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omanya' da arazi terki İşi don bitti 
• 

Vaziyetin henüz tamamile aydınlanmaması dolayısile 

acaristan Romen hududunda 
onırolu arlltrmıya karar verdi 

Buadepeşte, 30 a.a. - Romanya'da
ki vaziyetin tamamen aydınlarunanıı§ 
olması dolayısiyle, macar hükümeti, 
romen hududundaki kontrolü daha sık 
laştırmağa ve bu hududa doğru avcı 
kıtaatı sevketmeğe karar vermiştir. 

Arazi terki İJİ tamamlandı 
Bükreş, 30 a.a. - Propaganda na

zırı Sidorivisi, matbuat mümcssilleri
~e ~eyanatta bulunarak, bugün öğle 
uzerı Romanya'nın Sovyetler birliği 
tarafından talep edilen arazinin terki 
işinin tamamlandığını bildirmiştir. Ro 
men halkının tahliyesi evelce hazırla
nan plan mucibince devam etmekte _ 
dir. Sidorivisi, bundan sonra Sovyet
lerin romen hükümetinden Tuna ve 
Karadeniz'de üsler ve limanlar istedi
ğine dair verilen haberi tekzip et. 
ıniştir. 

t. >;:dahi arazi terki iıi hakkında iz.ahat veren propaganda naz.ırı 
iclororJİ§İ'nin Berlin'de bulunduğu aıracla alınmıı bir reami 

Nazır, Romanya'nın diğer hudutla
rı üzerinde hadiseler cereyan ettiğine 
dair ecnebi memleketlerde dolaşan 
~~yiaları da katt surette tekzip etmiı· 
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Irak Adliye nazırı 
İstanbul' da 

1 

tır. 

Diğer bir menbadan öğrenildiğine 
göre, Sovyetler bir yanlışlık netice • 
sinde Herta'ya kadar ilerliycn sovyet 
kıtalarının bu hareketini tashih ede
rek kuvetlerin~ Molotof tarafı1ıclau 

İstanbul, 30 a.a. - Birkaı; &'Ün eveJ An- teabit edilen hatta· kadar geri çekmiJ-
lt... • kara'yı ziyaret eden Irak adliye nazın Na- terdir. 

1~ Falıh Rıllu AT AY. ci Şevket bey, Irak elı;isi K&m!J Geylini J al el c1· 
""""" bitin • fh b•t • f bey ile beraber bu sabahki ekspresle An • fg evam e ıyor 
•~dil Alcı sa ~.sı .. 1 .~ı§ ır. kamlan ~ehrimize gelmiııtir. . ~oskova, 30 a.a. - Tass ajansı bil-
·~i.. nıanya uç buyuk ka- Doğruca Parkoteline inen muhterem mi- dırı yor: 
1 .. ett• b. • k ·· ·· d l . 'it b ı: ırı, ıta ustun en safirimiz,_§eh~imi~.de bir .iki &iin kaldıktan Besar:bya ve §İmali Bu\ovina'da 
~f· e))j batlı askeri tehli- &<>nra Bagdad a donecektır. (Sonu 3. üncü say/adı) 
'ti ıye etmiı olmaktır. Bu 

~ • i:.en büyüğü Fransa mu • 
~ ı, Müttefikler bu cephe· 
~e 1tıe daha takviye etmek, 

~:>ı •va hücumları ile Al
L~te~ratmak, nihayet kati 

idile e hamlesi yapmak kara
ı.:·1 F~hrer talih saatinin 
"''4 ehıne daha fazla itle • 
~ "•de etmemiıtir. ikinci 

~, ;ro..,eç, Danimarka, Hol-
1 'd •lltısa'nın garp aahilleri-

tl.ı il it etek, Büyük Britanya a-
~~ eı:fı .P~k müsait bir vazi· 
,._"-,, eaıdır. Bu müsait vazi • 
-. ;.. l\ın c h'll · · · • "il) enup aa ı erının ıı-

~{"I\ kara ve hava kuvet
a eat kalması ile, Akdeni-

'' inir lllrp havzaamda takvi
tl1" a.' Üçüncü kazanç, Al-

' '-l'tl rtrk abluka ile tükene· 
~ •rdan kurtulmuı olma-

lı İ1til\c. • 

' 
ı .. 1 

ı safhası, lngıltere 
·ı ı e. k' ~ 1 ' Al ın ı§af edecektir. ln-

~lrc, b ~anya ve müttefiki i
' t,111 oguıma sahneleri, Bü

ı._ dıt ! .. •daları, Akdeniz ve 
~ 'ou •. 

Panama kanalının uçları 

ağlarla muhafaza edilecek 
Kanahn bütün yollarına hava 

yerleştirildi müdafaa topları 

~tı ti Yuk Britanya adata • 
' "ı"'ii"'~iye kadar iki ihtimal f 

'd ttur• h h'" 1 alllr • ava ucum an 
1 1 te · 'r 'til\· crıt etmek, sanayi 

.ı tltilt 1 tahrip etmek ve bu "Qi ere• . 
,~ ~d Yı sulha razı etmek 

lldll~ doğruya debıııfkman 
ı ~ılc :~. istila etmek! lngit' al\ Ustahkem ada adını 
~ '"lı :"•tan toprağı, iki ih. 

'"'to., .. hazırlanmııtır. lngi
~ d 'dtlll Ulunun bütün kay

ı._'iil, r~ ~a~nız mukaveme
• t• l h... ılakıs Almanya'ya 
ı,?"· ıl\;~~ll'llar için seferber 
~ •tı, A.ı 1 

•zler ilk halledilecek 
ı.., ~ı"llt._~•nya'nın hava üatÜn· 
,; llu h olduğunu söylemek

"- .. ~ilh. uııusta Amerika'nın 
·~ı .. ,." .. . 

, .. erıeı:,· . ınueaaır olacaktır. 
--İi l.l"tiizd ılı~ ~i İngilizler bil
~t· •ltiiı-t ekı ıki Üç ay içinde 

•ıtd il .... - .. 
'edirt ,.ogua germek mec-

'a'lı 'tlllter. Ingiltere için kııı 
~, .\f ftı.arır. ntak, en büyük tehli
'-ıı t'İlta nı ilk demektir. Akde • 

•tel .. r· uharebelerinde fran-
"' ll\. rao lll Ve donanmaamın 

"" J .. • lllıcii say/adı) 

Amerika donanmasına mensup bir tayyare gemisi Panama 
kanalından geçerken 

Panama, 30 a.a. - Panama kanalı- j 
nın iki ucu denizaltı gemilerine karşı 
müdafaa için ağlarla muhafaza edile
cektir. Bu ağlar methallere sahil bo
yunca konularak icabında yerlerine 
yerleştirilecektir. • Kanalın Pasifik 
methaline de bu ağlar vazedilmiştir. 
Alınan bu tedbirlerle, önümüzdeki cu
ma günü birleşik Amerika donanma
sının Havai'den Panama kanalı mın
takasına geleceğine dair verilen ha
berler arasında bir münasebet mevcut 
olduğu zannedilmektedir. Donanma • 
nın A tlantik denizine geçerek Pana
ma berzahı sularında üs tesis edeceği 
de zannolunmaktadır. Kanalın bütün 
yolları üzerine, herkesin görebileceği 
şekilde, hava müdafaa topları yerleş
tirilmiştir. Birleşik Amerika ordu • 
larına mensup zabitler, bu tedbirlerin 
sadece askeri antrenmanların şümul
ıenmesinden ibaret olduğunu söyle • 
mektcdirler. 

Amerika •ularınclaki gemiler 
müaaadeye tabi tutuldu 

Vaşington, 30 a.a. - Nazır Morgen· 
tau, amerikan sularında ve Panama 
kanalında bulunan ecnebi gemilerden 
hiç birinin maliye nezaretinden mü
saade almadıkça hareket etmemesini 
~mret~iştir. Maliye nezareti, bir de· 
ni7. ticaret şubesi ihdas etmiştir. Bu 
şube ecnebi yük gemilerini sıkı bir 
surette kontrola tabi tutmaktadır. 

Arjantin'de tedbirler 

Buenos Aires, 30 a.a. - Ayan mec
lisi bitaraflık ve umumi emniyet ka· 
nunu tasdik etmiştir. Bu kanun ile 
matbuat hüriyeti tahdit edilmekte ve 
ecnebi cemiyetleri üzerinde hliküme· I 
tin kontrolü arttırılmaktadır. Mahru
kat istihlakinin azaltılması için tes- , 
bit edilen nizami saat geçe yarısından 
itibaren tatbik edilecektir. 

Mare§al Petain 

Balbo'nun 
• • 

tayyaresını 

Clermont • Ferrand'a yerleımek üzere 

Fransız hükOmeti 
Bordo'yu terketti 
Faaliyeti tahdit edilecek olan Fransız 

parlamentosu başka bir şehirde kalacak" 

Hükumet iılerinin tamamen Mareıal 

Petain' e bırakllması muhtemel 
Berne, 30 a.a. - D.N.B. ajansı bildiriyor: 
Rcisicümhur Lebrun ile hükümet erkanının Bordeaux'yu terkettiklert ft 

Clermont Ferrand §Chrine gitmeleri ihtimali olduğu haber alınmıştır. 

Bordeaux, 30 a.a. - Havas bildiri- ı 
yor: J our Echo de Paris'nin bildirdi-

kim düşürdü 
! 
ğine nazaran alman kuvetlerinin mu -
hafazası altında kalmak istemiyen hü? kümet Bordeaux'yu terketmektedir. 

• İşgal mıntakasına dahil Bordeaux 
artık Fransa'nın muvakkat hükümet 
merkezi değildir. Mareşal Petain bu 
şehri terkedcrek merkezi Fransa'ya 
gitmek kararını vermiştir. Fakat bun

lngiliz pilotları "biz 
d üşürmed i k /1 diyorlar dan böyle devlet merkezi bir şehrin 

imtiyazı olmıyacaktır. Bir şehirde na
zırlar diğer iki şehirde de parlamento 
bulunacaklardır. Parlamentonun faa
liyetinin tahdit edilmesi, memleketin 
manevi kalkınması ve işe koyulması 
ve vatana asil ve mağrur yeni bir ruh 
yarafılması için lhımgelen himmet ve 
serbestinin vatanın mukadderatına ri
yaset eden büyük fransıza bırakılma-, 
sı aklıseliminın gösterileceği muhte
meldir. 

Mareıal Balbo 

Roma, 30 a.a. - Ajans Stefani'nin 
bildirdiğine göre, mareşal Balbo'nun 
sukut eden tayyaresinde on kişi mev
cut bulunmakta idi. Bunların arasın
da mareşalın yeğeni ile kayınbirade
ri, Tunus'daki İtalyan başkonsolosu 
bulunmakta idi. Tayyarenin sukutiy
le hepsi ölmüştür. 

Balbo'nun tayyare•ini kim 
düıürdü? 

Kahire, SO a.a. - Royter: Roma'da ne§· 
redilen tebliğde her ne kadar Balbo'nun 
tayyaresinin Trablusgarp'te Tobnık Uzerin
de cereyan eden bir dUııman hava hUcu-

r Sonu 4. üncü sayfada > 

"Yolunu intihap etmek" başJıfı al
tındaki yazısında Figaro gazetesi hü
kümetten, memlekete, ne yapacağını 
bildiği ve Fransa'nın şaşırmamış ol
duğu hissini vermesini talep etmekte 
dir. Aldanmak, teredütten evladır. U
zak bir istikbalde temkinle hareket 
edenlerin atılganları yola getirmesi 
imkansız değildir. Maalesefe şimdi 
bahis mevzuu olan ati değil haldir. 

Hükümet Borcleaux'dan ncuıl 
ayrıldı? 

Bordeaux, 30 a.a. - Havas bildiri
yor: Muvakkaten merkezi Fransa'da 
yerleşmekte olan hükümetin Bor· 
deaux"dan ayrılışı hakkında Petite 
Gironde aşağıdaki tafsilatı vermekte
dir: 

Hükümet merkezinin bilahare Pa. 
ris'e nakli mevzuu Wiesbaden müta
reke komisyonunda esasen mukadde· 
mat kabilinden tetkik edilmişti. Hükü 
met teşkilatının Bordeaux'yu terki ve 
muhtelif servislerin taksimi nazırlar 
heyetinin mtıazkereleri neticesinde 
kararlaştırılmıştır. 

Devlet reisi Bordeau~'yu cuma ak-
( Sonu 4. üncu say/ada ) 

r· .. :.......... .......................... .............. ................. .. ..................... , 
1 

1 ngiliz tayyarelerinin hücumları 

lngiliz. tayyareleri Alrika'da, ltalya'cla ve alman arazisi üz.erinde 
muhtelif uçuılar yaparalr aakeri hedefleri bombardıman etmiılerclir. 

Bunlara ait tal•ilcit 4 üncü aay/amrzda, resmi tebliğler •Ütununcladır. 

Yultarclalti reaimcl: bir in,Pl~ tayyare liloıu UfUf hal'incle ıörülmeltte-
cfir. . 

Gandi 

Gandi Hindistan 
umumi valisi ile 

müzakerede bulundu 
Simla, 30 a.a. - Reuter ajansı bit. 

diriyor; 
Gandi, dün Hindistan umumi valisi 

ile hususi bir mülakat yapmıştır. Mü
lakattan sonra neşredilen bir tebliğ. 
umumi valinin Gandi'yi, dostane mii
zakeratta bulunmak üzere davet etti• 
ğini bildirmektedir. Mülakat üç saat 
dev artı etmiştir. Müzakereler hakkın
da hiç bir malümat mevcut olmamak
la beraber, başlıca aşağıdaki üç nok· 
ta etrafında cereyan ettiği tahmin e
dilmektedir: 

1 - Avrupa'daki vaziyetin son in
kişafatı karşısında Hindistan'ın vazi
yeti. 

