ço 
da Chezzan'ı işgal ederek esllha ve blr in- meğe ve tehlike hissini dalı' 
gillz bayrağı znptebnlşlerdtr. Ahall sevinç
le tebaiyet etınletır. Kcnya'tia, 3 numar:ılı den duymağa yarar. 
tebliğde bildirilen :Moyale mıntakası bare
kAtma devam edilerek lnglllz Moyalcsl iş
gal edilmlııtır . .Agordat; Asmara ve Asab"a 
dUşmanın yaptığı hava htlcumu kUçük ha
sarlara sebebiyet vcrmtııtır. Bir d~man 
tayyaresi dUtUrlllmllştOr. Denlzaltılannuz
dan biri llsstlne dllnmemlftir. ••• 

Roma, 18 a.a. - 39 numaralı İtalyan teb 
llği: 

Şimali Afrikada Mersa Matruh mmta
kasında müessir bombardımanlar faz!alaş
tmlmııtır. Tayyarelerimizin heı>ı>i dön
mü&tür. 
Şarki Afrika'da, Moyale'den çekilen düş

man, kara ve hava kuvetlerimiz tarafından 
Buna'ya doiru takip edilmittir. Silih, mü
himmat ve kamyonlar almm15tır. 

Tayyarelerimiz, Vajir tayyare meydanı
nı neticeli ıurette bombardunan etmişler
dir. 
Dilıman Agordat tayace meydannu bom

bardıman etmiıtir. Hasar yoktur. Avcı 
tayyarelerimiz, bir inriliz tayyaresi dü
eürmllıtilr. 

•llil•• Doktor Operatör•••• 

M. Şerif Korkut 
Nümune hastaneıl ıef operatöril 

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

kabul eder 2787 

Aranıyor 
Yenlfehlrln tıımetpqa bulvarı civarın

da veya Atatürk bulvarı tara!Iann<ıa dört 
odalı veya Uç oda bir ho!IU bir ev ve yahut 
apartıman kiralanacaktır. Kalorlf~rll olan
lar tercih edlllr. Böyle kiralık evi olaııla
nn Uhıs"ta Apak adrutne baber vermeleri 
rica olunur. 

' 

Osmanlı imparatorluğu, 

zik coğrafi mevkii, büyü1' 

mücadelelerinde istismar 
yasetinin kurbanı olmuftııf; 
devrin harici siyaset anane 
değiıtirdiği ıey, bu zihnh'~ı 
kimse aleyhine tehdit teıl<1 

mek ve her türlü tehlike~ 
tedbirli ve tertipli bulunııı;
aenelik bir aiyaııet iııtikraf. il 
li olmuıtur. Bu istikrar bı• 
menfaatlerimize f aydah ~~ 
olduğu kadar, bu memleket 
emniyet sahası hakkında fi 
emeli beslcmiyenlerin ıne-"J' 
ne de hiç bir zararı olmadı 
he yoktur. 

Siyasetimiz hakkında af 
iiıen hükümler, bizim on(. 
luğu ve isabeti hakkındıı1'; 
mızı ancak takviye ediyor 

Falih Rıfkı ) 

Nöbetçi 
1. 7. 9'° gllnllnden 81. s. 940 t et 
kadar eczanelerin gece nısbe 5 ': 
ı - Sebat eczaneai ı 12 Z3 ' 'ı 
2 - Halk ,. 2 13 ~4 6 S 
8 - Sakarya .. 8 14 .,.5 6 Jf 
4 - Cebeci 4 15 26 1 ' 
6 - Yenlııchlr 5 16 27 ı ~ 
6 - Ankara ., 6 17 28 g r 
7 - Çankaya 7 ıs 29 10 e 
8 - Yenl ., 8 19 SO ıJ ~ 
9 - Merkea 9 20 Sl JS ~ 
10-Ege ., ıo 21 ~ '' r 
11-İstanbul •• ıı 22 " 



~ etinin beher kilosu 27 kurut
bı.ı '!ir~ biçilmlıtlr. 
~ et.ı 20/7 /P40 tarihinde cumarte -
4ll 11 de Çanakkale Mıt. Mv. SL 
ı hpalacaJrtır. 
:eltlil~rin ihaleden bir saat evet 
~elen olan 1822.5 lirayı ve ihale 

L ,
2 • J, ilncti maddelerindeki ve • 

uıır.~lı: • 1 ) omıı,.orw müracaat an. 
13401 

~uru ot atmacak 
11 

ile teslim edilmek bere 
• ıo 000 ~lo · , 1.110.000, 1.150.000 ve 

kuna ot ayn ayn kapalı zarf-
e lronulmuıtur. 121.000 kilo 

1o7~n bedeli 41.000 lira ilk te
lira, 1.110.000 er kilo olan ku

tahnıın bedelleri 55.500 lira ilk 
4.025 lira, 1.150.000 kilo kuru 
bedeli 57.500 lira ilk teminatı 

•• 420.ooo kilo kunı otun tah
~OOo lira ille teminatı 1.575 li-

11 "''!leleri 22. 7. 940 çarpmba rü
.30 ~ır. Teklif mektuplan iha

blr saat evel komiıyon bat
ıı...."trilıniı Teya Polta ile CÖnde
"~cak\ır. Şartnameleri her cün 

törülebillr. 
(3459) 13445 

~ piliç eti alınacak 
L~azım Amirlili Satıa Alma 

~C .eti 23.600 kilo tawk eti 
hindi eti kapalı zarfla eklilt
ıtur. İhaleai 22. 7. 940 puar

r:_...........t 15 de Tophane'de lttanbal 
S&tnı alına komiıyonunda ya· 

lııı...._ lrepafnln tahmin bedeli 23.733 
~. illr teminatı 1.779 lira 09 ku
~eai komiıyonda cöıiilllr. İı-
1 r ve.lkalarlylı beraber tele-

' 'mu eksiltme uatinden bir •
•~ona •ermeleri. 
(3461) 13447 

~de yağı alınac&k 
' .:.._1:_r1 Satın Alma Ko. : 

.---nfı kapalı zarfla alınacak· 
24. 7. 940 çarpmba liini1 .. t 

'de eııki müıiriyet dairm.lnde 
lı:onnıyoaunda yapılacaktır. 

tc!lteıı tu.tan 37.500 ve teminatı 
~\'laf n tartnameel komia
~ Ur, İıteklilerin 16%1 seçen 

... tinden • ceç bir uat eve
...._~if mektuplarım komisyona 
~ lhımdır. 

(3462) 13441 

~ eti alınacak 
~ttl Satın Alma Ko. : 
~reti bpah zarfla alınacak

~ q, 7. MI pautilr idlf-..at 
~ l'lae'c1e eski mü~iriyet daire.inde 

'ili lııoıniıJ'Ollunda yapılacaktır. 
~ı.ı.. tutan 54.000 '" teminatı 

. a .... , Te pr1nameei her riin 
ltSrtitebllir. İsteldlleria tek· 

• ıeç ihale uatmdan bir 
lı:adar komisyona Yennit ol-

(S4t3) 13449 

Ociun almacali 
ı,.y..,,. A..UrlJfi Baua A.lau 

ULUS 
s - tıteldllerin 1ı:amımm fldnd •• lçtn. 

cü maddele~indeki belcelerjyle birlikte bel
li sün Ye taatten bir ... , nel teklif melı:· 
tuplarmı komlıyona Termit bulunmal&n 

5 Kalem mıuteDiye alınacak 
l•tubul Lv. Amirlili Sam Alma K.o. : MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Adet 
9500 Keçe beileme 100 Baraka yaptırılacak 

Yün çorap ipliji almacak 
il. M. Vekil•ti utla alma KO: 
Beher kil06una tahmin edilen fiyatı 

(285) iki yüz aelı:sen bot kuruı olan 
<.3.~0) üç bin b'.111 y\ıı kilo yün çorap ie
lıiı pazarlıkla münakaıaya konmuttur. I
haleai 22/7/940 puarıteai ıünü 1&at 10,30 
d~dır . . Kati teminatı (1.496,2S) bin dört 
yuı donan altı Ura yinai beı lı:u111.1tur. 
E'•aaf ve prtnamesi M. M. V. satın alına 
komisyonunda görülebilir. lıteklilerin ka
nunun emrettiği belıelerle ihale aaatmda 

lbmıdır. (3628) 13609 

Fatin almacak 
5000 Kıl çul JI. il. Vttkileti Satın Alına Komisyo • 
9500 Kıl kolan nıındaa : 

lstanbul Komutaalıl Satıa Alma ICo • 
misyonundan: 
Komutanlık kıtalan için 23/7/940 cünil 

saat 11 de pazarlıkla 7500 çift er fotini ah· 
nacaktır. Muhammen bedeli 5&250 liradır. 
İlteklilerin prtnameyi ıörmek için her 

9500 Kıl yem torbası Ketif bedeli 459.255 lira olan 100 adet 
50000 Gebre ahıap baartra fntaatı kapalı nrfla ekailt • 

gün ve pazarlığa iıtirlk için de belli gün 
ve ıaatte yüzde ıs kati temlnatlarlyle bir· 
likte Fmdrklıda komutanlık Htm alma ko-
misyonuna müracaatları. (37S4) 13760 

Koyuneü alınacak 
Edirntt Ashrl Satın Alma Komis70-

nundan: 
Kapalı zarfla 35625 kilo koyun eti 1&· 

bn alınacaktır. İhaleai 3. 8. HO cumartesi 
günU saat 11 de Edlrnede eekt mUılrlyet 
dalreeinde satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin edilen tutarı 15318 Ura 
75 kur111 ve teminatı 1149 llradır. Evaaf 
ve ıartnamesl her glln komisyonda l{Örü
le blllr. 1ırteklllerln sözü ~en lf{lnde eıı 
~ ihale aaaUnden bir aaat evel teklif 
mektuplanm komisyona vermtı olmaları 
lbımdır. (3792) 13786 

Bina yaptmlacak 
l!onya Kolordu Satm Alma Komi•yo • 

nundın : 
1 - Konya'daki pmlıonlarm ihtiyacı i

çin bir adet bina kapalı zarf usuliyle ek • 
ailtmeye konmuıtur. 