2 - Harp gayretlerine yardım et -
mek üzere kongre partisinin müza -
baretini kazanmak ihtimalleri, 

3 - Harpten sonra vaki olabilecek 
kanunuesasi inkişafları hakkında e
vciden bir karar almaksızın, yukarı
ki maksadı teminen, başlıca siyast 
unsurlar arasında teşrikimesaiiyi te
min edecek muvakkat tedbirlerin it
tihazı. 

Perşembe gunu umu:nt valinin 
müslüman partisi şefi Jinnah ile yap
mış olduğu mülakatın da aynı mevzu 
üzerine cereyan ettiği zannolunmak
tadır. 

Alman - Fransız 
mütareke komisyonu 

ilk içtimaını yaptı 
Viesbaden, 30 a.a. - D. N. B. blldtrt

yor: 
Bugün Massauerhoff otelinde bUUln al

man ve fransız murahhashrının i§tlr~kiY· 
le mütareke komisyonunun birinci lı;Umaı 
aktedllmiştlr. 

General Von Stuelpnagl'l in riya.ııet et
tlğ'l alman hevetl tam saat 11 de gelmiştir. 
Az sonra alman heyetini mfıteaklp gen rııl 
Huntziger'ln rlyaııetlndekı fransız heyeti 
gelmigtir Komisyonda kırka yakın lza 
vardır. 

Celseyi açan general \•on Stuelpnagel 
aşağldaki beyanatta bulunmuştur: 

Mtitareke komisyonunun vazifesi mu. 
tareke muahedesinde tesbit edilen ı:ıartıa -
nn tatbikini aynı zamanda tatbik edlle<-'elı 
ahkAmın italyan mütareke muah,.desinde
ki hükümlere de uygun dil§mesine itina et,. 
mekUr. 
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KÖYCÜLÜK BAHİSLERİ o R . -
Köyde sanat ve sadayi 

T 11111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111 
• NusretiK.ôY MEN 

İstanbul'da yapdan mill i' "Bu Anadolu halkı kendi ek -
meğini yer, kendi dokumasın
dan gömleğini, şalvarını, giyer 
ve bu dermanlı ve mazbut, 
mahfuz kıyafetiyle dünyanın 

dört kö~esindc anılırdı. Beyaz 
makina unu ekmeğimizi tahrip 
etti. Güç hal ile yelİ§tik. Ekme
ği kurtardığımız gibi gömlefi 
de kurtarmağa çah§acağız." 

iSMET INONO 

Milli Şef geçenlerde Yüksek Ziraat 
Enstitulerini ziyaret etti ve enstitü
lerde en ziyade köy sanatları kısmiy-
le alc'ikadar oldu. • 

M ılli Şef'in bu alakasımn ehemiye
tini kavarmak için iki noktaya dikkat 
edelim: 

Evela dünyaya bakalım. Avrupa'da 
başlıca sanayici memleketlerin uzun 
süreceğe benziyen bir harbe giriştik
lerini görüyoruz. Bunların mamul eş
ya ihracatı sekteye uğramıştır. Bir 
köy memleketi olan Hindistanda yerli 
sanayii canlandırmak için bir h(!Ieket 
uyanmış bulunuyor. 

Dikkat edeceğimiz ikinci nokta.bir
çok Anadolu ki>ylerinin taşıdıkları 
isimlerdir: Arabacı, bakırcı, barutçu, 
bezirci, borucu, çıkrıkçı, derici, fıçı
cı, kalburcu, kasarcı, kaşıkçı, ketenci, 
kunduracı, körükçü, nalcı, saraç, ur
gancı, ya~cı v.s. 

Türk ko~ünde eskiden ziraatın ya
nında hem sanat hem sanayi vardı. 
Harici ve dahili bir takım sebepler ve 
~rtlar bu sanatları ya tamamiyle, ya 
kısmen söndürdü. Türk inkılabından
beri belirmiş bulunan ve son dünya 
hadiselerinin kuvct verdiği bir takım 
§artlar türk köyüne sanat ve sanayiin 
yeniden canlanmasına, daha doğrusu 
tamamiyle modern bir çehre ile yeni
den doğmasına sebep olmakta, imkan 
vermektedir. 

Sanat ve sanayi dedik ... Bu iki keli
meyi tam manalariyle anlıyabilmek 
için türlü bakımlardan tahlil edelim: 

A. !maı teşkilatı bakımından. İ
mal teşkilatlanmasının üç türlü vahi
d i vardır: 

1. Fabrika (sanayi) 
2. Dükkan - imaHi.thane (sanat) 
3. Ev tezgahı (sanat) 

Gireson'da fiyatlerin 

mürakabesine başlandı 
Giresun, 30 a.a. - Milli korunma kanu

nu 31 inci maddesi mucibince teşekkül 
ederek faaliyete geçmiş bulunan fiyat mü
rakabe komi&yonu vaİi MuhL'lr Akman'ın 
reisliği altında bir toplantı daha yaparak 
mühim kare.rlar alm15tır. Komisyon fiyat 
kontroluna bastanmııı ve bunlar hakkında 
c1A tetkikatını ilerlctmiı; bulunmaktadır. 

Kadifıekalen i n tarihi 

burçları tamir ediliyor 
lmtir, 30 a.a. - Kadifekalenin tarihi 

kıymeti haiz burçlarmm tamiri için 3 bin 
lina sarfedilecektir. Buna ait tahsisat da 
gelmistir. Ayrıca belediye d9'u ilie 3 bin 
liTa tahsis etmi&tir. 

Urla'da yağmur ve 

dolunun yaptlğ ı hasar 
İzmir. 30 a.a. - Urhı'dan ge!CD haberle

re nazaran Kupalnk ve Karapınar ve cıva· 
rına evelkl gün yaJ:"an ıtddctll yağmur ve 
doludan husule gelen ha.sar ve zarar bUyUk 
tllr. Dolunun büyllkIUtll fındık kadar var
dı. Bağ, bahçe ve zevtlnllkler çok harap 
olmuştur Anason mnhııulUnün gördıigü za. 
rar da çoktur. Yağmur eıınasındn düşen 
yıldınmlar bir c§ek ve bir koyunu öldUr -
mllşttır. Dikiliden de bıldlrlldiğlnc gl:lre 
ıon yağmurlar csnMında Dlktllye ceviz bU 
ytiklUğllnde dolu dUşmü ve blçllmlıı ekin
lerle dolu mıı.luıulU çok zarar görmUııtOr. 

' 
B. - Karşıladığı ihtiyaç bakımın

dan. Karşıladığı talep ve ihtiyaç yani 
hitap ettiği pazar bakımından sanat 
ve sanayi şunu ifade eder: 

küme maçla_rı nı n neticeleri 
1. Mahalli ihtiyaç ve pazar (sanat) 
2. İç pazar ve dış pazar (sanayi) 
C. - Fayda ve güzellik bakımından. 

Eşyanın karşıladığı maddi ve manevi 
ihtiyaçlar bakımından bu kelimelerin 
manaları ayrılır: 

Fener hce : 4 Vefa: O 
..;> 

l - Daha ziyade maddi ihtiyaçlar 
tatmin (sanayi) 

Gala as ay: 9 - Beşiktaş: 2 
2 - Ayni zamanda bedii zevklere 

İstanbul, 30 a.a.- Mılli kume maçlarına 
hitap (sanat) . . ' bugtin, &uzel bir havada devam edildı. rı; ü-

Tabii bu tasnifler bıçakla kesılmış sabakaların sonuna yaklaşıldıgı ve ı;ampi _. 
ayrılmalar demek değildir; sanat1a yonu taayyun etmiş bulunclugu için Şeref 
sanayi arasında her bakımôan tebed- 11tadında miktarı nııcak 3000 e yaklaşııbilen 
duller vardır. bir seyirci kalnbalıgı vardı. 

On sekizinci asırdanberi süratle İlk maçı Fcnerbahçe ve Vefa takımları 
şehirleşen ve o zamanlara has bir ta- yaptılar. Fenerbahçe sahaya şu kadro ile 
kım zaruretlerle sanayii şehirleşen çrkmıştı: 
memleketlerde büyük şehir sanayii sa Cihat - MuzaHer, Leblp - Öıner, Esat, 

Fikret • Fıkret, Yaşar, Melıh, Naci, Rebii. 
natı . öldürdü. Yalnız şehir nüfuzu- Vefa takımı da şoyle sıralanmıştı: 
nun girmekte geciktiği bazı köy- Azat • Vahit, Süleyman _ Sefer, Lutfi, 
lcrde biraz sanat kaldı. Fabrikalarla Şükrü . Abdu§, Moto, Hakkı, Haydar, Bü
bcrabcr insanlar da makineleştı. Eş· Jent. 
yaların seri imalatı ile insanlar da sil· Hıı.kcm Sami Açıkoncü. 
rüleşti. Oyunun ilk dakikalarından itib;ırcn fe -

Fakat iktısadi ve içtimai haileler nerlilcrin b:ı&kısı başladı. Muavin hattının 
şehir sanayiini kökünden sarsarken azami yardımına dayanan hlıcum hattı topu 
köy sanatları kalkınıyor ve sanatın Vefa yarı slhasında tutmıya ve tehlikeli 
iyi taraflarını kaybetmeden modern vaziyetler yaratmıyn muvaffak oluyordu. 
teknik ve iktısat esasları üzerine sa- Bilhassa cenahlardan ııevıkcdilen hücumlar 

çok tehlikeli oluyor, vefalıların dcmarke 
nayileşiyor. bırakmakta ısrar ettikleri küçük Fikret, 

İşte gelen medeniyetin sırrı elek- Yaşar'dan aldığı her paslı gol vaziyetine 
trik, motör, yol, ve bunların üzerine giriyordu. Fikret'in attıı:ı birkaç ~üt kale
bina editen köy sanatları ve sanayii. nin direklerini sıyırarak avuta gitti. 

Türk inkılabı türklüğü bütün me- Yedinci dakikada gene FAret'i, Yaşar-
deni milletlerden evel bu sırra erdir- dan aldığı bir pasla ileri fırlamış görüyo -
mektedir. Milli Şefin alakasının ma- ruz. Ani driblinglerle Vefa miıdafaasmı 
nası, Siirt'te bulunan petrolün mana- yardıktan sonra çok sıkı bir şiltle frncrin 
sı, Karabük'teki demir fabrikasının ilk golünu attı. Sarı - Uicivertlilerin hemen 

nkabında çıkaroıları ikinci golu hakem of-
manası, hulc'isa türk inkılabının ma- sayd addetti. • 
nası işte budur 1 Ve bu manada bir da- Fenerlilerin hakimiyeti devam ediyor. 
vet vardır: sanatcı ve sanayici köye v cfa müdafilerinin topa çok sert çıkışları 
df!ğru iş başına l Uzun sürecek bir oyuna kısa bir mud !et için as:ıbi bir cere
dunya harbini hiç olmazsa bu bakım- yan verdi. Hakem, gerilen sinirlere hakim 
dan faydalı kılmak için süratle iş ba- olacak tesirleri yaratamıyor. 
şına 1 Fcn,.rlilcrin ik'nci goltinü 19 uncu daki-

Türk köyünün &anatlenmesi ve sa- kada Naci, çok sıkı bir ~utle yaptı. Oyun 
· aynı tempoyu muhafa:ız ederek devam «li-

nayılenmesidir ki ~rk köylüsünün yor. Vefalılar, sıkı bir müdafaa ile ra-
teknik kudretini, iktısadi takatını kiplerine sayı fırsatı vermemeye çalı11mak-
4·ükseltecek, zirai istihsnlini artıra- la beraber hucum fırsatlarını da ihmal et • 
cak ve bu istihsali onun için çok da- miyorlar. Maamafih bu hucumlar hiç bir 

1 ha karlı bir hale getirecektir. zaman telılikeli bir safhaya giremiyor. 

Hakkôri'de Nafia 

i~feri ilerliyor 
Hakklri, 30 a.ıı. - Vilbetimiz içinde 

baymdırhk faaliyeti bütün hıziyle devam 
etmektedir. Açılmasma baıtanılmış olan 
Hakkari Van arası Zap yolu üzerindeki 
uçurumlu kaynlıklardan iki nıtihim kı&mı 

bitirilmi5 merkezdeki yatılı ilk okul ile 
belediye binası inşaatına başlanmı;;tır. Zap 
deresi üzerinde milhim bir geçit mevkiin -
deki Dize kcipnisiınün inıaatı da baıılandı
fı gibi Tcal üzerindeki geçit köprüsiınün 
yapılması da yakında bitmek üzeredir. Vi. 
liyet nümune fidanlığının tesis iıi de iler
lemektedir. 

Baku ıilebi kara'a oturdu 

Fenerlilerin Mclıh'e e~apelik pas vere -
rck &ayı çıkarmak taktigi bugün semere 
vermiyor. Çlinkıl Melih i;Ul kupası müsa • 
bııkalarındn ko;.;~lam ve atmalara iatir&k 
ettiği için yorgundur ve &eri ~ıkışlar yapa
mıyor, saniyen vefalılar kademeli bir mü -
dafaa ile en ziyade Melih'i kontrol erli -
yorlar. 

37 inci dakikada Melih bu kontrolu a5 -
mıya muvaffak oldu ve sol bir şiltle topu 
üçıincu defa ağlara taktı .. İki dakika sonra 
gene Me.lih dorduncü golü çıkardı ve bi -
rinci devre 4-0 fenerlilerin lehine bitti. 

ikinci devre 
İkinci devrede fenerliler aynı hilcum a • 

vantajını muhafaza ettiler. Fakat oyun sa
yı vaziyetine girmek için sakatlanmayı gö
ze almayı icabettirecek şekli aldığı cihet
le bu avantajı nıüe:ısir bir hale getirerek 
sayıya baglıyama.dılar. 

Bu devrede hakemin oyun üzerindCki te· 

sirini büsbütun kaybettıği gorüldü. K stl 
tekmeler, oyuncuyu ukatlıyacak şekilde 

$8.rjlar sık sık goniliıyor. Hakem bunlar -
dan ek&erisini cezalandırmıyor. Topla be
raber inen muhacim yalnız topu de il, sa
katlanmamak için kendini de konımağa 

mecbur kalıyotdu. Rakibi oyun harici etmi. 
ye matuf oln.n bu oyun sistemi hakemin 
daima müsamahıısına mazhar oldu ve bir 
aralık M clih, yedigi tekmelerin neticesi o
larak oyunu terke mecbur kaldı. 

Fenerliler bu devrede hiç sayı yapama -
dılar ve. maç, birinci devredeki netice ile 
4-0 Fenerin lehine bitti. 

BeşiktCJ§ - Galatasaray maçı 

İkinci maçı Beşiktaş ve Galatasaray ta
kımları yaptılar. Beşiktaıı sahaya §U kadro 
ile çıkmıştı: 

M. Ali • Taci, Ahmet - Hüseyin, Hakkı, 
Cihat • Rauf, Hayati, Naıım, Şeref, E!iref. 

Galatasaray da eöyle bir takJmla oynu · 
yordu: 

Osman - Salim, Faruk - Musa, Enver, 
Eşfak - Siıleyman, Cemil, Gündüz, Sala -
haddin, Sarafim. 

Hakem Ahmet Adem Gökdün. 
Besiktaş'ın zayıf ve eksik kadrosuna kar

şı galatasaraylılar emin bir oyun tutturdu
lar. İlk dakikalarda filhakika Galatasıırayın 
daha ağır bastığı görülüyordu. Fakat be· 
şiktaşhlar 12 inci dakikada atkı bir inişle 
ve Nazım'm ayağı ile bir gol çıkararak 
1-0 galip vaziyete geçtiler. 

Oyun heyecanlı bir &afhaya girmişti. 

Karşılıklı gayretler oyunu zevkli bir cere
yanda devam ettiriyor. Hakemin müessir 
kontrolu sızıltıya meydan vcnniycn bir lf.ı.
va yaratıyordu. Galatıınraylıların baskısı 

zaman zaman çok müessir safhalar arzet -
mesine ragmen &ayı olmuyordu. Devrenin 
bitmesine iki dakika kalaya kadar devam e
den Beşiktaşın 1-0 faik vaziyeti 43 üncü 
dakikarla değ.işti ve G üz 11oldan celen 
bir topu kafa ile arlara takarak beraberli • 
ği kurtardı. 

i k inci devre 
İkinci devrede Galatasaray'm Ustünlüğü 

daha bo.rizdi. Sulcyman dondüncii ve doku
zuncu dakikalarda ik;nci ve üçfincü golleri 
çıkardıı;ı gibi GundUz de 12 inci dakikada 
dördüncü golü attı. 

Beşiktaılılar, üstüste yedikleri gollere 
rağmen maneviyatlarr bozulmadan çalışı -
yorlar. 18 inci daki. ria Şeııcf'in srkardığı 

nefis golden ıonra, 4-2 vaziyete girdiler ve 
ümitle ça.lıı;mıya ba!jladılar. Fakat Günılüz 
28 inci dakikada Beşiktaıı mı.i<lafaasını ya
rarak beşinci Gıılatnaray goliinü attı. Bi
raz sonra da gene Gı.indiız kaleciyi de ge -
çereok atlıncı ıolı.i attı. 

Be~ktaılılar, artık ümitler.ini kaybctmi5, 
bezgin bir oyun çıkarıyorlardı. Gnlatasa -
raylılar, bundan istifadede ıecikmediler. 

Süleyman 33 üncü dakikada yedine! golü de 
yaptı. Bunu Cemil'in sekizinci ve Gündü
zün dokuzuncu sayılan takip etti ve maç 
bu netice ile bitti. 

İ&tanbul, 30 a.a. - Sosyete liİlepe ait 
Bakır vapuru Zong11ldak'tan lzmir'e 7000 
ton kok komüriı hamulesi ile sefer yapar -
ken, dün gece yarısına doğru Midilli kar
uısmdaki Lodos bumunda karaya çarparak 
su almıya baı;lamııtır. Ve üç mil ilerliye -
rek kaptanı tarafından karaya oturtulmU§
tur. 

11 Gül kupası /1 atletizm 
müsabakaları dün bitti 

Devlet denizyolları işlet:aesine mensup 
Alemdar kurtarma ıemisi derhal kaza ına -
halline gönderilmiu ve kurtarma ameliye -
sine başlanmıııtır. 

Bir tashih 

F enerbahçe 42 puvanla birinci, 
G. Saray 21 puvanla ikinci oldular 

Tarih Dil Co{:rafya fakültesinin yeni ve 
son zamanlar tarihi ıubesinden mezun o -
!anların diın neşrettiğimiz liı;tesinin en so
nundaki isim yanlı~ çıkmıştır. Doğrusu 
"Hataylı Nahide Balcı" dır. Öıür diler, 
düzeltiriz. 

fstnı:ıbul, 30 a.a. - tlçüncll gUI kupası 1 YUksek 1. el kategori: birinci Faik 1.75, 
atletizm mUsabakalan finali bugUn saat ikinci Ömer 1.69 
14.30 do. Fener stadında yapılmışbr. Uzun 4. eti kategori: Yuvanldiı 5.99, !-

Alınan eknlk neticeler ıunlardır: kinci Necdet 15 97 
100 metro 4. eli kategori: birinci Ferit tlç adım 1. el kategori: birinci Yavru 

11.9, ikinci Kenan 12.1. 18.52,f>, ikinci tlçtek 12.65 
200 metre a. cü kategori: birinci Şerif Sırıkla 3. cü kategori: Stavro, Ferit, Şe-

24.3, ikinci Gizle.- rlt. tlr,;U de 2.60 atladılar. 
400 metre 1. el kategori: birinci Gören Sırıkla 1. el kategori: birinci Vlr,;epulos 

51.5, ikinci Ahmet 1>4.- 3.25. ikinci Sudi 3.15. 

800 metre 3. cU kategori: birinci Sko~I. 
mııri 2,6,tı, ikinci Hüseyin.-

1500 mclrc ı. el kategori: Rıza Maksut 
4.4.9, ikinci Go.llp 4.17.4, 

5000 metro ı. el kategori: birinci Artan 
16.12.9, ikinci Hüseyin. 

200 metre 3. cU kategori: birinci AıtOP 
20.G, ikinci Mnrlna1d11 30.8 

100 mnnla 4. cU kategori: birinci Ferit 
17.2. ikinci Şahap 17.6, 

400 mania 1. el kategori: birinci Kı1mil 
60.3, ikinci Neriman 61.2, 

Bayrak 4 x 50: birinci deniz l111eııi 2H>, 
ikinci Sakarya 25.4 

Bayrak 4 X 100: birinci Sakarya 46, 
ikinci Knbatl!f 48.9 

Bayrak 4 x 200: birinci Fenerbahçe 1.88, 
ikinci T. Y. Y. K. 

Atmalar: 
GUJle 1. el kateıcort: birinci Arat 14.7.:S. 

ikinci Ate.e 
Yunan dl11kl: birinci Arat 34.70, ikinci 

Ateş 

?ıfU8ahakalımn neticesinde Fenerbahce 
4!: puvanla llçUncll gtil kupası blrlnclllğl;l 
almıştır. İkinclllğl 21 puva.nla Gall\Uuıaray 
üçlincil!Uğil 20 puvanla Beşlkt~. dördün~ 
clıllığil 11 puvanla KurtulwJ takımları ka
zanmııılard ır. 

Milli küme puvan cetveli 
M•ç. C. B. M. At. Ye. Pa. 

F. Bahçe 13 10 2 1 44 15 a:; 
G. Saray 1a 8 2 3 37 17 31 
M. G.: 1' 6 2 6 35 30 28 
G. B.: 14 7 o 1 31 21 :ıs 
Bcşlktaf 13 li 8 5 85 32 26 
Altay: l• " " 6 24 42 26 
Al. O.: 14 4 1 9 23 44 23 
Vefa 13 2 2 9 18 40 19 

On beş gündenberi şehrimizde bulunan bestekar Muhlis Sabahaddin An
kara'da Kerem'le Aslı ve Efe'nin aşkı operetlerini oynamak üzere Halke
vinde provalarına devam etmektedir. Muhlis Sabahaddin bu eserlerini oy
namak için lağvedilen Çocuk tiyatrosu ve A nkara Halkevi müstait eleman
!!!::~~:: iEtifade ederek temsiJ/er verecektir. Yukardaki resimde genç ele
manları provadan sonra hep bir arada görüyorsunuz. 

Cirit 1. el kategori: birinci Melih 57.9, 
ikinci Şerif 49.90 

Disk 3. cO kategori: birinci İstepan 29, 
ikinci Faruk. 

Atlamalar•: 

Kızılay, ıulh içinde harp 
hazrrlığı yapar 

Ona aza olunuz! 

YUksek kategori 
ikinci Necdet 1.48 

Dünü ve yannı dütün. 
"Kızılay., ı benimse! 

4: 111\inci Nedim 1.60, \.. ______________ ,, 

' 

Y ardımsevenler cemiyeti idare heyeti toplantı hal' 

1 Ankara yard ımse e 
ceniiyetinde bir saat 

C. Halk Partisinin Çankaya 
binasındayız. Oturduğumuz odanın 

bitişiğindeki salondan Bayan sesleri 
gelmekte ve (Ankara, Yardımsevenler 
Cemiyeti) mutat toplantılarından bi
birini aktetmektcdir. Faaliyetleri hak 
kında malftmat almak maksadiyle sa
lonun kapısını vuruyor, içeri giriyo-. 
ruz. Hariciye ve Sıhiye Vekillerimi -
zin refikaları başta olmak üzere, bir
çok giizide bayanlarımız, uzun bir ma
sanın etrafına toplanmışlar, şimdiye 
kadar yaptıkları ve bundan sonra da 
yapacakları işler hakkında müzakere
de bulunmaktadırlar. Maksadımızı an
latıyoruz. Ccrıı.iyetin umumi katibi, 
Bayan Mebrure Aksole, bizi bir kü -
çük odaya alıyor ve yapılmakta oa n 
işin ehemiyetine yaraşır bir ciddiyet
le izahat veriyor. 
"- Cemiyetimizin gayesi şudur: 

Kimsesiz veya yoksul kadınlara iş te
min etmek ve onlaçın hayatlarını ka
zanmalarına yardım etmektir. Ayrıca 
çok yaşlı bulunan alil ve hastalıklı o
lan fakir kadınlara çalıştırmadan ba
kıyor, onların sefalet içinde sönüp 
gitmelerine mani oluyoruz. eli ayağı 
tutmakta olan kadınlarımıza, bilhassa 
genç kızlara ftıutlaka iş vererek hayat
larını temil etmelerine yardım ediyo
ruz. Bu suretle, onları tufeyli bir 
mahll'ık olmaktan kurtarıyoruz. Cebe
ci'de bir atölyemiz var. Oradaki ço
rap makinelerinde çalışan genç •kız ve 
kadınlarımız, milli müdafaa vekaleti
ne her ay yüzlerce çift çorap örmek
tedir. Bir de elişi atölyemiz bulun -
maktadır. Bu atölyede çahşan ve el 
işleri bilen kadınlarımıza hariçten i! 
bulup vermekteyiz. Cemiyetimize ilk 
defa müracaat eden ve el işi bilmiyen 
genç kızlarımız burada elişi öğren
mekte ve istiku~ldeki hayatlarını ka
za'talıilmek için bir mesleğe de sahip 
olmaktadırlar. 

e Bayan Mebrure Aksoleye, cemiye
tin atölyelerinde çalışan _Mkir kadın
lara hariçten ne suretle iJ'temin edil
mekte olduğunu soruyorum. 

- Muhtelif müesseselerle temas e
diyoruz, diyor. 

Ve biraz dü§ilndükten sonra ilave 
ediyor: 

Gazetelerdeki münakasa ilanlarını 
takip ediyor, icabederse münakasalara 
giriyoruz. Netekim, geçlnlerde, Mil
li Müdafaa VekSJeti Sıhiye dairesinin 
yaptıracagı 7000 pijamanın münakasa 
sına girdik. Karşımızda birçok rakip 
vardı. Fiyatı en asgari hadde kadar 
indirdik ve iş üzerimizde kaldı. Bu 
münakasaya girmekteki gayemiz şu 
idi: heın atölyelerimizde beklemekte 
olan fakir kadınlara iş temin etmek, 
hem de Milli Müdafaa Vekaletine ve
levki pek küçük mikyasta da olsa bir 
yardımda bulunmak. 

- Peki, diyorum. Fiyatı bu kadar 
aşağı indirmek suretiyle aldığınız iş
ten ne suretle kazanç temin edecek ve 
atölyelerinizde çalışmakta olan kadın
lara yevmiye verebileceksiniz? 

Cemiyetin umumi katibi, bütün a
zaların kararlarını nefsinde toplıyan 
bir metanetle cevap veriyor: 

- Bunu evelce hesap etmiş ve ka
rarımızı vermiştik, diyor. Hakikaten 
bu kadar dun fiyatla üzerimizde ka· 
lan bir münakasadan kar etmek imka
nı yoktur. Yalnız bu münakasaya gi
rerken takip etmekte olduğumuz ga
yenin hedefini biraz evel de söyle
miştim. 

- Yardımsevenler Cemiyeti tara -
fından Milli Müdafaaya - ufak da ol
sa - yardım etmek imkfln ve fırsatını 
bulmak. Atölyelerimizde çalışan ka
dınlara yevmiye vermek meselesini de 
şu şekilde hallettik: Pijamalardan bir 
kısmını cemiyet aza l arı alıp, fahri o
larak dikeceklerdir. Bu suretle elde e
dilecek kazançtan atölyelerde çalışan 
kadınlara yevmiye verilecektir. 