2 - Ketif vı fenni, huıuıt tartlari1le 
tediye ıartlan Ankara, htanbul, Konya 
Lv. lmirltklerl 1&tm alma komiıyonunda • 
dır. İltekliler bu komiıyonlarda okuyabi • 
lirler. 

3 - Ketif bedeli 2S4S7 lira 90 kuruıtur. 
4 - llk teminatı 1909 lira 3S kuruştur. 
S - Kapalı zarfla ekıiltmesi 1/8/940 

pertembe sünü ıaat 11 de Konya kolordu 
bina11 içindeki satm alma komiıyonunda 
yapılacaktır. 

6 - İstekliler 1/8/940 perıembı ıünü 
saat 10 a kadar teklif mektuplarını mez -
ktlr ıatın alma komisyonu bı,kanlrğırı. ve
recekler veya röndereceklerdir. Bu aaatten 
ıonra verilen veya ıönderlleıı teklif melı: • 
tuplan kabul edilmiyecektir. (3794) 

13711 

Bina yaptrnlacak 
Konya Aslttrl Satın Alma Komiıy0• 

arından: 
ı - KonyadaJd gamlzonlann ihtiyacı 

için bir adet bina kapalı s&rt uaullyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keılf ve fenni, husuat ıartlartyle 
tediye ıartıan Ankara, İıtanbul, Konya 
Levazım &mirlikleri satın alma komlsyon
lanndadır. İstekliler okuyabilirler. 

3 - Ketif bedell (25457) lira 90 kurof· 
tur. 

4 - İlk teminatı (1909) lira (33) kuıııt
tur. 

6 - Kapalı sarf ekalltmeel 1 atwıt011 
940 perıembe gUnU saat 11 de Konyada ko
lordu blna.sı içindeki satın alma komlsyo • 
nunda yapılacaktır . 

8 - lateklller ı &Aııstoıı 9.0 peJ'lembe 
gtınU saat ona kadar teklif mektuplarım 
mezk1ll" satın alma komisyonu bqkanlı#I· 
na verilecektir. Bu 1A&tten aonra verilen 
mektuplar kabul edilemez. 

1 - İllteklllerln en az sekiz gün evel bu 
lı için bir defaya mah1Us olmak llzere ma
hallt vlllyette mUteıekkll komisyondan ..... ~ ............ 
komisyonuna mllraouUan. (8809) 

13801 

Muhtelif İnfUl 
Kon71 Askeri Satıa Alma 1Comi•70-

nundaa: 
1 - Konyada)d vekllet anban 'H dikim 

evi için yeniden yapılacak parke yol ve 
yangına k&rfı su tesisatı, erat blnuı, ız. 
gara lntaatı kapalı zarf wıullyle ekalltmeye 
konulmuttur. 

2 - Keılf ve bususl ıartıan Ankara, İa
taııbul, Konya levuım &mirlikleri utın 
alma komisyoolarındadır. İstekliler oku • 
yablllrler. 

3 - Kqtf bedeli (i0123) Ura {7') im· 
ruttur. 

' - İlk t,,ımln&tı (1!509) Ura 2% kurut-
tur. • 

15 - Kapalı sarf elaılltmeıd 1 atul011 
9.0 pe..,embe sUnU saat 115 te Konya kol· 
ordu binası içindeki aatın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

8 - İstekliler 1 atuıos 940 perpmbe 
gUnU saat (on dörde) kadar mezkQr aatı11 
alma komisyonu bqkanlıtına vercekler· 
dlr. 

7 - İlteklllertn en u Mkl• gUn evel 
bU ıı için bir defaya maıı.ua olmak nzere 
mahalli vtlAyette mUteıekkll komtsyondan 
bir ehliyet vealkuı ile teklif mektuplarını 
mezkQr aatın alma komisyonu bafkanlıfl-
nr verilecektir. (8812) 1880' 

Sade yaiı almacak 
lstaabul Komutaalıl Satıa Alma 1Comi•-

7onundan : 
Komutanlık anban için 21/7/940 etini 

saat ıı de pazarlıkla 30 ton sadeyatı satın 

alınacaktır. 
Muhammen bedeli 36600 liradır. htelı:H-

lerin şartnameyi l'ÖrmH iiıere her l'Üft Te 
puıarhia ittiıtk için de belli sün n uat
te yilzde ıs kati teminatlariyle Fmdıkh'da 
komutanblr aatın alma komiıyonuna müra-

Yukarıda yasılı bet kalem mutabiye &- meye kommıttur. Eksiltmesi: 26-7-940 cu
hnacaktır. Kapalı aarfta ıkllltmesl 5.1.940 ına stin8 uat ıs dedir. tık teminatı 22.120 
pazarte1i cünil uat 15 de Tophanede latan lira 20 kanıt olup p.rtnameıi 23 liraya ko
bul Lv. lmirlifi satın alma komlı10mm- miıyondllll alınır. Taliplerin sarflaruu iba
d& yapılacaktır. le uatinden bir sut eveline kadar M. M. 

Tahmin bedeli 75375 lira teminatı 5018 v. s.. AL Ko. na vermeleri. (3594) 13595 
lira 75 kunıttur. Şartname Ye nllmunelerı 
komisyonda ıörülür. İ.teklllerln kanuni 
vesikalariyle beraber teklif melı:tuplannı 
ekıiltme natmdan bir saat evel komisyo-
na vermeleri. (3137) 131152 

Sade yağı abnacak 
C. Kale Mst. Mv. satın alma KO: 
1 - Çanakkale Mıt. Mv. birlikleri için 

156.000 kilo aadeyaiı pazarlıkla aatm a.
lmacaktrr. 

2 - Sadeyaimm beher kiloıu 125 kuru1-
tan 19S.OOO lira biçilmiıtir. 

3 - İhalesi 2S/7/940 perıembe ıünü aa

Hnagazı reıkortmmı te.i.atı 
yaptınlacak 

il. il. V d:lletı Satrn almı KO: 
Keıif bedeli 1098 lira 9S lcuruı olan ha

va.gazı rekortman tesiutı pazarlıkla )'ipti• 
rılacaktır Paaarbiı 27/7/940 cumarteai ııil· 
nii aaat 10 dadır. Kati teminatı: 164 lira 
15 kurut olup 1&rtname1i 17 kurup komiı
yopdan alınır. Taliplerin muayyen vakitte 
M. M. V. Sa. AL Ko. da bulunmaları. 

(3633) 13636 

Matra alınacak 
at 11 de Çanakkale Mırt. Mv. utın alma il. •. Vttlileıi Satıa Alma Komiqo-
komiıyonunda yapılacaktır. nundan : 

4 - hteklilerin ihale ıutmda teminat Beherine tahmin edilen fiyatı 15 kuruı 
akçaları olan 11000 lirayı ve ihale k'nu- olan elli bin tane aleminyüm çıplak matra 
nunun 2, 3; üncü maddelerindeki vesaik 27/temmuz/940 cumartesi ıünil ıaat 12 de 
ile birlikte komiıyona müracaatları. Ankarada M. M. V. ıatın alma Ko. da pa-

(3831) 13163 zartıkla satın almacaiından iıteklilerin 
Kuru ot alınacak 637S liralık kati teminattan ile birlikte 

Edirne askeri satın alma KO: mezkilr KO. da bulunmaları. Şartname 213 
kuruş karşılıtında mezktlr KO. dan alınır. 

(3660) 13690 

Mendil almacak 

393 ton kuru ot alınacaktır. Pazarhlı 
2317/940 aah ıünü aaat 10 da Edirne'de 
eski müıiriyet dairesinde aatm alma 1-:o
miıyonunda yapılacaktır. Tahmin ec:Hlen 
tutarı 19650 ve teminatı 1474 liradır. Evsaf M. JI. YttHlttti Satsa Alma Komisyo· 
ve 1&rtname1i her cüıı komiıyonda ıörüle- nundaa : 
bilir. İıteklilerin sözü ıeçen ıünde komiı- He~ıine tahmin edilen fiyatı 9tlOO lira o-
yona gelmeleri. (3839) 138&4 tan IJ0.000 adet mendil 29/temmuz/940 t&-

sloır et"a alınacak ı ihınıie ve pazarteıi ıünü saat 14. te An-
• karada M. M. V. aatın alma Ko. nun~a 

l - Tümen birlikleri ihtiyacı için 90.000 kapalı zarf uıuliyle utm ahnacatmdan ıı· 
kilo ııfır eti pazarlıkla ıatm alınacaktır. teklilerin (720) liralık katl teminatlariyle 

2 - Pazarhiı 24/7/940 ıaat ıs de tü- birlikte mezkilr komisyonda bulunmaları. 
men utm alma komiıyonunda yapılacak- (3674) 13693 

tır3 - 90.ooo kilo 11tır etinin beher kiloıu Yün fanila alınacak 
için tahmin edilen fiyat 30 ltunıt tutan Jf. M. V ttlileti Satıa Alma Komisyo· 
27000 lira muvakkat teminatı 4050 liradır 

ı nuııdaa : 
4 - steklilerin belli ıün ve Hatinde H-·ıne tahmin edilen fiyatı (28.400) 11· 

tümen satın alma komi110Duna selmeleri -.--
(3856) 1386& ' ra olan (12000) adet yün fanill 29. temmuz 

940 pazartesi clinil saat on beıte Ankarada 
Makarna alınacak M. M. V. satm alma komisyonunda kapalı 

azrf usuliyle satm alınacaiından isteklile
rin (1980) liralrlr kati teminatlariyle bir· 
likte a. .zldlr Ko. da bulwımalan. (367S) 

Atatıda ciaı, miktar, tutan ve teminatı 
yazılı yiyecek maddesi kapalı zanla ek
ıiltmeye konmuıtur İltekliterin ihale &il· 
nü kanuni vesikalariyle teklif mektupla
rım en ceç ihale uatından bir saat evel 
komiıyona vermeleri. 

Cinıi Miktarı Tutan Teminatı 

13695 

l09&at münakuuı 
M. •· V ttUlni Satı• Alma Komisyo

aundan: 

komisyona ~elme-lerL (3870) 13873 

Kumaı almacak 
M. il. Yeki/eti Mtın alma KO: 
Beher metresine t.ahmin edilen fiyat! 

(l20) üç JU2 yirmi kurut olan (3.200) üç 
bin iki yüz metre bo~ avcu yeleık.liii ku
mq pazarlıkla miiııakau.ya kOIUDllftur. İ
halesi 23/7/940 aalı rünli 3aat on beotedir. 
Kati teminatı (l.S36) bin beı yüz otuz al
tı liradır. Evsaf Te ıartnamesi M. M. v. 
satın .alma komisyonunda cörülebilir. İl
teklilerin kanunun emrettiii belgelerle i
hale saatında komiıyona ıelmeleri. 

(3171) 13874 

Moto.iklet alme.cak 
il. il. Vdileti Satrn Alma Ko. : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1700 lira 

olan iki adet Zündap ınarka Kı 500 tipi 
motosiklet pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı: 22. 7. 940 pazarteıi ıünü saat 11 
dedir. Kati teminatı: 255 lira olap ıartna
meıi komisyonda ııörülür. Taliplerin ma
anen va.kitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bu· 
lunmalan. (3906) 1887 

200 Avcı borusu almacak 
M. M. Vekileti Satrn Alma Ko. : 
Beher adedine beş lira fiyat tahmin • 

dilen 200 adet avcı borusu 30 temmuz 940 
salı ıünü saat 11 de A.nkarada M. M. V. 
satm alma Ko. da puarlıkla u-tm alına
cağından isteklilerin verecekleri avcı bo
rusundan birer adet nümune ile 150 liralık 
tem:natlan ile birlikte meslcUr Ko. da ha-
zır bulunmaları. (3905) 13886 

Motosiklet alınacak 
M. M. Vekaleti Satıa Alma Ko. : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 11.25 lira 

olan 3 adet Mas marka motosiklet pazar
lıkla ıatın a1ınacaktır. Pazarlıfı: 22.7.940 
pazartesi rüııü saat 10 dadır. Kati temina
tı: 168 lira 75 kurut olup p.rtnaftMsl ko
misyonda göıiiliir. Taliplerin muayyen va
kitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmıılan. 

(3907) 18181 

M. M. V. Hava Müıt~arlığı 

Maden malzemesi alınacak 
Makama 133000 36525 2744 

İhale cf1n uaıt Şekli ihale 

Keıif bedeli 32.231 lira 21 kunıt olan 
bir adet praJ sundunnaıı ikmali intaatı il. il. VeUleti Hava Satza Alım Ko • 
ile bir adet praj inpatı kapalı zarfla ek· mis7oaundan: 
ıilt1ne7e konmuıtur. Ekliltmeai: 3ıı7~40 1 _ 200 kalem hafif madea malzemesi 5. ı. 940 15,5 Kas-h zarf 

(3157) 13869 
ç.arpmba cünü uat 11 dedir. llk temına-
tı: 1417 lir& 87 kurut olup ~tnameal, ke- kapalı zarfla eksiltmeye kooulmuttur. Mu-
tif ve projesi 1152 lnırufa komisyondan •· haımnen bedeli (90.000) lir& olup, ilk temi
lmır. Taliplerin •rflarını ihale saatından nat miktan (5750) liradır. Kapalı sarfla Sade y.ğı almacak 

lnanbul levuım •mirlifi Hfm alma ICo: bir ... t evetine kadar M. M. V. Sa. Al. Ko. eksiltmeei 23/8/940 cuma cünli saat 11 de 
1 - 20 ton udeyağı alınacaktır. Pazar. na vermeleri. (3720) 13741 bava satftl alma lromlı:ronund& -pılacaktır. 

!ıkla eniltmesl 23/7/940 aa.lr ıtlnti saat 1 cak ,_ 
10,30 da Tophanede İstanbul Lv. lmirliii Eğer taknm a ma ldarl ve feınnl tartname her l'ÜD 6iled111 
utm alma komlıyonunda yapılacaktır. 11. •· VeHlttti Satıa Alma Komi•10- ııonr& 4SO kurut mukabilinde mealrir ko • 

2 - Şartnamesi komiıyonda cöıiililr numfaa: misyondan almabilir. İsteklilerin lı:anWJaD 
İlteklilerin kati teminatlariyle bdli saat· Beher adedine tahmin edilen fiyatı: 95 ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı 1'es&-
te komisyona ıelmeleri, (3878) 1387& lira olan 500 :600 adet eter Uknm pa- . • . . . . 

Lladııl ~&lmacaktır Pazarlığı: 22171 ılde bırlıkte ıllc tem.mat ve teklıf ~ektup. 
_,., )\ t ı ..,...,,, .... _... r-~ .... tlMt ıs~ - ~ .IMW wn• uatt• bir saat neline Jr.a • 

ln.abul ın .. 1111 '111/rlilJ Htnl al,.. l!oı mlnatı: 7500 Ura olap 1&rtnameel 2,J il· dar mübas -*8blU lııoam"'911 ..,.,.ele· 
1 - 10.000 adet b}'ıt J"ll)ar batlıtı alı- raya komilJ'Olldan alınır. Tüiplerin mua,.. ri. (3495) 1S530 

nacaktır. Pazarlılı:la ebiltmeel 1417/940 yen ftkitte M .il. V. Sa. Al. Ko. da bulun· U . . -6--l---l-
çarpmba ctinil saat 15 de Tophanede ta- malan. (3721) 13749 Ç9f pısti y&p""~u;aa 
tanbul Lv. lmirliii utm alma komiıyo- il M V Hl · b 1 KO 
nunda yapılacaktır. Otomobil yedek parçal.n 1 :..._ Bir ~.r:ı1 uç-:: ;r.~~ı: ~!ruııein. 

2 - Tahmin bedeH 35000 Un llk teml· aimacak mesi ve drenaj itleri kapak zarfla ekailt-
natı 2625 liradır. Nllmunem tromi11onda 
görülür. İıteklilerin lranunt veaikılariylı il. JI. Veli/eti ••tın alma KO: meye konulmuttur. Ketif bedeli (77.7&2,IO) 
belli uatte komisyona ıelmeleri. Hepsine tahmin edilen fiyatı: 5146 lira lira olup ilk teminat miktarı (S139) lira-

(3879) 1Sl77 olan Fort marka PİKUP yarım tonluk o- du. Kapalı zarfla eksiltmesi (518/940) P. 
tomobiller iç.in 203 kalem yedek parçalar ertesi günü ıaat 11 de bava aatm alma ko· 

SıfD' eti alınacak pazarlıklı •tın alınacaktır. Pazarlıiı: misyonunda yapılacaktır. Ketif nratı her 
l•~artı Tünfttn Satıa Alıu ~. : 23/7/940 ıh sünü saat 14 dedir. Kati te- gün öileden sonr 390 kun11 mukabilinde 

minatı: 771 lira 90 kuruttu olup H•teai ko- alınabilir. İıteklilerin kanunun iki ve üçün-
l - Antalyadald kıtaatın aenelik lhtlya- · c" -addelerı"nde -ıılı ve1alkle birlikte ilk mlı10nd& cöıiililr. Talipleruı muanen T&- u ... ,,_ 

cı ol.an 156.000 kilo ııtıreti kapalı sarf kitte M. il. v. Sa. AL Ko. d& bulunmala· teminlt ve teklif mektuplarını may,.• 
uauliTle elı:ıilt1ne7t konulmuttur. n; (3769) 13807 aaatten bir uat evetine bdar komlıyona 

2 - Şartnameel lıpanada tiimm satın makbu mukabili Termeleri lhmıdır; poa-
alma komi•Jl'Ollımda .,. ı--.L....ı Anlı:ata Vazelin yaiı almacak tada e!acak cecikmeler nuan dikkate a-

..... .,.. M • V S Al K d lmmas. (31S4) • 13867 
L•. lmirlilrleri satın &ima komlı-.1a- • · • •· · 0 • an: ,........... Beher lı:ilosuna tahmin edilen fiyatı: 125 , 
dır. latekliler tartnameri komi9)'onlarda kurut olan 12.000: 15.000 kilo vuelin yalı 
okuyabilirler. 

pazarlıkla satın alınacaktır. Paıarlıiı: 
S - lıba 15&.000 kilo utıretınm nm- 2217/940 pazartesi ıflnil saat 14 dedir. Kati 

A.. LEVAZIM AMIRLICI 

Odun alınacak bammen tutan 28·520 liracbr. teminatı: 2250 lira olup 11nnamesi komi• • 
4 

- Şartnamesindeki "' 25 miktar fu. yon.da eörüliir. Taliplerin muayyen vakit- Anbra Lnuım Amirlili Satm Alım 
:9 ~ra::ı olduiu halde ilk tıeminatı te M. M. V. SL Al. Ko. da bulunmalan. Ko. : 

5 - Eniltme a. a. 940 tarihine tesadlif (3150) 13830 1 - 1200 ton s&rıea odununun bpalı 
eden sah ıiini1 sut 10 ela laparta tümen Sıhiye arka çantası alınacak zarfla elr:ailtmni 23• 7· 940 uat 15 de AD-

t al kan LT. lmirliit satın &ima komiı:ronan-
.. 111 ma komisyonunda yapılacalı:tır. il. il. Yeli/eti atın alma KO: . 