Büyük bir feragatle konuşan cemi
yetin umumi kat,ibi: 

- Zaten, diyor, biz de evlerimizde 
hemen hemen boş oturuyoruz. Günlük 
işlerimizi gördükten sonra , pijama 
dikmek güç bir şey değil ki. 

Cemiyetin diğer yardırn if 
kında şu izahatı alıyorum: 

- Yoksul annelere de yard 
için çalışılmakta, onlara kil 
kımlan, çocuk çamaşırları lı 
maktadır. Geçenlerde BağJUfO 
si ebesine yirmi· kundak tak 
cuk eşyası teslim ettik. Eti 
ki dispansere de yüz tane 
kımı hazırlamak kararını al~ 
nuyoruz. Bu dispanser tam 
J<Ryün kadınlarına bakmakt'..a 
ca Ankara Doğumevine de r 
bebek eşyası hazırlıyoruz. 

Bayan Mebrure Aksole'yt 
tin teşkilatı hakkında mal~ 
sini rica ediyorum. 

- Merkez idare heyeti ız 
dan mürekkeptir, diyor. :sıı 
arasından Bayan Sevilktclc 
Bayan Nihal Akkaya'yı i~ 
Bayan Sevda And'ı muhasıP' 
Nimet Yazıcılar'ı da vczne0 
intihap ettik. Cemiyetiıniı.1 fimizin refikaları Bayan 
yüksek himayelerinde btıl 
mütevellit bir bahtiyarJıkl•• 
daha şUmullcndirmeğe ut 
dır. Şimdilik yalnız, Sıvas 11 

bemiz bulunmaktadır. Bu~ 
çılmasına doğrudan doğr 
Valisinin muhterem refikaS1 

etmiş, büyük gayreti sayesiS: 
da muvaffak olunmuştur. /. 
da, bu şubemize 240 aza le' 
ve yüz Sıvash yoksul kadııı' 
eli uzatılarak onlara üst 
mıştır. 

Ufacık teşkilatı ile bi~o~ 
tandaşları sevindiren bu lı 
yetinin umumi katibi ban• 
larak şunları söyledi : 

- Cemiyetimizin, yı.ır 
bütün yoksul kadınlara eJİll1 

mesi için her vilfiyetteki 
bayanların bize aza oırnasııı 
layette bir §ubemiz buJurt. 
mezsiniz ne kadar arzu e~':J 

Ertıır 

C. H. P. nin ferfiP 
konferansla 

devam 
Hopa, 30 a a. - Dıln hailC8 ~ 

kalabalık bır dinleyici huzıı 
umumi Osman Ka\'rnk wa!1 

kamız açıktır., mevzulu bit 
11 rllmi§tlr. Osman Kavrak 
1 kimseye karşı hlr tr.c:wüzU 1 

yen sadece mllU vnrlığımıııtl 
göz t~ elynsetlmı:d tzah rd 
!etinin Milli Şef ctrafındik1 

ll"lnl tebarüz cttırmlşt.lr. 
Mal.atya'dtı 

Malatya, 30 n L JJ ı 
hk iblr hıı.lk ktiUe3lnin katf 
ve parqlltle inmek mevzuıı d 
bqı Adnan Sunna t.ıı.rafıllcd' 
rnruı verllml§ ve para llt ıl1 
rUbeler yapılmıştır. 

Giresun kaz.o/afi 
Glrrsun, 30 a.ıı. Vsll )! 

dUn Bulnncıkta halka ~ rıl, 
bulunduktan ı;onrcı pazar t 
de ed rck oorah rindr part 
olduıtu halde Tırcbolu ya ,.~ 
mlştfr. t 

Bu kıı.znlanmızda parti f 
halkn ve köy!Uyc bu nt<ll ' 
kımıza d l;;en \'ru:ıf 1 '" rtı' 
ramılar verllPcek, d!inl te 
rularak köy mcvcıanıarın , 
Uzerlndc gl:lrll m"l"r " J1 

Sinop' do 
Sinop, 30 ıı ıı. Ana t 

te.ka parti mlırettısı H k ~ ı:ı 
dan Gerze'de '=ok kal b ı ı:ı 
runda mılll lmıın \'C ın lll 
vtlcut lıulan 'cllmhur 'l t t. 
malan ve kalırnmaıı ord t 1 
kudrPUnl tebarüz ettir rı 
rılmlştır. 

Tokat'la 11 
Tokat, 30 ıı a . suır: ~ ıı 

hakkıncla valimiz tarııfııı 
konferans yUzlerc" d nl ) • 
mlikerrPrcn alkıplanmuı '•, e 
etrafındaki milli tcımnUt 
rlız ettlrllmivtır. 

i r gel 
stanbul a 

mülteci le' 
İ8tanbul, s (TC"ltfonl8 ~r " 

lonyıılı, Ode11a'dan da ,,. P 1 tecl bug{ln ııehrlmize geld • 



. 
seçım 

hazırlığı 
'd, c~ h · · · • uın urreıaı ıeçımı 

e Yapılır: evela iki bü-
P•rı:..1 b' . k ·~· "len ıra a tethgı u· 
ede Cünıhurreiıliği için 
leÇer. İkinci merhale ol· 

b·P'rtilerden ikincisi ay
' ır llanızet intihap eder. 
'°'-urıcu rnerhale olmak 

· . lika halkı, bu iki nam· 
Cüınhurreiıliğine ıe· 

;. Partiıinin geçen gün 
~ ılkie'yi intihap etme

lbuaıneleden birinciıi 
folu.. T ··ı .. ed' 

0
Jor. eamu e gore, 

d •Ilı ilk intihap eden 
e.ııokrat partisidir. Fa

ltd~ • ~ernokrat partisi, 
ltt ını ıleri aürmezden e-
ii/!~rı nanızet olarak ki-
. ı o .. r... k . . . )tt "' .. rırne ıatemııtır. 

oı., Partisinin namzedi, 
~~ Yetitmiı fakat on 
b tı büyük sınai müeı· 

er ~t111da bulunmuıtur. 
,~· ıiyaai rnazisi olma • 
,1 •ktadır. Hiç bir siya· 
-,,:tınenıi§, yalnız iç po· 

ea}" adı verilen iktı· 
. ~' :rogrammın tiddetli 
ıı.' at kendisine Cüm
·ı. llııetıiğini kazandıran 

•. 'da.rı . d h •• 
'ılh k· zıya e arıcı po-
lt:· 1ka cümhuriyet par· 
•d~ ?lrnak Üzere kendi

ıleri atan on kadar 
i.lit hepgj de New Dea) 
~· F.~kat bunlar ara· 

~"ıtıi.:rıuddeiumumiai De-
1-~ a'nın Avrupa itleri· 
lç1 ~ ~~lınasma taraftar 
~~ 1•tıkacı ile aıağı yu
'(a ıiyasetini terviç 
'' Urreialerinden Hoo
"'-t~~tarı olan Wilkie 
"rr,· lıp olmuılardır. Wil

dlaliğj için namzetliği 
11-ııtıı~ll eve), ancak bir • 

d •Öylemiıtir. Fakat 
._~rıfiratçrlığın aley
' \l hiç §Üpheye ma-

• ~Cllc §ekilde tebarüz 
tdi .lıalde cümhuriyet 

'ti ~ı~ Avrupa harbine 
f\lnden belli olmuı· 

~ d '- • • 'Jr Jti eınoarat partıaı 
... c'?!i ileri ıı~~e~ektir? 
~· l.ttnhurremnın tekil: 0 rtada bir engel bu 
• ~elt'in namzetliği 
i~ !!ıtıhakkaktı. Bu en· 

)ıt lbaluındur: anaya-
v,,~ lbe-vcut olmamakla 
, .~ t~ton'danberi gelen 
lırııa ~"?ıhurreiıinin üçün-