15 - lıtekliler &. 1. 940 aalı ıtinll sut Beher adedine tahmin edilen fiyatı yır- da yapılacaktır. 
9 a kadar teklif mektuplannı tiimen Ntm mi altı lira olan 1500 tane aıhiye arka c;an- 2 - Mahammea bedeli 27.000 lira llık 
ı L- taıı 29/temmuz/P40 pazarteai ıünU uat ıs teminatı 2025 liradır. Şann~ 1S5 ıı:u.. 

a ına ..uıniıyonu bqkanlıtım verecek Te de "'-'--racla M. M. v. Ntm alma KO. da 
ah . ,...... nıt mmabilinde lı:omiıyoadaıı alınır. Ka-

y ut cöndereceklerdir. Bu saatten aonn pazarlıkla 18tın ahnaca<tından isteklilerin 
verilen Te ;ahut ıönderilen mektuplar a- 58SO lirlık kati tıeminatl&n ile birlikte Pi• nuna unun ve içinde kanuni ve ticaret o
lmmıyacaktır. Saat ayan ttimen daire U· zarlrk gün ve aaatmda mezk6r KO. da bu- duı veırilı:aaı da bulunan teklif mektup. 
atiyle yapılacaktır. hmmrdan. Şartname ve nümuneıi M. M. lan saat 14 de kadar kabul olunur. 

V. llhl" alma KO. dadır. Şartname 195 lnı· (3392) 13432 
7 - 2490 aa)'lh lı:anunun hillriimlerine ve r:q bedelle isteklilere nril\r (1146) 

bilhuaa 32 maddesine uypn ohnıyan 131&6 

D. HA.VA VOLLARI 

Tayyare ve otomobil beazini 
alınacak 

Devlet Hanyollan Umıım •i4irlfJ. 
lünden: 

1 - İdaremizin hava ve yer nakil Ta.. 
talan için Ankara, İzmir, Y191llköy w ~ 
dana taTYare meydanlarında teslim ecHl
mek fartiyle 87.000 litre tayyare ve 40.00I 
litre otomobil benzini kapalı zarf uaull;rle 
satın alınacaktır. 

2 - Tayyare benzininin muhanunen ıa,.. 
metl 25.657 Ura olup muvakkat temlnta 
1.924 lira 28 kuruş ve otomobil benziaia 
muhammen bedeli 10.283 lira olup muvak
kat teminatı 771 lira 27 kunıttur. 

3 - Eksiltme 29. 7. 940 tarihine mtm,. 
dlf pazartesi l{UnU saat 11 de Ankara tQ
yanı meydanında kAln Hava Yollan ti'· 
mum mUdUrlUğ{.l blnıunnda toplanacak ~ 
misyon tarafından icra kılınacaktır. 

4 - Bu lıe alt fennt ve huaust ıartDame
lerle mukavele rojelerl bedelsiz mezk1W 
yerden temin edilebilir. 

5 - Taliplerin muayyen ~ n ııı&Ute 
yukanda yazılı mllhalde to11lanaealr ko
misyona llakal ihale saatinden bir ea&t • 
vel tekllflerlnln verilmesi ve teminatı na
kit olarak yatırmak lstlyenlerin zira.at 
bankaaındakl 3667 numaralı h~eabı carlml· 
ze yatırarak makbuzunun veaalke raptı ve 
postada vuku bulacak gecikmelerin o.aza. 
ra alınmıyacatı llln olunur. (3607) 131)99 

ASKERi FABRiKALAR 

S..."3 Ton sönmemit kireç almacak 
Asbri Fabrikalar Umum llüdiirlull 

il erlez Satın Alma Komisyonuadan : 
Tahmin edilen bedeli (7405) lira (50) 

kuruş olan 553 ton sönmemiı kireç askert 
fabrikalar unıum müdürHiiu merkez aatm 
alma komisy(\mınca 29n/940 pazartcsı IÜ• 
nü Hat 11 de kapalı zarfla ihale edilecek· 
tir. Şar\llame parasız olarak komisyondu 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(55S) lira \42) kunıl'l havi teklif mektup. 
!arını mezki!r ııünde saat 10 na kadar ko
misyons vermeleri vekendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerlndekl 
veuikle lromısyoncu olmadıklarına ve b9 
itle alikadar tüccardan olduklarına dıh ti. 
can~t odası vesikasiyle mezkilr etin ve aa. 
atte komiıyona müracaattan. (3713) 13701 

20000 metre ipek kumq alınacak 
Askeri Fabrjblar Vmum Müdürliffl 

/JI eri: ez Satın Alma Komi:syonuadaa : 
Tahmin edilen bedeli (62.000) lira olu 

(20000) metre ipek kumıı askeri fabrika • 
lar amum müdürlüfü meıtrez utm at .. 
komiıyonunca 30-7-940 aab aiinü sut 15 te 
(3) lira (10) kurut mukabilinde komia)'OD
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan ( 4350) lirayı havi teklif mektuplan
nı me.ıkilr &ilnde Hat 14 de kadar komi• • 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nıa. 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
aaikle komiıyoncu olmadıklarına ve bu it
le a.llkadar tüccardan olduklarına dair ti
caret odaaı veıikasiyle mezlı:tlr sün ve -. 
atte komiıyona müracaatlan. (3616) 

13739 

100000 metre torbalm bez 
almacak 

Askeri Fabrikalar Umum llilliirllill 
llerl:ez Satıa Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 40.000) lin olu 
100000 metre torbalık beı aıkerl fabria. 
Jar 1111111111 mtldlrHiltl merku aatın aı.. 
komisyonunca 30-7-940 sah sünll uat 11 
da kapalı rarfla ihale edilecektir. futaa. 
me (2) lira mukabilinde komi•J'Olldan ve • 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat ola 
(3000) lir~ havi teklif mektuplarını mes
ldlr cünde aaat ıs e kadar komiıyona ver • 
meleri ve kendilerinin de 2490 IUIJD&ralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaitle 
komisyonca olmadrlı:lanna Te bu itlt a11 • 
lradar tüccardan olduklarına dair ticar• 
odası veaikuiylı mezldlr ilin ve aaatte lro-
miıyona müracaatlan. (3641) 13740 

300 ton yerli Linten punala 
almacak 

Asbrl l'abriblar Umum lliJdiirlitll 
• erb• Sa un Alma Komisyonundaıı : 

Tahmin edilen bedeli (14.000) lira olu 
300 ton yerli linten pamuiu uked fabri
kalar umum müdürlüğü merkez utm alma 
komiıyonunca 31-7-P40 ,arpmba cüntı N• 
&t 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (4) lira (20) kurut mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvalrbt 
teminat olan (S450) lirayı havi teklif melı:· 
tuplarmı mezlı:Or elinde 1&at 15 • kadar ko
miı:rona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
namaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vnaikle komisyonca olmadıklarına Te lMa 
iıle allkadar tüccardan olduklamıa dik 
ticaret odası ve1ikaaiyle mezldlr etin ve ... 
atte komisyona müracutlan. (3&42) 

1S741 

3500 Çift erat f otini al•ac•k 
Askeri l'abriblar Umum llltliirHill 

il erler zatın alma Komi•yonımdan: 
bedeli &7405 Ura 50 kanat 

...__ 4Qo lira 27 kuruıtur. Şartna
~ mukabilinde komiıyondan 

~f 1erta lramml veellıalariyle be-
caatları. (3830) 12127 

mektuplann sahipleri ekıiltmeyı iıtirü A~- _ _..._,ık L-• alınacak 
ettirilmiyeceklerdir. ıwa -r-DUn 1119• 

(3895) M. il. Vdileti satın alma KO: 13112 
Beher metresine tahmi nedilen fiyatı 

NAFIA VEKALETi Tahmin edilen bedeli (28.000) lira ol&a 
3500 çift erat fotini askerl fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez aatm alma komi .. 
yonunca 3/8/~ cumartesi ctinü aaat ıı de ~tl 1"elrtuplarını ihale saatinden 

~•yona Yermeleri. (3511) 
13570 

t..._ ot almacak 
~ .. ,. Amir/ili Satıa Alma 

q,, .. : 
~i- lı:unı ot &lınac:akttr. Kas-· 
Is.acı "'-1 25-7-5140 perfelllbe SÜ· 'da Topbanı'de latanbul L'r. 

.. ~ komiı100mıda yapıla-

~ bedeti 57510 lira ilk temina· 
ltıarıı.tur. 8artnam•i 2IO ku· 

almır. lıteklilerin baa· 
'ııaıı.ı~~ beraber teklif mektuplan
t. ~ bir saat eni komi11ona 
~> 13571 

~miinakaauı 
to;ı_ ::tnı Alma Komııyonuncfaa: 
\.~ •tanesi elektrik u.ntralı bi· 
~~ tesiaatınm intutı kapalı & ekailtnaeyı komılmaıtur. 

·7.940 puartni ctlnil aut 
lllı.~r. 

'~~ bedeli 105414 lir& ti lnl
.. ~tı &524 lira 2' kanattur. S lrtfif .e projelerini tar • 

,._iat11enıer 5 lira 27 kanıt 
._.~lu'cla kor utm alma "o • 
--.ıcaatıa alabllirlw, 

Et konlel"YMİ alınacak 
l•tanbul Lnasım Amirlili Satın Alma 

Koyun eti almacak (120) yüz yirmi kuruı olan (lS0.000) yüz 

ı elli bin metre arka c;uıtalrk bez J>!-%•rlık-
ICo. : 

2ftO cramhk beher kutusuna 60 kunıı 
teklif edilen M0.000 kutu et konııerveıl &· 
lınacaktır. Pazarlıkla eklltltmest 23. '7. 9.0 
salı sUnU saat 11 de Tophanede İstabul Lv. 
Amlrlltl satın alma komlayonunda yapıla
caktır. İlk t~mtnatı 182M liradır. 8artna· 
meal komisyonda sörUleblllr. t.teklllerln 
kamml vealkalartyle belli sa&tte komlısyo-

. stanbul Komutaalıi Satıa Alma ICo· la münakuaya konmuıtur. İhale11 2217/ 
mısyonundan: 940 pazartesi gilnü saat on birdedir. Kati 

GUmt1f1tıyu ukePI hutaneılnln '5 ton teminatı (20.500) Jirml bin bet ,.Uı liradı~. 
koyun etine Terilen fiyat pahalı görtlldU- Evsaf ve tartnamni 9 dokuz lira mukabı· 
tünden Yeniden puarJatı 23. 7. 940 gllDU linıde M. M. V. aatm alma komiıyonundan 
saat 18 da yapılacaktır. Muhammen bedell alınabilir. hteklilerln kanunun emrettlti 21800 liradır. İlltekllertn belll st!n Y8 ..,_ belgelerle ihale uatmda IDoıniaJ'011a ıel • 
atte yüzde 13 temlnatıartyle birlikte ll'ın· m~leri. (3867) 13170 

n& seımelert. {88U) 18838 
dıklıda komutanlık satın alma komisyonu· 
na selmelert. (3900) 1ssaa 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
l•llbiy• Aderl Satıa Alnı• ICoımqo auadao: 

ClMl Klkdan Kuhamm•n B. Muvakkat Te.. 
Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

~ '88000 82712 - '888 24.7.940 • 
Un 18'000 22580 1891 24.7.940 ıı 
Un 824000 '3492 c:ı·ı3282 24.7.940 H 
u 192000 26f00 ~· 1980 24.7.940 ıe 
a~eYal 80600 St922 ~ .~ 2619 2u.940 t 
Sad at 24000 27600 ~ 2070 215.7.940 U 
Sad:al 13000 16210 ,:-11'1 215.7.940 1' 
Bıtır eti 188000 29670" 2225 2~.7.940 18 
&ıtır eti 97200 20898 11587 26. 7.9.0 9 
Kuru ot 806000 18900 1'18 28.7.940 1' 

1 _ Yukarıda dDI vemlkdarlan yazılı tqe maddeleri k&palı ll&l'f uBUllyle satın 
&lmacalrtır. Tahmin bedelleri ve muvakkat temınatıarı hlzalnnda yazılıdır. 

2 -İsteklDV prtnamelerl lsllh119'de uklrl aatın alma komisyonUDd& senblltr-

ler.I _ bıale ctınıerl enakıD hlsalarmda taıırlh edllınlftlr. Teklif mektuplan yaka· 
nda ai}atertlen tarihlerde ihale sa&llDden bir uat eni Isllhtyede uhn alma komi• 
~ vertlmlt buluucaktır· Bu ... tteD aonra selen mektuplar kabul ıdllmes. 

' _ eartname.ınln dördtıncU maddelll nde latenllen YUlkalar muvaJrlEat temine 
tm koııdutu art tmirf Pt komDUI buluu. cakbr. (34Ml J.16118 

Çamqrlık bez alınacak 
lıl. M. VeHleti utm alma KO: 
Beher metresine tümin edilen fiyatı 

(23,5) Yirmi üç bu- Jnmıt olan (400.000) 
dört YiU bin metre çamatırlık beı pazar
lıkla münakasaya konmuıtur. İhalesi 2317/ 
940 sah cünü saat on birdedir. Kati temi
natı 01.900) on bir bin dokuz yüz liradır. 
Evaaf ve ıartnamesi 470 kurut mukabilin
de M. M. V. utm alma komisyonundan a· 
hnabl!lr. hteklilerln kanunun emrettlii 
belıelerle ihale saatmda komi11oruı cel-
melert. (3868) 13871 

Yiin çorap iplili alınacak 
M. il. Velı:ileti satrn alma ICO: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

(28S) iki yüz HkHD bet kurut olan 
05.000) on bet bin lrilo yün çorap ipllii 
pazarlıkla münakasaya konmuıtar. tııaı.ıi 
22/7/940 pazarteai lfinfl uat on beftedir. 
Katl tetninatı (&.412,5) altı bin dört yib on 
iki lira elli kuruttur. EvNf ve tartnameai 
215 lnınq mukabilinde M. M. V. utın al· 
ma lııoaiiıyonundan almabilir. latelı:lilerin 
kanunun emrettiii belselerle ihale sutm-
da 1umü17oaa l'91molci. (Sl69) 1san 

Benzin almaca1' 
Naha Vdiltttindezı : kapalı zarUa ihale edilecektir. Sartname 

(1) lira (40) kuruı mukabilinde komi .. 
26/71940 cuma ıünil saat 16 da Ankara- 10ndan verilir. Taliplerin muvakkat temi

da Nafıa Vekileti biııası içinde malieme nat olan (2100) lirayı havi teklif mektup. 
müdürlüğü odasında toplanan malzeme ek- larmı mezk6r günde saat 10 na kadar iı:o
ıiltıM komisyonunda 5025 lira muhammen mis,.ona vermeleri ve lı:endllerinin de 2490 

numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
bedelli 1000 teneke benzinin kapalı nrf vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bıı 
usulü ile ekıiltmeıi yapılacaktır. • iıle alikadar tüccardan olduklarına dair 

Ebiltme ıartnamem ,,.. teferruatı bede-1- ticaret odası vesikasiyle mezldlr sün .e 
ıiz olarak m&heme mtidUrlilttinden alma· saatte komiıyona müracaatlan. (3816) 
bilir. · 13859 

Muvakkat teminat 376 lira 81 kunıttur. 
İlteklilerin teklif mektuplarını muvak· 

kat teminat ve prtnamesinde yasılı vesaik 
ile birlikte aJıU Iİin uat 15 e Jradu lııo • 
misyona makbuz mukabilinde venneleri ıt-
snndır. (3572) 13593 

KİRE(.. KUM.. (AKIL 

*MOZAYIK 
K.Utahya namuıdald kaymak ldreçlert, 

sedef parlaklıfı veren yıldız marka aı~ 
yık, topraksı• en temls MALIKÖY kurn 
VE çakılları. 

8uıayt caddai All Rısa Ap. No: 8 HU. 
aeyin ~ UcaNUıaııelilada bulUDUI'. TL 
2071 1118 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Er kundurası alınacak 
O~maa Koruma Gnıel I!. Satıa Alm• 

Komıs7onumlan: 
1 - Orman koruma Genel K. UıtJyaoı ı. 

çln (8000) çift er kunduruı kapalı llUf 
uııullyle ekalltmeye konlllrnuetur. 

2 - İhalem 28. 7. 940 owna sünl11aat 
15 te Yenltehlrde YUkael caddea&Dde or
MAll konuna geDl K. btnuında satın alma 
komilıyonunda yapılacaktır. 

3 - Talunln bedeli M,000 elH dört bba 
lira olup muvakkat teminatı ( ~ ı d~~ 
bin elli liradır. 

4 - eart;umul her stbı komisyondan 
(270) W )'l1s yetmtı kurut mukabilinde 
wrUJr. 

a -ehtekllıerta 2'80 ayılı kamlll il• 
tutnunestnde yazılı vestkalartyle birlikte 
tekHt mektup]anm 11'ale a&ttnden bir aaat 
nelbıe Jııadar komiqOD& vermeltri ııan • 
..... (SUI). 1amt 
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SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Talebe alınacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 

Konya köy ebe mc/....-tebı müdürlüğün 
Cl'n : 

Bir yıl leyli okuduktan sonra üç yıl 
mecburi hizmet yapmak ' e yalnız köy
lf'r~e ~anat icra etmek üzere köy ebesi 
yctıshren mektebimize bu yıl 30 tale
be ahna~_ak~ır. Ş~~tları 'unlardır : 

1- Turkıye Cum:1uriycti tebaasın
dan olmak, 

2- İlk tahsilini bitirmiş veya o de
recede tahsil görmüş olmak, 

3- Yaşı 18 den aşağı ve 35 ten yu
kar. olmamak. 

4- Evlenmemiş olmak şart değil -
di&" Evli veya dul olmamakla beraber 
(2-10) yaşına kadar çocukları olanlar 
çocuklarının her türlü bakımı temin 
edileceğine dair bir teahlıütname gf' -
tirirlerse kabul edilirler. Çocuklar 
mektebe gelmez. 

5- lsteklilerin haziran başından a
ğostus ıs ine kadar dogrudan doğru
ya mektep müdürlüğüne müracaat et· 
meleri ve dilekçilerile birlikte aşağı· 
daki vesikaları eksiksiz olarak gön -
dermeleri lazımdır. 