1, ot 1•rneaine manidir. 
~~~akta beraber, de-
. hir ~\lzvelt'e taraftar 
~ı.:~resi, bugünkü 

ı.ı •çınde böyle bir 
tGt. iuu olamıyacağını 
11"1 .• U zümreye göre, 
l~b 111 ne.ınzedini ancak 

. h~ ~ebilir. Ve Ruz· 
~'- lı eıs)iğinde devamı 
'cli)''>'•ti bir meseledir. 
.~' kadar uçuncü 
L_~ hil~~tJiğini ileri sürüp 
"ttdj . 11'1rıeıniıtir. Fakat 
"İl~:e Partisi tarafın· 

. ' et . olursa kabul e
~i t, ~•ttir. Şimdi cüm-
" 11,tafından Wilkie gİ· 
'll ~ıet ileri ıürülün

tı.t letJiği ihtimali de 
~,it. 

"-~~de demokrat parti 
cleıe,~t olarak seçiline, 
' ı, )'>; >'•aa 1 ew Deal meae-
'cl ~İ):dllcaktır. Yani mü
~lct~ dahili politika-
'' ır Ç" k" R ı el >, k · un u uz-

~~iildir •rtı Politikası as
>, ı~ı•rt.n • .~ier bu mesele 
~~,, >'ii .. uınit ettiklerin • 
'ftı 't \rj;:~oraa, bunun ııe 
11~~~1.1., 11.~nde daha ileri 
İt it de :0rıneaidir. Ruz-
~tr;ı 01 "1't1pa politika-
! ili._ ~aınakla bera
~ b .. ı_~Uttefiki olarak 
ı· "'..:ı~ 

. ~~ti)i 1 •ndan Ruzvel t· 
l'ftı litılcii ~.~r tüpheııiz ter

''ı.'lc İç· 0
Yle bir politika 

~ r ot~tt, >'alnız bu poli-
~. ~,11 alc kafi değildir. 
~~ t Politikacının çok 

'it" eıur o) d ı · 
... L lfl L •• nıa11 a •· 
"'" QU "L 'cı 1 >'t111: cesaret aa-

o duğuna ıüphe 

------------ - ----· - ·----. , . .-... -•• ... tlll'r.....,..,.. .............. .._........ ... -

ULUS 

B. Çemberleyn, hakkında dolaşan 

şayıaları tek%İp ediyor ve diyor ki: 

''Sonuna kadar mukavemet 
için kabine ile müttehidim,, 
Londra, 30 a.a. - Royter : 
Bir müddettcınberi guya sulh tek

liflerinde bulunulduğu etrafında 
uydurma şayialar dönen sabık başve
kil B. Çemberleyn, bu akşam radyo· 
da bizzat beyanatta bulunarak alman
ların tahakküm teşebbüsüne karşı, so
nuna kadar mukaıvemet etmek için in
giliz kabinesinin müttehit olduğunu 
söylemiştir. • 

yük bir millete has olan mücadeleci 
bir ruh ve azimle karıı koymak niye
tindeyiz. 

Her ne kadar hüriyet ve medeniye 
ti müdafaa iÇin yalnız bırakılmışsak 
da cesur erkekler ve kadınlar evelce 
de yaptığımız gibi zaferi beklemek 
için şimdi yalnız kendimize güvene
bileceğimizi bilmekle ancak daha zi
yade kuvetleneceklerdir. 

Ordu ve donanmaya itimat 
Radyo tarafından bu nutuk, İngı~

tere, İngiltere imaparatorl.uğ~ ~e şı-
mali Amerika için neşredılmıştır. Gittikçe büyüyen donanma, al-

man filosuna çok faiktir. Denizden 
Kabine azaları ara•ındaki nakledilebilecek bir ihraç hareketi-

te•anüt nin yapılabilmesi için alınanların do-
B. Çemberleyn demiştir ki: nanmamız arasından sızması veya o-
"- Size söylemek istediğim ilk şey, nu mağlup etmesi lazımdır. Şunu da 

harp kabinesi azalarının tam bir a- unutmayınız ki 1ngiltereye bir heyeti 
henk ve mutabakatla birlikte çalıştık- seferiye ihraç edilse bile onu iaşe ct
larıdır. Aramızda tesanütsüzlük id- mek gerektir.,, 
dia eden masalları dinliyerek alman B. Çemberleyn İngiliz ordu ve hava 
propagandasına kananlar veya içi- kuvetlerinin maneviyat ve malzeme
mizden her hangi birinin düşmanla sine itimadı o,lduğunu bildirmiş ve şu 
sulh müzakeresine girişmeğe muva- sözl.eri ilave etmiştir: 
fakat edeceğini tahmin edenler an- "- Duşmanın şuraya buraya nüfuz 
cak nazilerin oyununa alet olmakta- edebilmesi mümkündür. Bu takdirde 
dırlar. onlar veya biz ikimizden biri tama-

N azi tahakkümünü kabul etmekten- miyle mahvoluncaya kadar düşmanla 
se yıkılmağı tercih eden sağlam ve her yolda her köyde, her evde çarpı
mütttehit bir miJletiz. Başvekilin i· ı şacağız. Yalnız yür:ği zayıf ol~nlar 
daresi altında düşmanlarımıza taar- muvaffak olamıyacagımızdan şuphe 
ruz etmek ve onların taarruzuna bil· edebilirler.,, 

Romanya'da arazi terki 
işi dün bitti 

(Başı 1 inci say/ada) 
10vyet kıtaatının ilerlemesi plan mu· 
cibince devam etmektedir. Bugün kı
taat, §İmali Bukovina'da Strojinety ve 
Hertza §ehirlerine girmiştir. Prut ü
zerinde ve Kholin ıehrinin cenubunda 
bulunan Lipkany ve Noinoıısebu i• -
tasyonlarını işgal etmi§lerdir. 

Motörize kıtaat Mogilerpodolski'in 
55 kilometre cenubu şarkisinde Prut 
nehrine varmııtır. Kiehenev'in 80 ki
lometre şimaligarbisinde de Bourg vi
layetine gelmişlerdir. Cenubi Besa
rabya'da, Prut ve Tuna nehirlerinin 
birleştiği mıntakada ve Reni §ehrinin 
birkaç kilometre yakınında bulunan 
Bolgrad ıehri, paraşütlerle inen hava 
kıtaatı tarafından. işgal edilmiştir. 

Romen erkanıharbiyesinin 
tebliği 

Bükreş, 30 a.a. - Erkanıharbiyenin 

tebliği: 
Sovyet hükümeti tarafından veri

len ultimatomun kabulü üzerine sov· 
yet kıtaatı 28 ha.znran sabahı Bcsa
rabya'ya girmişlerdir. Aynı gün Ro
men kıtaatı tahliye ameliyatına baş
Iamıılar ve Cernautsi Tainau, Ceda· 
pea ve Alba ıehirlerini teslim etmi§· 
lerdir. 

29 haziran saat 12 ye kadar, Berho
met, Cernautsi, Romancautsi, Floreıı
ti, Orhei, Ucsit, Tsinau, Causani, La
cul, Alibei umumi hattına kadar olan 
arazi terkedilmiştir. 

Tahliye ameliyatı program muci
bince devam etmektedir. 

Milli partiye •edakat 
Bükreş, 30 a.a. - Rador ajansı bil

diriyor: 
Milli Romen partisinin yük&ek re· 

isi olan Kral Karo! Transilvanya ve 
Banatta oturan birçok genç entelek
tüel gruplarının imzasını taşıyan bir 
mektup almıştır. Bu mektupta mez
kur gruplar milli partiye tamamiyle 
ve samimi olarak iltihak ettiklerini 
bildiriyorlar. Bu mektupta ezcümle 
deniliyor ki: 

"Milli hüriyetlerden ancak 20 sene· 
denberi müttehit Romen devletinin 
içinde istifade eden biz Transilvan· 
yalı ve Banatlı gençler bu anların ma
nasını tamamiyle anlıyoruz. Ve vatan 
selametinin en yüksek kanun olduğu 
saatini çalmış bulunduğunu biliyo· 
ruz. Kollektif ve elim bir haile yaşı
yoruz. Ruhlarımız matem içindedir. 
Kendilerinden muvakkaten ayrılmak 
mecburiyetinde olduğumuz kardeşle
rimizden yese düşmemelerini rica e· 
deriz. Bir milletin ruhu imha edile· 
mez. Ve onun dehası kaybolmaz. Mil· 
li adaletin zaferi uğrunda mücadele 
eden ve kazanan biz Transilvanya ve 
Banat gençleri bunu herkesten daha 
iyi bilitiz . ., 

T atareıko vaziyeti izah eJ ecek 
Bükreı, 30 a..ı. - Bqvekil Tatarea-

co, hükümetin parlamentoda vaziyet 
ve bu vaziyete takaddüm eden hidi
seler hakkında mufassal beyanatta 
bulunacağını aöylemi§tir. 
Başvekil bundan aonra iıgal edilen 

araziden tahliye edilen rumen halkı· 
na yardım edilmesi için bazı kanuni 
ve idari tedbirlerin alınacağını söyle
miştir. 

Romanya'da umumi •elerberlik 
•ükiiııla karıılandı 

Bükreş, 30 a.a. - Rador ajansı bildiri
yor: 

Umumi seferberlik blltlln memleketle 
itimat ve Bliktllıetle kareııanmııtır. SllAh 
bR§ı davetine bUtUn millet intizamla 
koşmuştur. BUtUn daireler normal faaliyet
lerine devam etmektedirler. BütUn matbu
at elim hAdi&eierln, milletin enerji kay· 
nak.lanna ve faziletlerine olan itimadı hiç 
bir surette 8arsmadığına fearet etmekte· 
dirler. Gazeteler, ııilk1ınetı muhafaza ve ge
çirilmekte olan ellm dakikalarda ltlmatlı 
bulunmak hususunda btitUn memlekete hl· 
tap ediyorlar. 

Harbin felAketlerlndcn memleketl vlka· 
ye için her §eyi yaptık. Fakat bugUn biz • 
den iki kanlı fedaktlrlık isteniliyor. Bunu 
cenuhuııarkt Avrupasında harp tehlikeleri· 
nl bertaraf etmek ümidiyle yapıyoruz. En 
aziz eyaletlerlmizden birini, Beserabya'yı 
kaybettik. Burası romanyalı halkın ekse -
rfyetl tarafından izhar olunan arzu Uzl'ri· 
ne ana vatana e.vdet etmişti. Bilylik Voy
vod Etlyenin memleketi olan Bukovlnanın 
şimalin! kaybettik. O memleket ki, her 
karı§ toprl\ğı Romanya tarihinin bir SllY· 
!aııını tP_şldl eder. 1ııte bunun içindir ki 
kanlı yüreklerimb;, blitUn ümitlerimiz kı
ratın etrafında birletılyor ve hakikat ve a
daletin muzaffer olacatı dahe. iyi gi.lnlm 
bekliyoruz. 

Leh Suriye' deki 
Livası İngilizlere 

iltihak etti 
Londra, 30 a.e. - Royter: 

Polonya hüklimeti, Surlye'deki Polonya 
livaamm Filistin'deki ingiliz kuvetlerine 
iltihak ettiğini bildırmiıtir. 

General Mittelhauser'in Bordeaux hlikü
meti emrine girdiği tebeyyün edince, Po -
Jonya müsellilı livasına F.iliııtindeki İngiliz 
ordusuna iltihak etımık emrini venniıtir. 

Dün alınan haberlere ıöre, altı bin Po
lonya askerıi tam teçhizatlarıiyle birlikte, 
liva kumandanı general KoparislcYnin em
rinde hududu geçmiılerdir. 

General Sikoraki'nin emd tam b1r inti • 
zam iı;inde icra edilmiıtir. Bu ıuretle Po
lonya livası ıilihlarmı te&lim etmek mec
buriyetinin önüne ıeı;ilmiıtir. 

lsviçre topraklarına 

12 bomba dü~tü 
Berne, 30 a.a. D.N.B. bildiriyor: 
İsviçre ordusu kumandanlığı tebliii: 
30 haziran sabahı ilk saatlerde Altmatt 

mıntakasında Schvyz kantonunda Rother -
turm civarma 12 bomba duımüıtür. Der -
hal baılıyan tahkikat bombaların inıiliz 

mamulltmdan olduianu teeblt etmiaıir. 

Eritre hududu civarında 

İngiliz zırhlı 
kuvetlerinin 
taarruzları 

Kahire, 30 a.a. - Royter bildiriyor: 
Kııartoum'dan alınan ve Kahiredekf u

mumı kara.rg[ıh tarafından n~redllen gay
n resmi bir rapora göre, keşif hart'.'ketın • 
de bulunan lngillz motorize cüzütamlan 
Erltre hududu civarındaki düşman tecem
mulanna durmadan muvaffaklyctli bııs
kınlar yapmaktadırlar. 

Bu beyanatta de.nill)·or ki: 
Hudut civarında Kassada mıntakıuıında 

lı.rızaıı bir toprakta iki hafif zırhlı otomo
blllmiz Uzerlerine doğru gelen 1200 ki§lllk 
iki düşman silvari grupuna rMtlamıetır. 
Otomoblllerlmlz mltralybz ate§l açmt§lar
dır. Düşman arasında panik olmuş ve &Uva
rller her · bir istikamette dağılarak civar 
tepelere barınmıolar ve 50 ölll bırakmışlar-

dı~ riml 
Aynı mıntakada. kUçük mü!rezele z 

müteaddit defalar Erltre topraklarına glr
ml11Jer ve tesadüf etUklcrl düşman ke;ıif 
kollarına znyiat verdinnJ§lerdir. Zayiatı -
mız olmamı;ıtır. 

i ngiliz istihbarat 
müsteşarı diyor ki : 

"Gelen tehlikeyi 
karıllamağa 

hazırlana hm,, 
Londra, 30 a.a. - İstihbarat nezare

ti müsteşarı Harold Nicolson bu ak -
şam Shrcwsbury'de verdiği bir nutuk
ta, yakında İngilterenin adaların son 
9 asır zarfında karşılaştığı tehlikele· 
rin en müthiş ve dessasına maruz kal
mağa intizar etmeleri lci.zımgeldiğini 
ve bu tehlikeye ancak tam mukavemet 
le karşı koymak ümidi olduğunu bil
dirmiş tir. 

Bu vaziyet karşısında menfi bir 
hattı harekete saplananlara işaret e • 
den B. NicoJson, büyük harptenberi 
geçen senelerin hata ve zafları için 
"fili nedamet" talep etmiştir. 

Nicolson beyanatına şöyle devam 
etmiıtir: · 

"- Hükümeti, baıkumandanlığı, 

Belçikalıları, Hollandalıları., Fransız

ları Amerikalıları tenkit ve takbih et
mek beyhuderlir. Her vatandaşın va
zifesi düşmanla ve bilhassa düşmanın 
iki nevi propagandasiyle mücadele et
mektir. Bunların birincisi Almanya'· 
nın mağlfıp edilemez olması, ikincisi 
de alman zaferinden vasat sınıfa men
sup insanların muztarip olmıyacağı 
iddiasıdır.'' 

İngilterenin petrol 
ihliyae1nı lemin 

ıareleri 
Londra, 30 a.a. - Eksperler, fransız 