A- Nüfus hüviyet cüzdanın aslı, 
B İlk mektep şahadetnamesinin as

lı veya bu derece tahsil gör<liiğünü is
bat eden fotograflı ve tasdikli v~sika, 

C- Tahsiline ve ileride hizmet gör
mesine engel olacak bir hastalığı ol -
madığına dair vilayet hastanelerinden 
alınmış heyeti sıhiye raporu, 

D- Örneği ve bu ilan sonunda yazıl
dığı şekilde kefili ve nôterlikten tas
dikli bir nöter senedi, 

E- Çocukları (2-10) yaşına kadar o
lan dul kadınların tahsil müddetince 
çocuklarının anne, kız kardeş, t~yze, 

hala gibi yakın akrabası tarafından ba
kılacağına dair teahhütname ( evli ve 
çocuklu kadınlar için tahsil müdde -
tınce çocuklnrına bakacağına dair ko
casının teahhütnamesi. 

F- Köy ihtiyar heyetinden alınmış 
ve zabıtaca tasdik edilmiş hüsnühal 
varakası. 

G- 4,5 X 6 boyunda 4 tane fotograf, 
Teahhüt senedi örncgi : 
Konya köy ebesi mektebine alınarak 

tahsil edip mezun olduğumda Sıhat ve 
İçtimai Muavenet Vekateti'nin yahut 
vali ve kaymakamların tayin edeceği 
köyler mıntakasında üç yıl hizmet et
meği ve bu hizmeti kabul etmediğim 
veya kabul edip de muayyen müddeti 
bitirmeden bıraktığım ve sıhi sebepler 
dışında mektepten daimi olarak çıktı
ğım veya çıkarıldığım takdirde tahsil 
masrafı karşılığı olmak üzere 100 lira 
vernıeği kabul ve teahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi. 
Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı o

lan ( ) nın bu teahhüt senedi muci
bince maktuan ödemek mecburiyetin -
de olduğu 100 lirayı kendisile birlikte 
müteselsil kefil ve müşterek mütesel

DEVLET DEMİR YOLLARI 

Muhtelif inşaat 
D D. yolları satın alma KO: 
İstekli çıkmamasından dolayı ihalesi ya. 

pılamıyan Alpullu ve Çerkeskôy'de birer 
su hazinesi ve kulesi ile pompacı binası 
inşası işi kapalı 7.arf usuliyle ve 21656 li -
ra muhammen bedelle yeniden eksiltme 
konmuştur. 

Münakasa 1 ağustos 1940 perşembe gÜ· 
nü saat 11 de Sirkeci'de 9. işletme binasın· 
<la A. E. komisyonu tarafından yapılacak· 
tır. İsteklilerin 1620 20 lira teminat ve ka· 
nuni vesaikle ehliyet vesikasını ihtiva ede
cek kapalı zarflarını aynı gün saat 10 na 
kadar komisyona vermeleri llzımdır. 

Şartnameler l08 kuruş mukabilinde Sir
keci vezne~indcn temin edilir. 
("6052"/3761) 

Nazarı dikkate 
13806 

ULUS 

rifelerin meriyete girdiğinden itiba
ren hükümsüzdür. 

Fazla tafsiiat için istasyonlara mü-
racaat edilebilir. 13832 

Bir daktilo alınacak 
D. D. Yollan U. Müdiirluğünden : 
Fransızca bilir, çabuk yazar erkek 

bir daktiloya ihtiyai vardır. 28. 7. 940 
ta-rihinde yapılacak imtihanda muvaf
fak olana tahsil derecesine göre iicret 
verilmek üzere tekaütlük hakkı olan 
bir memuriyete tayin edilecektir. Ta -
liplerin Ankara'da Devlet Demir yol
ları zat işleri müclüdüğüne en geç 26. 
7. 940 tarihine kadar mil raca.atları. 

(3918) 13889 

ANKARA DEFTERDARLIGI 

ViLAYETLER 

Benzin alınacak 
!stanbul Belediyesinden : 
Belediyeye ait motörlü vesait için lü 

zumu olan 258, 4{)2 litre benzin kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 64,615 lira 50 kuruş ve ilk temina 
tı 4480 lira 78 kuruştur. Şartname 7.abıt ve 
muamelat müdürlii~ü kaleminde görüle 
cektir. İhale 26-7-940 cuma günü sa:ıt 15 de 
daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 
yılına ait ticaret oılası vesikalariyle 2490 
numaralı kanunun tarifatı çerçevesinde ha
zırlıyace.kları teklif mektuplarını ihale gtl
nü saat 14 de kadar daimi encümene ver 
meleri lazımdır. "5808-3602" 13631 

Münhal müdürlük 

Sayın halkın na zan dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 

Halen mer'i yük kamyonu tarifelerine bugünden itiba 
ren yüzde 20 nisbetinde bir zam yapılmıştır. T ediyatın, 
rin muhtelif semtlerinde asılı olan ve kamyon şoförlerİll1 

ellerinde bulunan eski tarifelerdeki ücretlerden yüzde 
nisbeünde fazla yapılması lazımdır. 
Sayın halka ilan olunur. (3892) 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme D. D. Yolları Umum müdürlÜKÜn 
den: 

Banliyö katarlarına mahsus yolcu 
tarifeleri üzerinden <;atılan biletler 
-abonuman kartları müstesna- 16. 8. 
1940 arihinden itibaren valnız banliyö 
katarlarında muteberdir. 

Ordu Valilii;inden: 
35 lira asli moıışlı Ordu vilayeti hususi Liseler Alım Satım Komisyonu Reisliğinden : 

muhasebe varidat müdürlüğü münhaldir. Cinsi Beher ton tahmin fiyatı Miktarı İlk ten;ıinatı 
• Maaş bareme göre verilecektir. Kr. Ton I.ira Ankara Dcflcnlarl ı ~ı ndan: 

Satılık arsa 

Cin~i 

Kaydrn hane hAl(n arsa 
Mevkii 

Talip olanlaı ın bina ve ar:ıı:i işlerinde Gazhane koı, kömürü 2425 1315 2392 
cclıştığını ısb3t edecek vesaikle ve dai-
resinden i~tıfaen ayrılmış olanlar da be- Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Haydarpaşa, Kandilli, Kaba\aŞ, 
nıeti zimmet mnzbııt:ılariyle birlikte Ordu Erenköy liselerinin 1940mali yılı ihtiyaçları olan yukarda miktarı, fiyat. 

Banliyö istasyonlarında tevakkufu 
otan anahat trenlerine mezkur tarih • 
ten itibaren binecek yolculara 101 nu
maralı tarife üzerinden bilet satıla • 
caktır. 

Hacıeshnp mahallesi Acıca çcıme sokak 
Kayıt numarası Ada Parsel vilbetine :nürncaa•lıırı. 13822 yazılı Gazhane kok kömürünün 5-8-940 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 

Muhtelif ilac alınacak eksiltmesi yapılacaktır. 
/;:mir Eşrcfpap h;stahanesi baş he Eksiltme İstanbul, Beyoğlu, İstiklal caddesi No. 349 da liseler satın alını 

929.64 190 5 
J{ıymeti Mikda.rı 
600 lira 200 M. 

86 M. yolıı. verllmlo 
Snhlbl 

kimliğinden : nunda yapılacaktır. 
İzmir Eşref paşa hastanesi için muk- İstekliler ilk teminat makbuzu ve 1~0 yılı ticaret odssı vcsikalariyle birli 

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

ÖIO Hı:ı:.ır Y<?resrs1 
Yukarıda evsarı yanlı gııyrl mrnkııl sa

hibinin cmU\k satış bcdcllnden doğma bor
cu için hazlnrcc haczen ve peşin para ile 
ııntışa ~ıkıırılıımk talibi ulHlcslndc 11. 7. 
910 tarihinde ihalci evellycııi icra kılın -
mıştır. 

tazi 6520 lira 90 kuruş muhammen be· sayılı arttırma ve eksiltme kanununun tarifatı dairec;inde hazırlıyacakları tek 
k )arını yukarda gösterilen saatten bir c;aat eveline karlar sözü geçen komi• 

delli ve ı4o alem ilaç l 9/7 /940 tari ğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri mtıktezi olup postada olacak ı 
hinden 2/8/ 940 tarihine kadar 15 gün kabul edilmeı:. Teminatları yatırmak ve şartnameleri bedelleri mukabilin.de 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek- istiyenlerin Galatasaray lisesinde komisyon katipliğine müracaatları ilan ol 
siltmeye çıkarılmı§tır. Talip olanla (5905-366!1) 13715 Abonuman katarları munzam ücrete 

tfı.bi sürat katarlarından gayri katar -
larda, yer müsait olduğu takdirde, mu-

Bu ihaleden 10 gtln sonra lhalcl kntıyc
sl yapılacağından taliplerin 2:.?. 7. 940 ta -
rihlnc mllsadlf p:ı:mrtesl f:'{lnll saat 16 da 
vllltyct idare heyetine miiracnatları il(ın o-

rın şeraiti münakasayı anlamak ve i 
Iaçların cins ve miktarlarını öğren 
mek üzere İımir'de Eşrefpaşa hasta Yulaf ve ot ah nacak 
nesi baş tebabetine Ankara ve İstan Emniyet 
bul'da da mahalli sıhat müdiirlüklerİ· Cinsi 

teber tutulur. 13831 
hınıır. ı 38.'l!l l 13879 

Nazarı dikkate 
Müdürlü(:ünden: 

D. D. Yolları U. Müdürlüğünden : 
EV 111111 SL ne miiracaat eylemeleri ve ihale güni.i Yulaf 

: ~akanlıklar ve yapılmakta olan T . : olan 2. 8. 940 tarihine müsadif perşem- Yem otu 
..11111111 SATILIK 

Mlkdan Beher kilosu için tahmini Fi • 
Kilo Ku. San 

59209 5 50 
65209 4 

Erzurum - Sarıkamış, Mudanya -
Bursa, Samsun - Çarşamba hatları ha
riç beynelmilel münasebetlerde sah • 
lan müşterek biletler ve Avrupa hat -
tında işliyen Semplon Sürat trenleri 
hariç olmak üzere bütün şebekeye mah 
sus D. D., 101 halk ticaret biletleri 
icin D. D., 102, amele için D. D., 103 
şebeke, ve İzmir - Denizli D. D. 104 
Sirkeci - Edirne • Kırklareli D. D. 105 
Samsun - Sivas D. D., 106, Mersin -
Mamure - İskenderun D. D. 107 No. h 
mmtaka tarifeleri ihdas edilmiştir. 