petrol stoklarının kısmı azamının al
ınanlara terkedilmiş olduğu kanaatin
dedirler. Fakat bu petrolların badema 
memleketin dahili ihtiyaçları için de 
kullanılacağını ilave etmektedirler. 
Zira, abluka fransız gahill~rine de 
teşrril edildiği cihetle. Lundan sonra 
Frama'ya petrol girenı·yecektir. Bun
dan maada İngiltere Fransa'nın tak
riben 300 bin tonluk petrol nakliye 
gemilerine de malik bulunmaktadır. 
Bu keyfiyet, İngiltere petrolden 
bir parça sıkıntı çekmekte olduğu ci· 
betle bizim için çok mühim olmuştur. 
Bu noktainazardan İngiltere, netice 
itibariyle Fransa'nın teslimiyetinden 
bir menfaat g~>rmektedir. 

Diğer taraftan ingiliz petrol nakli
ye gemisi filosu, muhasematın bida
yetindenberi mütemadiyen takviye e· 
dilmiştir. Harpten eve) mezkQr filo 
3.250.000 tona baliğ olmakta adi. Bu 
miktara, iki milyon ton Norveç, 500 
bin ton Holanda, takriben 100 bin ton 
Danimarka ve bir miktar da Belçika 
petrol gemisi ilave olunmuştur. 
Düşman, İngiltere'de m temadiyen 

inşa edilmekte olan petrol gemisi a
dedini telafi edecek miktarlarda pet· 
rol gemisi batırabilmek kabiliyetin -
den uzak bulunmaktadır. Bu suretle 
İngiltere'de bugün 5.800.000 tona ya
kın petrol gemisi mevcut olduğu he -
sap edilebilir. Bu miktar ise ihtiyaca
tını fersah fersah geçmektedir. Şim· 
diye kadar petrol gemilerimizin ancak 
yüzde beşini batırmağa muvaffak ol
muş olan alman denizaltı gemilerinin 
tehlikesi daha ciddi bir vaziyet dahi 
alacak olsa, büyük Britanya'ya ihti
yacından çok fazla petrol gemisi kal
ımı bulunuyor. 

-3-•........................................... " 
J • 
: D tt N K U r 
.............................................. ,. 

iSTARBUL Gazeteleri 
Tasfiriefkar 
Kıştan evel aulli 
yapılabiliT mi? 

Ebüzziyazade Velit. diyor ki: 
"Harbin henüz kızgın ve azgın bir 

devrinde bulunurken sulhtcn ba.hsetmeğe 
kalkııımak belki biraz mevelmslz gibi 
görünür. Fakat &ulh sözU bırkaç gUn e· 
vel gazete sayfalarında lntlııar etmiş ol
duğu gibl, Bitlerin de tA geçen seneden
bert onümüzdekl kııtan evel harbi biti
receğine dair bir iddiası veya \'Adi oldu
ğu da malOmdur .. 

:Muharrir, sulh akdi lmldlnının, Avnı· 
pa kıtası üzerinde bUyUk bir zafer ka
zanan almıınların elinde olduğunu ve 
hPrkesln çok güvendiği Fransa'nın sl
lAhlarını tPslime mecbur kaldığını kay
dederek. alınanların tngıltcreye taar:nız 
ihtimallerini tetkik etmekte ve eöyle 
demektedir: 

"Fakat asıl halledilmesi lAzım gelen 
mesele İngiltereye yapacakları taamı· 
zun muvaffak olup olmamuında değil, 
fakat bu taarruz muvaffak olsa hile 
twndan kaU bir netice çıkıp çıkmıyaca
ğı.ndadır ... 

Muhs.ITlr ingllizlerln Kanada'ya çe
kilip harbe devam etmeleri imkAnını 
tetkik ederek dıyor ki: 

"Şu halde, 1ngllterenln almanlar ta
rafından ielilAsını bir emrivaki olarak 
kabul etsek bile HIUerln bununla har
be nihayet vererek sulhu yapmak kıı.ra
nnı tatbik edebileceğini biz tamamlyle 
me§kOk görüyoruz ... 

Yeni Sabah 
Göze çarpan hakikat 

HUseyın Cahlt Yalçın, bu ba§ltk al· 
tında sovyetlerln, ilhakını hiç bir zaman 
tanıınadıkları Besarabya'yı almak için 
senelerce sabretmi§ olmaları vesilesiyle, 
böyle uzun za.manlıır hapsedılcn ihtıras
ların Ani olarak parlayı§ını dün~ a niza
mının bozulmasınd:ın mütevellit kıya
mete hamled,.rek diyor ki: 

"İgte §imdi bı.ı kıyamet kopuyor. Al· 
man fWıreri emel ve işt.Mlarına engel 
gördUğU !rB.11Bız ve ingillz. kuveUerine 
blperva meydan okuyabilecek kadar ku· 
vet kesbettlğine ve slyut müzakereler 
temin edebildiğine emniyet getirince et.
rafına hücuma kalktı ve kUçüklerl yut
mağa başladı. 1taıva bir tereddUt Vf'.' in
tizar de\•resl geçirdi. .Mllcadele mUttc
flklerinln galebesine emniyet getirdiği 
dakikada o da hırsı lştlhasının temin i· 
çın yağma meydanına koetu. Fransa ka-

a. a. Mat buat Servisi 

tı surette mağlOp olunca ve mtıvazene
nln bozuldug-tı Uıhakkuk edince artık 
Sovyetler Birliğinin ihtiyata d1vet ede
cek hiç bir mUlA.ba.za ortada kalmıyor· 
du.,. 

Muharrir hA.diselerin hUlAsalnnı yap.. 
tıktan sonra diyor ki: 

"Küçlık devletler için neden lnıı:mz 

ve fransız siyasetine taraftar o~mak IA
zım imi§ aimdi anlqılıyor mu . ,, 

TAN 
Balkanlarda kargaşalık 
çıkabiJir mi? 

:M. Zekeriya Sertel, bu ballık altın
dıı., Besarabya'nın legali dolayııılyle bü
tün dlkkııUerın Balkanlara teveccUh et· 
tll;"inl, Bulgaristan ve Macarlstan'ın h~ 
rekctıerınc hlh Uk bir itina ile bakıldı· 
ğını kaydednrck dl)or ki: 

"Balkanlarda n!\zım rol oynıyan iki 
büyUk devlet vardır. Sovyet Rusya ve 
Alm~a. 1talyanın rolU ve ehemlyetl 
ikinci derecededir ve İtalya Berllnden 
verilecek emre göre har kC'te mecbur
dur Bugün Besarabva'nın i11gall k r11ı· 
&ınd:ı İtalya'da blr hareket gi:ırUntlyor· 
sa, bunun sebebi Almanya'nın kendıslne 
bu yolda emir vermıv olmasıdır ... 

M. Zekeriya Balkan hAdlselerinin 
muhtemel lnkl§aflarını tetkik ettikten 
&onra diyor ki: 

"So.,~·etlerle almıınlar arasında Tu
na ve Balkanlara ait görüş birliği de
vam ettiği mllddetçe biz Balkanlarda 
h:.ırbl doğurabllecelt tehlikeli MdlsıniD 
çıkabileceğini vArit görmüyoruz.,, 

İKDAM 

Macaris.tanla Bulgaristan 
intizar vaziyetinde kalıyorlar 

Abidin Daver, diyor ki: 
"Bu suretle KarpaUar, Balkanlar aul

hu bozulmamış ve buradaki arazi meae
lelerlnln halli atlebl ihtimal, .Avnıpada 
yeni bir nizam ve muvazene verecek «>
lan sulhe kavuımuıı oluyor.,. 

VAKİT 

Ateş Balkanları da.saracak mı? 
Asım Us. bu bBjlık altında, Besarab

yanın iııgali hadisesi münasebetiyle .Av· 
nıpa'nın cenubu ıarklslnde zuhur eden 
\•azlyetl tetkik etmektedir. 

silah Çin'in 
almamasını 

!
Harbin 
yeni safhalarına 
doğru •• 

• • 
ıçın 

• 
temın 

Japon kıtaları münakale 

yol lannı kestiler 
Nanking, 30 a.a. - Domei ajansı, 

Çin orduları batkumandanının Hong· 
kong ve Kovloon arazisi tarikiyle 
Shungking hükümetinin silahlanması
na kati nihayet verilmesini talep etti
ğini bildiriyor. 22 haziranda Kovloon 
yakınında harekat' başlamış olan ia
pon kuvetleri, bu mıntakada muhtelif 
Çin üslerini işgal ederek, Hongkong
dan Chung - King'e giden münakale 
yollarını kesmişlerdir. Japon kuvetle
ri icabında Jazımgelebilecek sair ted
birleri de almağa muktedir bulunmak
tadır. 

Tebliğ, gayesi Chung - King'e gi

den münakale yolunu kesmek olan 

fransı~ Hindiçinisi hududundaki ha
rekattan bahsederek, japonların mez

kfır Hindiçini ile hemhudut olan Ku

vong - Li vilayetinde bütün stratejik 

noktaları ifgal etmeğe muktedir ol -
duklarını, ve fransız makamatı tara
fından yapılmış olan teahhüde tevfi
kan, fransız Hindiçinisinde bulunan 
japon müfettişinin iştirakiyle Chung
King'in silahlanmasına mani olmak 
için bilahare lazııngelen bütün tedbir
lerin de alınacağını ilave etmektedir. 

General de Gaulle 
f ransız mağlubiyetinin 

sebebini anlatıyor 
Londra, 30 a.a. - Fransız enstitü

sünün müdürü profesör Saurat, Lond
ra'da general de Gaulle ile görüşmüş
tür. General de Gaulle kendisine fran
sız mağlubiyetinin sebeplerini ıöyle 
anlatmıştır: 

- Harptt" ancak 60 bin askerimiz 
ölmüştür. Belki 300 bini yaralanmı§· 

tır. Harbın birinci safhasında Belçi

ka'da ve Fransa'da 350 bin askerimiz 

esir olmuştur. Bilahare 600 bin aske
rimiz daha esir olmuştur. Ordunun 
hiç muharebe etmediği söylenilebilir. 
Bunun sebebi, orduda cesaret ve ka
rar azmi noksanından değil, fransız 
yüksek kumandasının 1940 aeneainin 

(Başı 1 inci say/ada) 

vaziyeti İngiliz mütkülatmı hafifi• 
tirecek veya ağrrlathracakttr. Afri· 
ka ve Akdeniz mücadelelerinde 
gayrımuharip lapanya'nın da bir ro
lü vardır. Bununla beraber lngiltere 
bu mücadelelerde imparatorluğun 
en mühim parçalarına, Avustralya 
ve Hindiatan'a istinat etmekte, ser
best denizler vaaıtaaı ile ve muhte
lif yollardan bu kaynaklara baih 
bulunmaktadır. Almanya ve İtalya
nın ilk hedefi, lngiltere'ye Akdeniz'l 
terkettirecek tazyık vasıtaları ara• 
mak olabilir. Burada dahi hava W. 
tünlüğü meselesi birinci derece 
ehemiyet alıyor: bu üstünlük yalnız 
ltalya'ya ve üa\erine kartı hücum• 
lar veya oradan gelecek hücumlara 
mukavemet için değil, deniz kuvet• 
lerinin hakimiyetini de ıerbeıtleıtir
mek için zaruridir. 

Harbin bundan aonraki aafhala• 

rı, ihtilat safhalarıdır. Birleıik Ame
rika ne yapacak? Ruzvelt'in muha· 

lifleri, yeni intihap davaama, timdi· 
den harp veya bitaraflık için halkın 

kararını almak mahiyetini vermiı • 
lerdir. Ruzvelt kazanırsa, onun hü· 
kümeli harbe daha arkı ve daha ge• 
niş bir müdahalede bulunmak fırsa
tını elde edecektir. Bundan bafka 
Uzak· doğu ihtilatı var. Japonya 
Fransa Hindiçinisini İşgale baılamıı· 
tır. Uzak - doğu'da diğer mühim sö. 
mürge meseleleri de var; nihayet 
Sovyet Rusya var; Balkanlar var. 
Harp uzadığı kadar cihan harbi ol· 
mak karakteri de tebarüz edecefe 
benziyor. 

Bize her §ey bir feyj emrediyorı 

hazırlanmak! Geceyi gündüze kata• 

rak milli müdafaanın maddi imk&n
lannı, bu milletin 1ııtiklal müdafaası 
azmi ve iradesi ile bir nispete çıkar• 
mak için hiç bir saati iıraf etme
mek, hiç bir fırsatı kaçırmamak! 
Ve daima aynı dürür.t emniyet siya. 
setine bağlı ve sadık kalma~! 

Falih Rıfkı ATAY 

yeni alman taktiğini ancak, 1914 me
todlariyle karşılamağa çalıımaaından
dır. 

General şunu ilave etmiıtir: 

- İngiliz halkı, hükümetin kendi
sine verdiği talimata riayet ettiği tak
dirde sivil halk arasındaki insan zayi· 
atı, çok az olacaktır. Ve düşman tara
fından kullanılan motorize malzeme, 
büyük bir tehlike teıkil etmiyecek· 
tir. 
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Re ıni harp tebliğleri 
İngiliz hava tebliğleri 

Londra, 30 a.a. - Hava ve d;ıhili emni -
yet ne7.aretleri teblig ediyor: 

Dün öğleden sonraki 
bombardtmanlar 

Sovyet - Finlandiya 

ticaret muahedesi 
İmza edildi 

Moskova, 30 a.a. - Tass ajansı bil
diriyor: 

Sovyet - Finlandiya ticaret muahe
desi ve tediye anla~ması, 28 haziranda 

Dun gece zarfınd:ı düşman tayyareleri, Londra, 30 a.a. - Hava nezar~tinin teb- Mos.kova'da imzalanmıstır. 
cenup ve şark nhillerini aşarak muhtelif !iği: j Ticaret muahedesi, ~iki taraf için 
noktalarda bombalar atmışlardır, avcı dev- Öıdeden sonra İngiliz bombardıman tay- ı de, en ziyade mazharı müsaade mem
riyelerımizin faaliyetı sayesinde, duşman 1 yarelerinden mürekkep bir filo Abbeville leket vaziyeti ihdas eylemektedir. 
hıç hır nokta üzerıne c"ddi bir huctı.."TI yap- I tayyRre meydanın:ı ansızın bir baskın yap-ı 
mıya muvaffak olam;ımıştır. Midland'larda mıştır. Bir hangarın ıizerine doğrudan dog- Muahedeye merbut bir protokoi, Sov
bır şehırde bir hastane h3.sara ugramış ve ruya isabetler kaydedilmiştir. 4 dü~ınan yetlerin Finlandiya'da'.ı::i ticaret mü -
o mahallede, bombalarla bir kaç kişinin ö- tayyaresi yakılmış ve diğerleri hasara uğ- messilliğinin hukuki vaziyetini tes