: B. M. Meclisi binası karşısınrla Akay :: be ~ünü kapalı zarfların saat 11 de İz· Yatak otu 
: sokak No. 10 da 8 oda ve teferruatı. : mir vilayet encümenine tevdi eyleme 
: Görmek için Ti: 1750 ye müracaat. : )eri lüzumu ilan olunur. (2739/3883) 

53009 2 50 

Bu tarifelerin tatbikına 16. 8. 1940 
tarihinden itibaren ba~lanacaktır. Mez 
kQı tarihten itibaren D. D/7, 59, 65, 67, 
71, 74, 84, 88, 97, 105, 110, 111, 125, 126, 

- -., l 1111111111111111111111111111111111 ııır 13878 

Kiralık kasap dükkônı 
Ankara Bahçeli Evler Yapı 

Kooperatifi idare heyetinden : 
Kasap dükkanı için inşa edilmiş 

ve lüzumlu demirbaş '!~yasile birlik
te mahallemizdeki 5 No: lu kasap 
dükkanı icara verilecektir. 

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

Ekmek alınacak 
Kütahya tayyare birlikleri satrn alma 

lcomisyonu başkanlığından: 
lZ/temmt•z/940 cuma giinü kapalt zar 

usuliyle münakasaya konul;m 280000 kilo 
birinci nevi ekmeğe talip cıkmadığından 
2490 sayılı kanunun 40. maddesine tevfi 
knn bir ay içinıle pazarlıkla ihale edilecek 
tir. 

İstekli olılnl:ır kanunun icap ettirdiğ 
ve5aik ile birlikte Kütahya merkez komu 
tanlığındnki satın alma komisyonu başkan 
lığına müracaatları. 13880 

P. T. T. ve TELEFON Md. 
134, 96, 116, 115, 130, 87, 73 tarifeler _..ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllU~ 
lağvedilmiştir. Yeni tarifelere göre Stajyer alınacak 
şimdiye kadar gidiş seyahatlerinde ~ Birlik Taksi ~ P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
tenzilat yapılmamıc• mıntakalarda mü- - - İdaremize en aşağı orta mektep mezunu 

~ - -him mikdarda tenzilat yapılmış ve u- : TL : 6333 : olmak şartiyle müsabaka ile sitajiyer ah 

f 1 d "d" .. k"l - nacaktır. Bunlara verilecek ücretle müsa zun mesa a er e gı ış ve yuz ı omet· : Sayın müşterilerimi7.den gördüğü- : 
reden 't'b d "d" d"" .. t • bakaya iştirak için aranacak ve!!ikıtlnrm 

ı ı aren e gı ış - onuş enzı- : müz rağbet üzerine yeni model dört : 
1"• · be 1 · ~ 1 1 - - nevi ve mahiyeti vilayet P. T. T. müdürlük 
a. nıs t en çoga h mıştır. Bu müna- : otomobil daha ilave edilmiştir. Seya- : 

b 1 
lerinden öğrenilir. İmtihanlara viliyet mer 

se et e bazı mıntakalarda ve halk tica· - hnt ve abone işlerinde, otomobil alım : - - kezlecinde 1-o.ğustoı- perşembe cünü saa 
ret bileti ücretJerinde tadilat yapıl • : ve satımında suhulet gösterilir. Oto- : 9 da bıışlanacaktır. Taliplerin evrakı miis 
mıştır. Tarife <tartlarına göre bin kilo- : mobillerimiz gece ve gündüz emirle· : :t - - bitelerini tamamlayıp vilayet P. T, T. mü 
metreden f"•.la mesafe ı"çı·n bı"let alan __ rinizi bekler. Yenişehir Güvenlik a- : d. 'ki . d ..,., iırliı erıne müracaatla isim ve a resleri 
yokularla biHlmum gidiş - d8nüş yol- : lanı Ragıp Soysal Ap. BİRLİK = ni kaydettirmeleri lüzumu iliin olunur. 
cularına ilk tevakkuf edecekleri istas- = TAKSİ. 2751 = (3573) 13563 
"onu azimet istasyonunda bilet alır - ~l1111111111111111111111111111111111111r 9 Ad 1 k 

İhale gtinU 25. 7. 940 perşembe g(lnU as.at 15 te , 
Yukarıda cillQ ve mikdarlıırı yazılı )11 laf ve otlar açık ek81ltme ile al 

Gösterilen g{in ve saatte mUdUrtyetimlzde toplanacak olan komisyona gel 
(3571) 

Halk Musiki Cemiyeti tarafından 

ALATURKA BÜYÜK KONSER 
ORMAN Ç1FTL1C1 Bira parkında 20. Temmuz 1940 Cumartesi ııünü / 
şamı saat 20 de. Gündür eaat 17 den itibaren CAZ. 
Duhuliye biletleri iki ki~i için 50 kuruştur. 

O geceye mahsus olmak iizere Yenişehir ve Cebeciye kadar Ulus 
tarikiyle otobüs temin edilmiştir. 
Biletler Park gişelerin.de gündüzden satılmaktadtr. 

Piyano akordu ., 
Piyano konser akorderi ve tamir 1 

mütehassısı Mina İstanbuldan gel
di. Gar gazinosu Telefon 1417 

2887 

Katıalôka 

Zayi - MünürümU kaybettiıtı
alacağımdan eskisinin hükmii 
ilan olunur. 

Ankara Hamalbaşı Şerif /. 

... ı ı 111111111111111111111111111ı•1 

~~uran Lokan 
--- Cihanpalas oteli alt 

Galip Ceylan Firmasında memuren : Behçesinin akşamları a . 
çalışan Tahsin Boranın va:.ı:ifesine ni- : nı sayın müşterilerine bil 

sil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 
Kefilin adresi. 

J et posta vagonu a maca 
13652 ken, müteakiben tevakkuf edecekleri P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

hayet verilmiş ve hiçbir aHikası kal - - ~ 
mamıştır. 2881 : Temiz yiyecek, miikemft1 

--------------- istasyonları da ilk tevakkuf ettikleri Apartman aranıyor 1 - İdare ihtiyacı için (9) dokuz ade 
DAHiLiYE VEKALETi istasyondan hareket ederken tayin et- e~;:~;ş~~:.nu kapalı zarfla eksiltmeye çı-

Galip Ceylan : vis tabldot 60 kurui. 
___________ __::__ ~ ı 1111ı1111111111111111111111 ı ı• 1 

Kömür alınacak 
Dahiliye VcHlctinden: 
Vekillet kaloriferleri ihtiyacı ıçın ka

palı zarf usulü ile (% 80 ni Karabük, c;'c 20 
si Ankara gazhane koku) olmak üıere 370 
üç yüz yetmiş ton kömür alınacaktır. 

1 - Kömürün beher tonunun muham
men bedeli 27 lira 370 tonunun muhammen 
bedeli 9990 lira ve muvakkat teminat 749 
lira 25 kuruştur. 

2 - İhale 5/8/940 tarihine müsa.dif pa
zartesi günü saıı.t ıs te vekalet binasında 
toplanacak satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Taliplerin bu eksiltmeye girebilme
leri İçin 2490 ı;eyılı kanuna çare icap e• 
den vesaiki de havi olmak üzere teklif° 
mektuplarını ihale günü sut 14 kadar mak
buz mukabilinde levazım mUdürlilğüne ver
meleri lazımdır. 

4 - Bu eksiltmeye ait şartname levazım 
mUdürlüğündcn her gün parasız olarnk a-
lınabilir. (3872) 13875 

mek ve tevakkuf edecekleri istasyon- Yenişehirde dört oda bir hol ve 2 - Muhammen bedel (162162) yüz alt 
farda biletlerini biri muvasalatı müte- yahut bet odalı rahat ve geniş bir mış iki bin yüz altmış iki lira, muvalkat Karar tebliği 

k . d" • · d h k t d kl · l\partman aranıyor. Kaloriferli o- teminat (9358.tO) dokuz bin üç yü.ı: elli se a ıp ıgerı e are e e ece en kiz lira on kuru3 olup eksiltmesi, 4/eylül/ Divanı Muhasebat Reisliğinden : 
.. ) k .. 'k' d f · t · )anlar tercih edilecektir. Talip olan- ı o U gun o ma uzere ı ı e a vıze e tır - 94 car.ıamba ııünü (16) on altıda Anka rfa gümrüğü muhasipliğinin 936 

ır.ek şartiyle tevakkuf hakkı verilmiş- !arın fiyat ve şeraitle birlikt.e Ulus- rada evk.ıf apartımanın üçüncii kapısından yılı idare hesabına ait olup yolsuz te
ta M. F. adresine tahriren müracaat girilen birinci katındaki P. T. T. satın 

tir. Bu şartlara riayet etmeden tevak- alma komic;yonunda yapılacaktır. diyattan delayı 155 lira 23 kuruşun 
kuf edecek yolcuların tevakkuf ettik- etmeleri. 3 - İstekliler, muvakkat teminat m:ık- muhasip Necmi ile Mardin gümrüğii 
leri istasyondan itibaren gidic: veya buz veya banka teminat mektubiyle kRnunı h f .. .. .. t b 1 .. 

s vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını mu a aza uçuncu a ur evazım mu -
dönüş istasyonuna i<adar yeniden bi • o ıtün saat (15) on beşe kadar mezkur ko- dürlt binbaşı Refik'ten müştereken 
let almaları icap eder. C bec''d · d misyona vereceklerdir. tazıninen tahsilini mutazammın bulu -e ı e: ıstasyon yanın a 4 - Sa:tnameler, Ankarada P. T. T. le 

Grup ve aile biletleri katarın hare- varım, fc;tanbul'da Valide hanımla ikinci nan 556 sayılı ilamın Refik'e tebliği 
kctinden on beş dakika evel tedarik YENİ DQG>J AN k~tt~. P. !· T. levazım ayniyat §Ubesi mü- yolunda gerek idari makamlar ve ge • 
edilmelidir. Anadolu Toros ve Semp· durluklerınden (81l) sekiz yUz or. bir Jo::ı. rek polis vasıtasiyle yaptırılan hütiin 

nış mukabilinde ,·erilecektir. (3842) 13.fl65 
lorı sürat trenlerine binmeden evel bu C S · araştırmalara rağmen adı geçen adre-
trenlere mahsus munzam ücreti bile- BAH ,, E 1 sinin tesbitine imkan bulunmadığı ci-
tini almıyan yolcuların bilet ve halk KAZALAR hetle itam kendisine tebliğ edilmedi • 
ticaret biletleri muteber tutulmıya • Temiz halkımızın oturabiceği ğinden tebliğ makamına kaim olmak 

k T ·· ı· h k · b" 1 · Elektrik santral cefi alınacak k k h k 1 • • l"" k ca tır. am ucret ı al tıcaret ı etı yeg;.ne bı'r bahçedı"r. A T c..ıere hu u mu a eme en usu u a • 
u yvalılc Belediye Riyasetinden : hamillennın meccanen nakledilecek nununun 141 inci maddesi geregince 

Nafıa Vekaletinin en aşağı ikinci sınıf 

a Kirahk apart 
Bakanlıklara yakın bir rna 

mi daire veya ~irket ve 1t1U. 
için elverişli 16 daireyi i~ 
Karanfil apartmanının ta.ın 

lıktır. 
Talip olanların İş Bankası 

lik İktisat Şirketine müracas' 
lcri. 

30 kiloya kader bagajları arasında kıs Her akşam: Çalgılı. elektrikli ehliyetini haiz .. 100 .. yüz lira ücretle bir keyfiyet ilan olunur. 
GÜMRÜK VE iNHİSARLAR V. men veya tamamen nümunelik ticaret asri KUKLA. llaveten elektrik santral ıefi alınacaktır. Talip olan İşbu iHin 18 temmuz 1940 tarihinden 

eşyası da bulunabilir. Demiryol yolcu )arın evrakı müıbiteleriyle birlikte beledi- itibaren daire dahilindeki levhaya asıl 

Elbiselik kumas alınacak 
Gümrük ve inhisarlar ~VeUlctinden 
1 - Vekilet kolcu ve müstahdemleri 

için mübayaa edilecek 680 metre elbiselik 
kuma~m bir ay içinde satın alınması pa • 
zarlığa konulmu3tur. 

2 - Buna nit şartname her gün Veklilet 
levaıım müdürlüğünde görülebilir. 

S - Muvakkat teminatı (280) lira (SO) 
kuruştur. 

4 - Pazarlık 14/8/940 çarıamba ııünü 
saat 14 de Vekalet levazım müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

Taliplerin belli gün ve saatte komisyon-
c1a hazır bulunmaları. (3759) 13764 

Benzin alınacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekilt>tinden: 

1 - Vekalet makam otomobili ile mo· 
tosikletinin ihtiyacı olan 4500 litre ben,-;i
nin bir ay içinde eatın alınması pazarlığa 
konulmuştur. 

2 - Buna alt şartname her gün vekalet 
levazım müdürlilğünde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminatı 84 lira 37 ku
ruştur. 

4 - Pauırlrk H/81940 çarşamba günü 111· 
at 14 de vekalet levazım müdürlüğünde ya
pılacaktır. 

Taliplerin belli gün ve saatte komisvon-
da hanr hnıunmııları. (3716) 13721 

Katsalôka 
Koç Ticaret T. A. Şirketinden: 
Müessesemiz tahsildarlarınd!n Bay 

Ali Çetinelin 17. 7. 1940 tarihinden 
itibaren vazifesinden ayrılmış oldu -
ıtu alakadarlara ilan olunur. 2865 

rehberlerinde eski tarifelere göre ko- KARAGÖZ. 2867 yeye müracaatları illn olunur. "6055-3762" mıştır. (3919) 13890 
nulmuş olan ücret ve şartlar yeni ta- ' , 13765 

Balast mü na kasası 
D. D. Yolları Satrn Alma Ko. : 

Muhammen bedelledyle miktar ve yerleri ve muvakkat t~minatları 2şağıda yazılı olup her biri ayrı ayrı birer 
eksiltme mevzuu teşkil eden Q ocaktan çıkarılacak balastlar, hi:ı:alarında gösterilen gün ve saatlerJe sıra ite ihale
leri yapılmak üzere kupalı zarf usuliylf' eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeler Ankara istasyonuıı.da 2. ci işletme 
müdürlüğU binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin hizalarınd:t miktarları yazı
lı muvakkat teminat makbuz veya idarenin kabul ettiği fo1 müle mutabık banka mektuplariyle, ltanun ve şartna
menin tayin ettiği vesaiki de ihtiva edecek tekliflerini ek~iltme saatinden bir saat evetine kadar komisyona mak· 

buz mukabilinde vermeleri lhımdır. 
Şartna!T'e ge mukavel"' projeleri Annkara'da 2. 

köy iııtasyanlarından parasız verilmek~ediı 
İstasyonu 

el işletme komisyonu ile Kayseri, Çankırı, Zonguldak ve Yer· 

Sıra No. Yeri ve Kim.si 

1 
2 
3 

Ankara - Kayıeri Kı .. 

4 
s 

• 
" 

" 
• . 

35- 37 Lalabel 
S2 Kurbağah 

102-110 Mahmutlar 
Balışeyh 

204·2C'"' Yerköy 
365 B. Köprü 

6 Irman-Zonguldak Kın. 31 Kalecik 
Ali bey 
Tüney 
Germece 
Balı kısık 

Kayadibi 
Tefen 

7 

8 
9 

• 
.. .. 

62 

318 
347 

f34 7~) 13543 
Balast Beher M3 
miktarı 

M3 

3000 
3000 

4000 
3000 
3000 

2000 

3000 

3SOO 
4300 

muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 
kuruş Lira 

150 
ıso 

110 
130 
150 

ıoo 

150 

lSO 
130 

337,50 
337,50 

330,00 
292,50 
337,50 

ı50,00 

337,50 

393,75 
4ı9,25 

İhale günU ve saati 
~4.7.940 

Çarşamba S. lS,00 
" ıs.ıs 

" 15,30 
" lS,45 
,, 16,00 

26.7.940 
Cuma Saat 15,00 

.. 
" 

15,ıs 

15,30 
15,45 

Ankara Kadastro Mahkeme 
sinden : 
Ankaranın Doğanbey mahallesinde, İ-

badullah cnddesi, (80) sayılı evde Ömer 
kızı Neşidenin, Hamamönünde Evkaf ev
leri kar~ısında (16) ııtyılı evde Necmettin 
Gökşin 3Jeyhine açtıcı tashihi kayıt dava
sının duruşmasında davacının ikametgahı

nın meçhul bulunmasından dolayı kendisi
nin ilanla davetine karar verilmiş ve du
ruşma günü 13. 9. 940 saat (10) olarak ta
yin kılınmış bulunduğıındnn işbu saatte 
Neşide veya vekili mııhk'emeye gelmediği 

takdirde usulün 141 - 144 Uncü maddeleri
ne göre gıyabında muhakeme yapılacağı 

tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olu· 
nur. 2879 

'°' U L U S - 21. lncl yıl. - l" 
İmtiyaz sahibi 
lskender ArtUSI 

Umumi Neşriyatı lda:e 
Yazı İşleri Müdür~'" 
Mümtaz faik FE trı} 

Mflesse.cıe MUdllrO: NaŞl~,4~ 
ULUS Basımevi AN 

Y ENi S iNEMA HALK SiNEMAsı Sus Si Nf~, ' . Bıı A'İln bu ~f'ce Bıı~ün s::ı.nt H.30 - 18.30 Bııgiin sııııt ~ 
Se.ııl: H.30 • 18.30 da Hı\n 1 

sennıılnnnda HUCUM özlll dtJl 
AŞKIN SESİ Türkçe sözlü macera. Tilrkçe 8 t11ınl 

Jeannette Mc Donald Saat: lG,30 • 21 ~ 
saat 16.30 - 21 scanslıırındn sa.at: 16 • d' 
seanslıırında CASUS AVCISI aeans1arııı ıJ 

BEYAZ PERİ Saat; 12,lli te ucuz t -rıı:s~l 
matine GİZLı ·~?.../ 

SARI ESİR ------- le' 
Cebeci Yenldo~ruı Kıı mevslm~~e~İ 

Lorel Hardi harbe gidi· ğınız filimi es ";.rtY", 
HamamönU ~ık hava 

HARP 
Charles Boyer 
TUrkc;e sözlü yor. Türkçe a!Szlil ~amıınızdS 

kahkaha filmi 
~'-----~----_..,.....,.,.,,,,._;,,;~~;;_;;__~~.~-~~===;::::::~ 

• 