himune sebebiyet vermiştir. Şarki İngilte- ratılmıştır. Bıitün tayyarelerimiz hıct zayi- : bit etmektedir. Ticaret mübadelesi 
rede M idlaml'ın liJlrk mı:ıtak;ısrnda, Bristol ata uğramaksrzın donmü~tiır. hakkındaki protokol, bu mübadeleyi, 
korfezi yakınında, yapılmış olan diger hü- Geçen gece bombardıman tayyarelerimiz ilk sene için her iki taraf için 7,5 
cumlar hiç bir muvaffakiyet elde e ·eme - Hochst kimya fabriknsına taarruz eclerek milyon amerikan doları olarak ele al
miştir. 1skoçya'da bir 'İehirde infilak ve bu fabrikayı ate~e vermişlerdir. Keza tay- maktadır. Finlandiya Sovyetler birli-
yangm bombalariyle hücuma maruz kalmış yarelerimiz Dortmund - ems kanalına, So- y. k k "k k" 

gıne, ronıor ·ör, ele trı ma ınaları, 
ise de, ne hasarat ne de insanca zayiat hu- est'teki şimendifer manevra hatlarına, 

G b 1.ıakır tel, deri, kagy ıt, tereyağ, et ve-sule gelmemiştir. Şimdiye kadar bildirilen Schverto, Hıımm ve rems urg'a Bade 
k d lı . B l "k 'd Ch" sair mahsuller verecek, Sovyetler bir· insan zayiatı iki maktul ve sekız yaralıdan mınta asın a ve cenu 1 e çı a a ımay 

ibarettir. ormanında askeri hedeflere, Hollaııda'da liği de Finlan<liya'ya buğday, çavdar, 
Nordeney, Borkum ve Schipol tayyare ""Y- petrol, manganez, pamuk, tütün ve 

Trablusgarp' a yapdan hücumları danlarına ve gene Almanya'da Barge ve diğer bazı eşya ihraç edecektir. 
Munster ve Fransa'da Merville tayyare Muahede, Sovyetler birliği adına 

Kahire, 30 a.a. - İngiliz h3.va nezareti meydanlarına taarruzlarda bulunınu~tur. harici ticaret h~lk komiseri Mikoyan 
teblıği: Bıitıin bu hedeflerde tahribat yapılmıştu. ve Finlarıdi ya adına ticaret nazırı Ko-
Düşman hava kuvetleri tarafından Sudan Tayyarelerimizden iıçü dönmemiştır. tilainen ve elçi Paasikivi tarafından 

limanına yapılan ıki hucum hiç bir maddi Bu sabah bombardıman tayyarelerimiz -
imzalanmıstır. hasar yapmamı~tır. Üç motörlü bir düşman den miırekkep bir filo tekrar Merville tay- " 

Clermont Ferrand'a yerleşmek üzere 

Fransız hükOmeti 
Bordo'yu terketti 

• 
.I· Faaliyeti tahdit edilecek olan Fransız 
parlamentosu başka bir şehirde kalacak 

Hükumet iılerinin fama men Mareıal 

Petain' e b1raktlması muhtemel 

C._--=--
T ti R K 1 

--( Rodyo Dlfüzyoo ~1'! Çıfti 
TÜRKİYE Radyosu - ~· ltıırıı. 
----1 Dalga uzu0.,0 eld" 
1648 m. 182 Kes.il- 1 

31.7 m. 9465 Kes./ 2~ r. t 
19.74 m. 1519:'1 Kes./ Z • 

PAZARTES 1: l 
7 .30 Program, ve ırıeınle1,ı tnaı 
7.35 Müzik: hafif ~!ırça ~a 
8.00 Ajans h:ıbcrlerı. 

1 
. 1 

8.10 Ev kadını - yemek 1ıtı 
8.20 8.30 Müzik: Lucien!lt aı ~ 1 

!arı. et :ıl'a : 
12.30 Program, ve meıııl · 
12.35 Müzik. Çalanlar: R0 cihef evdet Koıan. 

fer Ik Ar. , 
l - Şevki bey· it, 
taraftan uzüyor g • 
2 - Muzaffer ilk " 
(Gonlümun şarkısıll' 
kurum). lı 
3 - Ye,ari Asım· 

9 ni tefhım edıyor tıtb 
4 - III. Selim • şt 
nevcivann dil mUptt 
5 Rahmi bey • ş 
dilberi işvebaz, n l'İjJ 

(Başı 1 incı sayfada) 
naz). tl 
Ajans haberleri. . l~e 
Miızik: saz eserJerı~ ltııı 
det Kozan, Ruşen 

13.20/ 14 00 Mıizik: karış;~ 
18.00 Program, ve meıTI 
18.05 Müzik: oda müziğ• 
18.30 Miizi~: radyo ca~; 

cağı belli değildir. Fakat Wiesbaden 12.so 
mütareke komisyonunda, general Hut 13.05 

zinger Paris'e avdet meselesini aynı 

zamanda da işgal altında bulunmıya -
cak şehirlerin alınanlar tarafından tah 
liyesini bahis mevzuu etmiştir. 

General Nogues'in ziyareti 
Rahat, 30 a.a. - Havas bildiriyor: 

him Özgür idare,ı \ 
19.10 Müzik. Çalanlar: 

Fersıın, Refik Fe 
l - Okuyan: Nec 
1 - Lemi - niha~ 
gül çıkarırdım saııJ 
2 - Arif bey - ni.lı• 
huyi vefa bekler '.... 

tayyaresi düşürülmiistür. yare meydanına hücum etmiş ve toprak ü
zerinde duran düşman tayyarelerine bom-

şaını terketmiştir. Cumartesi sabahı 

aynı şerait altında, Bordeaux'daki iş
birliğine devam eden nazırlar ve par
lamento azaları uzun bir kervan ha
linde Pont Pierre'den hareket ederek 
Libourne ve Montfort sur l'İsle isti
kametine teveccüh etmişlerdir. Milli 
kalkınmanın rehinesi ve Fransa'nın 
yaşamasının lüzumlu şartı olan bu iş
gal günü arifesinde Bordeaux halkı 
bu hareketi seyrediyordu. Hüküme -

Fin lıeyeti Moskova'dan ayrıldı tin, merkezi Fransa'da ne kadar kala-

Şimali Afrika başkumandanı gene
ral Nogues, Rabat'ta 24 saat kalarak 
Fas sultanını ziyaret etmiş oradaki 
mesai arkadaşlariyle ve Fas mutebe
ranı ile görüşmüştür. 

3 - M Celalettın r 
kr: (Vahi rneyusi '; 
4 - Dede - karcı• 
gönül aşk yoluna)·d 
JI - Okuyan: R• 
1 ~ - Yeı:ari Asırıı 
(Sahile pek yakın b 
2 - FJiz- Kapancı 
(Büklüm biıklünı s 

şafakla beraber, İn""iliz hava kuvetlerine ::\fuskova 3 Oa a D N B ajansı bil .. bR.lar atmıştır. Tayyarelerimizdcn üçü geri • · · · - · · -
mensup bombardıman tayyareleri Trablus dirlvcır: 

gelmemiljtir. F'inlrımliya - Sovyet ticaret muahedeıii-
garpte El Gubbi üzerine yeni bir hücum Harp tayyarelerimizden mürekkep bir nin imzasını ıniitPRklp B. KotHainen"in ri
yaparak çadırlar, asketi kışlalar ve yerde devriye kolu da Manı;ı sahilleri üzerinde yaı.eti altıncl:tki Finlandiya ticaret dele
duran tayyareler üzerine isabetli darbeler bir mik<lar alma.n Messer Schmidts'ler ile gasyonu clüıı ::lluskova'yı terketmlştir. 
indirmişler Ve mühim hasara sebebiyet r· ... ·--·••o+•U•••o+ ........ --llUIOllOlll harbe tutuşmuş ve bunlardan birini düşür- i 

ve:::er:~:·etlerimiz, dü~manın büyük bir m~~~~-n ögledcn soııra da bonıbar<lınıan j KÜÇÜK Dl~ HABERLER 
avcı tayyare filosuna rastlamışlar vemu - tayyarelerimiz Abbeville'in şimalinde Vig- ............................ ,., • .,, .. ,,,.,,,,,,.,.,., 

Malta ellinci defa l 
1 

olarak bir hava 
hücumuna uğradı 

Balbo'nun 
• • 

tayyaresını 
ne). 
3 - Osman Nih3.t' 
(Ellere uzaktan b~ 
4 - Halk türkü;U· 
kurban olcluğum). harebe esnasında bir düşman tayyaresi a - nancour'da baraj yollarını ve marşandiz x l\Ioskova, - İsveç hariciye milsteşarı 

ı l • • d d" . ··1 .. t"" D. b' d . . t l b b 1 t V 1 n.~y Bo.,.en1°~n .'rosko•·a'va 00ıtmistlr. Valetta, SO a.a. - Malta.adası bugün ev er ıçın e uşuru muş ur. ıger ır uş- ı ıs asyon arını om a amış ır. agon ar a - .. ., ~ " • ., ,... , 
man tayyaresi de buyuk hasara uğratılmı~- tcş almıştır. Dönıişte tayyarelerimiz 109 ti X Sofya - Kıral Buri.s'in hususi kalem sa.at 9 da ellinci ha.va hücumuna maruz kim düşürdü ? 19.45 Ajaıt5 hııberleri. 

20.00 l\Iüzik: fasıl heyet~ 

tır. Bu hııva muharebesinde iki tayyaremiz pindeki Messcr Schmidt'lerden mürekkep §efi İvan Stmnı:ı.no!, Bulgaristan'ın Mosko- kalmıştır. 
.kayboldu. Bir diişman tayyaresinin enkazı bir filonun taarruzuna uğramıştır. Derhal va elçıllğıne tuyın edllmıştir. Bir saat sonra ikinci defa olarak tehli
Mersa Matruh sahilınde karaya vurmuştur. İngiliz harp gemileri müdahale etmişler x U!!lgrnt - Ayan meclisi reisi ve Slo- ke işaretı verılmlştır. Birkaç bomba düş -

20.30 Konuşma. 
20.45 M uzik: dinleyici d 
21.00 Muzik: Tiırk mıi 

Muhtelif ke~if hareketleri muvaffaki - ve bunlardan dördünü düşürmüşlerdir. Bı.i- ven partisinin !l"fİ Anton Koroşeç istifa miişttir. Hava dı\.fl bataryaları şiddetli bir 
İngiliz pilotları "biz 

düşürmedik,, diyorlar 

nun konseri (şef: 
1 - Archadelt: I> 
sesli) 

yetle neticelendirilmiştir. tıin tayyarelerimiz salimen dönmüştür. t•d<"n Bojıt..lar Vuk:mnoviç'ln yerine maarif ateşle mukabele etmiştir. 2 - Jruınequin: ~ 
perisi ( Madrigal, 

A Alman resmı 
Ftihrcr'in umumi karargahı, 30 

Ordu başkumaııdanhgı tebliği: 
a.a. -

Fransa'da ve denizde kayda değer bir 
hadise olmamı§tır. 

30 haziran gecesi, bombardıman tayyare
rielimz, İngiltcrc'de te'- hkoçya'da liman
lara ve mühimmat fabrikalarına hücum et
mişlerdir. Birçok yerlerde infilakl;ır ve 
yangınlar müşahede edilmiştir. Bilhası;a 

Cardi H ve Bristol'da muhtelif petrol depo
ları ateşlenmiştir. 

ri askeri hedeflere hücum etmişlerdir. Mad
di hasar azdır. İngiliz tayyareleri garpte 
bir şehirde yangın söndürmekle me§gul it
faiyeyi mitralyöz ateşine tutmuşlarrdır 

Tayyare dafi bataryaları dört düşman tay
yaresi düşürmüşlerdir. Bir tayyaremiz i.is -

sün~ dönmemiştir. 

Hitler'in ziyareti 
Fıilırerin umumi karargahı, 30 a.a. -

Bug-lin Fiihrer umumt karargahını terke -
dere!< 1\folhousc ve yukarı Alsas'ı ziyarete 
gitmiştir. 

Bu miinMchctle yeni alman sila.hlariyle 

nazıriı!1ııı::ı tayın <'tlılmtşlir. 

x Lizbun Cmıtn E o: so vapuru, içinde 
ingiltcı-cyi tt·rkcclcn!· r u~ dahil olmak ti -
zere 700 ital'-Ull olctugu halde İtalya'ya 
hareket ctınlşlir. 

x Hoına - :MUddeti yarın hitam bu
lan Alman • İsviçre ticaret iti!Afı hA1t
haz1rda cereyan eden müzakerelerin netl
celcnmcsi için 31 temm•uza kadar meriyet
te knlacaktır. 

r ................................................ ~ 

1 
Kızılay'a aza ol ı 

O, senin yardım elindir. 

'-. ................................................ .,/ 
Lincoln, Nottligham ve York hava mey

danlarına hava hücumları yapılmıştır. 
Gece İngiliz tayyareleri Almıuı.ya'nın şi

mal ve garp mıntakaların.da muhtelif gay-

sliratıe muharebe harici edilen Maginot •••••• 
hattının knvctıı zırhlı mevzilerinden bir - , Bugün 
c;oı:tunu gezıulştlr. 

A. İtalyan resmı tebliği 
Umumi İtalyan karargahından: 
Bingazi cephesinde dikkate şayan faali

yetler olmuştur. Bazı mevkiler işgal ve 
duşmanm motörlü kıtaatının hücumları tar-
dedilmiştir. Hava muharebeleri esnasında 
düşmanın dört tayyaresi ,düşürülmüştü~. 

Bu tayyarelerin mürettebatı esir edilmiş
tir. İki tayyaremiz hareket üslerine dön -
mcmiştir. 

Tobruk üzerine yapılan bir hava akınr 
bizim için pek az hasaratı mucip olmuş ve 
süratle müdahalelerde bulunan avcı tayya. 
relerimiz, iki dıi5man tayyaresi düşürmüş
tür. Üçüncü bir düşman tayyaresinin daha 
düşmüş olması muhtemeldir. 

Musavva üzerine yapılan diğer bir hava 
akını bir güna hasara sebebiyet vermemiş
tir. Tayyare dafi toplar, bir düşman tay -
yaresi düş'ürmüşti.ir. 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 

14,30 • 17 ,30 ve 21 de 

Voıga Ateııer İ cinde 
ALBERT PREGEMT 

16 ve 19 da 

SON ZAFER 
Ayrıca MlKI ve JURNAL 

Narvik limanı 

imar ediliyor 
Oslo, 30 a.a. - Narvik şehrinin i

marı işlerine faaliyetle devam edil
mektedir. Alman makamları Narvik 
limanının yeniden münakalata· açıla -
cağını ümit etmekredirler. Daha şim
diden İsveç'i Narvik'e bağlıyan şi
mendöfer hattında hafif trenler işle
mektedir. 

Hükümet konağı inşası 

Hakkarı VaJiliğinden : 

Ulus gazetesinin 10, 13, 16, 19 ha
ziran 940 tarihli nushalarında intişar 
etmiş ilanda bahsi geçen vilayetimiz 
merkez hükümet konağı in~aatına ta
lip çıkmadığından bundan evelki ila
nımızda yazılı evsaf ve şerait dahi
linde ve pazarlıkla ihalesi 19. 7. 940 
cuma günü saat 14 de bırakılmıştır. 
Taliplerin Hakkarı defterdarlığında 

teşekkül edecek komisyonuna müra
caat etmeleri ilan olunur. 

(3343) 13314 

(Başı 1 inci sayfada) 

munda düşürilldiiğU bildirilmişse de ingi -
Hz hava kuvetlerlne mensup pilotlardan 
hi~ biri mareşal Balbo'nun tayyaresini dü
şürmüş olma~ı benimsememektedirler. 

Bildirildiğine göre. cuma gi.inU Tobruk 
hUcumuna iştirak eden lngiliz hava kuvet
leri grupu mareşalin tayyaresine benzer 
büyük bir nakliye tayyaresine rastlama
mıştır. Cuma giinti yanmakta olan bir tay
yare ıı;örülmilşse de akıbeti bilinmemekte
dir. 

Şimdiye kadar hiç bir pilot Balbo'nun 
tayyaresine tesadüf ettiğini bildirmemiş -
tir. 

. ............................................. .. 
Nöbetçi eczaneler 

1. 6. 940 cününden 3b. 940 akıaınıııa kadar 

eczanelerİD rece nlı11et cetveli 111dur: 

1 - Ece n Teniıehir eczaneleri 1 8 lS 22 29 
2 - l,ıanlıııl we Celıeci 2 9 16 23 30 
3 - Sebat 3 10 17 24 

3 - Necil Kazını 
sesli orijinal koıfl 
4 - Necil K;iıııl' 
(Soprano sol ve ıı11 
zisyon). 
S - Hasan Ferid. 
un her tarafı: (11:1 
SÜ). 
6 - Ulvi Cemal 
(iki sesli halk tiır 
7 - Ulvi Cem'i 
bende bende (il:• 
SÜ). 
9 - Cemal Reşid; 
sesli halk türküsll 
10 - Ahmet Ad11 
5esli halk türküsıJ 
11 - Ahmet Ad 
beği (dort sesli 
12 - Ahmet Adli 

21.30 Konuşma (radyo 
21.45 Müzik: radyo or~ 

san Ferid Alnar)· 
1 - Cherubini: J. 
2 - Hay<ln: Sol 
litaire). 
3 - Auber: siyıı!ı 

22.30 Memleket saat s! 
!eri; ziraat, e5h9ıl' 
biyo - nul:ut bors'-

1 22.45 Müzik: eazband 4 - Yeni 
5 - Sakarya ve Halk 

6 - Merku 
7 - Ankara .,. Çankaya 

.. 
• 

4 11 18 25 
s 12 19 26 
6 13 zo 27 
7 14 21 Z8 

Pazar ıeceleri nölıet alan ecuneler pazar 

(iinü da nölıetçi olarak açık lıo.lıınmalı mecbııri

yetindedir Dijer ecHnelerin pazar fiinleri iJı. 

tiyari oluak tatil yapmalan kalıo.I edilmiştir 

l
• 23.25123.30 Yarınki pro 

-----( 1 R ). 
Tahran Jı1i 

Tahran radyosu, kısB ııa'. 
saat ıı.so dan 14 e lt~l 

İ
• uzunluğu Uzrrtnden, 1 1 ;..ı 

. SO m. 99 dalga uzunJl.lb:. 

1

20.30 dan 23.30 a ka.da! 
zunluğU Uzerlnden neŞ ı 

C Yukarıdaki sa.auer 

dı. Hıçkırıklar arasında gözlerinden ,. 
dı. 

-\ 

- Ne var? Niçin ağlıyorsun? 

- Yalan söyledın... ·r 
- Çıldırdın mı? Ağzımı açıp bir ıcel1 

le:nedim. 

- Gördüm. Düşündüğünden 
mek için hazırlanıyordun. 

- Neye şüphe ediyorsun? 
A . . İ d·ıHtıl - rtık benı sevmıyorsun 1 ste ı., 

Gittikçe artan bir tazyikle genç adamın başını 
sıkıyordu. Vilmoş boğulacak gibi oldu. Dehşetle kı
zın yüzüne baktı. Artık, buna aşk denilemezdi. Bu 

büsbütün ba§ka bir şeydi. Bu korkunç bir kadındı!.. 
Vilmoş, hiçbir hareket yapmadan bu vaziyete taham· 
mül ediyordu. Kendine hakim olmak, itidalini mu 
hafaza etmek için müthiş bir gayret sarfediyordu. 
~üzünü kaplıyan dolgun, beyaz göğsün ılık harare
ti, bir gülü andıran kokusu, damarlarında yeni arzu
lar uyandırıyordu ... Nasıl oldu bilmiyordu. Korku, 
arzu, heyecan bir saniyede bütün bcnliğıni kapladı. 
Dişlerini göğsüne geçirdi. Gizella acı bir çığlık ko
pardı. Genç adamı, şiddetle göğsünden itti. 

Yazan: Mihaly FOLDl Türkçeye çevıren: F. Zahir TôROMKUNEY -45- tın... Belki de nefret ediyorsun! Evet ~ 
yorsun! Madam ki; bu kadar çabuk bl 

- Abdal l Sersem! diye l>agırdı ve korkuyla, me
rakla diş yerlerini muayene eti. Vilmoş, yere yuvar· 
lanmıştı. Şaşkın bir halde kalkmağa davranıyordu. 

- Ne oldu? Diye sordu. 
- Daha soruyor musun? Çıldırdın mı? 
Elini, gö~üne bastırdı. Endişeli, dargın bir ta

vırla karyolanın öbür ucuna çekildi. 

Vilmoş, kendini ve Gizella'yı, hayatında hiç gör
mediği, tanımadığı iki yabancı insan gibi tetkik e

diyordu. 
- Affedersin, diye mırıldandı. Canını yakmak 

istemedim. Sakın darılma. 
- Darılmadım. Yalnız, her şeyin bir hududu var· 

dır. 

- Bir kaza oldu. Affet. 

- Affet! Affet! Durmadan bu kelimeyi tekrar-
llyacağına, sana ait olmıyan ~eylere dokunmamasını 
öğren. 

- Bana ait değil mi? O halde kimin? 

Vilmoş'un, içinden bir ses, budala diyordu. Biraz 
evel bu kadından kaçmak kurtulmak istiyordun. 
Şimdi neye coşuyorsun? Bırak, hepsi kendinin ol
sun. Yürü, bir daha dönmemek üzere git. Daha ne 
duruyor:ıun ! Fakat, gidemedi. Tekrar sordu: 

- Kimin? Küçük Vilmoş'un mu? 
Gizella, hayret etti: 

- Küçük Vilmoş'un mu dedin? Nasıl, nasıl? 

- Anlıyamadın mı? 

Genç kız, yatağın içinde oturdu. Göğsünü okşı

yarak söyledi: 
- Bu senin değildir. Küçük Vilmoş'undur. Bu

na dokunamazsın. Hem hırpalamak da doğru değil

dir. Sonra kanser olur. 
- Kanser mi? Neler söylüyorsun? 
- İstersen babandan da sor. O doktordur, bilir~ 

Ben mösyö Ravberg'in bastığı mecmualaran birinde 
okudum. Bir çok kadınların göğüsleri, vurmak, ısır
mak gibi incitmeler yüzünden kanser oluyormuş ... 

- Fakat, bütün bunların küçük Vilmoş'la ne a

lakası var? Hem, ondan bahsederken, sanki mevcut 

imiş gibi konuşuyorsun. 
Mevcut da ondan! 

- Nerede? 
- Burada, aramızda. 
- Bırak böyle saçma şakaları. Ben, ortada bir 

çocuk göremiyorum. 
- Şaka yapıyorum, diye sana kim söyledi? Yok

sa daha şimdiden kıskanıyor musun onu? 
- Bakalım, hakikaten çocuğun olacak mı? Bu 

ne malı1m? 
- Olacağın.dan eminim. Çünkü; büt.ün arzumla 

istiyorum. Yaşamağı, mesut olmağı ne kadar isti

yorsam, bir çocuğum olmasını da o kadar istiyorum. 
İnsanın her istediği olur. Buna imanım var. Evim-

den ayrılıp, müstakil yaşamak istedim. Oldu. İş sa
hibi olmak, hayatımı kendim kazanmak istedim. Ol
du. Şimdi de çoeuk istiyorum. O da olacak. Sokak
ta gezerken, masa başında çalışırken, gökteki yıl

dızları seyrederken, hep çocuğun olacağını hissedi
yor ve onun, bana gülen sevimli başını karşımda gö
rüyorum. Çocuğumuz hem çok, pek çok güzel ola

cak .. Senden ve benden de güzel. Yer yüzüne şim
diye kadar gelen bütün çocuklardan güzel. İstiyo

rum, anlıyor musun? İstiyorum. Kalbim onun aşl<iy
le çarpıyor. Düşündükçe ağzımın suyu akıyor. 

Vilmoş, büyük bir şaşkınlık içinde dinliyordu. 
Bu ses, bu sözler, kendine ne kadar yabancıydı! Bu 
kadın neler söylüyordu. Bugüne kadar hiç işitme

diği, duymadığı şeylerdi bunlar ... Bu, büsbütün baş
ka bir alemdi... Buradan kaçmalı ... Uzaklaşmalıydı. 

Gizella, birdenbire lafı değiştirdi: 

- Şimdi ne düşünüyorsun? Çabuk söyle. 
Ben mi? 

- Derhal söyle 1 
- Birdenbire niçin bu kadar asabileştin? Anlı-

yamıyorum? 

- Bir yalan uydurmak için vakit kazanmak isti· 
yorsun, değil mi? 

- Ben mi? 
- Seni 

Yüzü sapsarı kesildi. Uzun saçları, çıplak omuz
larının üstüne döküldü. Dudakları titrcmeğe başla· 

halde niçin kandırdın beni? 

Vilmoş, bağırmağa başladı: 

- Ben kimseyi kandırır.adım 1 İft:,ıı ti 
Benim, seni kandırdığım kadar sen de. ! 

dın. Aşkımızın en güzel tarafı da bı.ı 0~, 
:niz diğerimizi baştan çıkarmak i~ir. ~~j 
kimiz de kafamızın ve kalbimizin ;,t:51~ 
hareket ettik. Başka hiç bir tesirin ıı~ 
dık. Niçin bunu takdir etmiyorsun, ne 
aşkımızı mahvetmek istiyorsun? 

Ben mi mahvetmek istiyorum? 
- Yok ben! 
- Hala ne düşündüğünü söylerniY0rf 

- Mühim bir şey değildi. DüşüniiY0 c 
di çocuğunun olacağını biliyor, fakllt, ıl 
ğını bu derece katiyetle nasıl tahrnitı ~!11' 
la; ben kız çocuğunu daha çok seve!

1 

olmasını daha fazla temenni ederiı1'1· 
-~ 

- Çocuktan bahsederken, onu d81 
11 

ediyorsun. Bu çocuk aynı z"3.manda 9e 
ğun değil mi? 

{ıl 

- Babası ben olduğum takdirde t'. 
·tclı• 

- Her halde başkası olamaz! D1 
11 

Hep çocuğun, çocuğun diyorsun. p.ğı1 ~ 
muz kelimesinin çıktığını işitmedim··· 

et. Çünkü; beni sevmiyorsun da ond'~s 



~ri eld· ıven alınacak 
v '/ı.i/e · 

l f tı Satın Alma Komısyonun-
p~ . 
:!' Çıftıne 

I" ltı:rıı tahrnin edilen fiyatı (150) 
ı!.,'. cıı:ı·~ olan (6.500) altı bin beş yüz 
:tV ıvcn k :zo r. İh apalı zarfla münakas1tya 
20. dı a.leai 8-7-940 pazartesi günü 
ı. b' r. İlk teminatı (731 25) yedi 

ltl> ır lir . . • 
1 ~ ttııa a. Yırrnı beş kuruştur. Ev • 

a tııesı M M V 

Kaputluk kumaş alınacak 
M. lif. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(3375 J üç yiız otuz ~ cdl buçuk kuruş olan 
-15.000 metre kaputluk kumaş pazarlıklfl 
münakasayll honutınuştur. ihale:;! 6. 'i. !l4o 
cumartesi gUnU saat J0,30 dadır. Kati t c -
minatı (17.687,5) on yedi bin altı yUz sek
sen yedi buçuk liradır. F:veaf ve şartname · 
ı<i 760 yedi ytiz altmış kuruş mukabilinde 
M . M. V. sa.tın alma komisyonundan alına
bilir. İsteklilerin kanunun emrettiği belge· 
terle ihale saatlncle Ko. na gelmeleri 

(324~) 13290 a • . . satın alma ko -
l ~aputluk kumaş alınacak ı ttiğıorülebılir. İsteklilerin kanu - • 

aı eı belgelerle 
0

ihale saatinden en 
isro\>elıne karlar teklif mektupla -

ıt;ı vermeleri . (3022) • 13030 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo
nundan: 

'tire 
Çorap alıf9cak 

Ve1ı.·1 
ıı etı S11tın Alma Komisyonun-

mtı.,e 
~u" tahmin edilen fiyatı (25) 

ioraruş olan (12.000) on iki bin 
ec Itoııp açık ek~ i ltme suretiyle mü
elf ııa bıuştur. İhalesi 8-7-940 pazar
ıe ·~at on birdedir. İlk teminatı 

'"2 . . 
• i 1.\, Yırrnı beş liradır. Evsaf ve 

l'illcb· ~· V. satm alma komlsyo -
lecı ılır. İsteklilerin kanunun em
ltııı~le muayyen vakitte komis -

lan. (30Z3) 13031 

't.ak .. v 0 rtüsü alınacak 
el:a1e · 

tı Satın Alma Komisyonun-

\ıı~hrııin edilen fiyatı (450) dört 
it 

0
··,...?lan (2.500) iki bin beş yüz 
••Us .. 

ıtıır t u kapalı zarfla münakasa-
' dır i halesi 9-7-940 sah günü ıa
i~ iiç. /k teminatı: (843,75) sekiz 
pt rt... ıra Yetmiş beş kuruştur. Ev -
"1 :"'tin ts . 
ıs ... ~ M. M. V. satın alma ko -

\i~r:ruıebilir. İsteklilerin kanu
it ~lgeJerle en a:ı: ihale saatine,,er 
')oııa ıne ka.dar teklif meoktupla-

Vermeleri. (3024) 13032 

u~ h ı . 
ır 8.\1 usu alınacak 
t~~le · 

tı Satın Alma Komisyonım-

tahl'l'I· 
aı'ıı ın etii~ fiyatı (32) otuz 

'Çıt (12.ooo~ on iki bin adet yilz 
Hıır~~•iltrıw luretiyle münakasa
tdir ~ales{ 9-7-940 aah ııünü sa
. tİ· lk teminatı (288) iki yüz 

· ~lı?ı1tadır. Evsaf ve şartnamesi 
liı, .alına komisyonunda rörüle
tıı l'i:\ .. kanunun emrettiği belre-
(a tün ve saatte komisyonda 

02S) • 13033 

ır l'fl'lik alınacak 
~liı . 

ctı Satın Alma Komisyonun-

Ç(f~ 

1 
ta.hının edilen fiyatı (200) 

lttlit \atı. (10.800) on bin ıekiz 
. 1lıa llPalı zarfla münakasaya 
• 1ıt lesi 9-7-940 salı ırünü saat 

. ~"tninatı (1.620) bin altı yijz 'it vaaf ve şartnamesi M. M. 
0

• nllllda görülebilir. İstek
liııı:ıeıı t?nrettiği belgelerle en az 
)~, hlr &aat eveline kadar tek

lconıisyon.a vermeleri. 
13034 

~~· S h~gheai alrnacak 
•l~t· 1 g 

·~~· atın alma KO: 
~O:~~ tahmin edilen fiyatı: (54) 

.~ııı.a adet saraç heğbesi pazar
ıfııii gcaktır. Pazarlığı: 4/7/ 940 
ta oıuaat 14 dedir. Kati tcmina

•l P şartnamesi 135 kuruşa 
~.~. Vrur. Taliplerin muayyen 

'11) •Sa. Al; KO; da bulun-
13251 

1' 
1\ılc kuma! alınacak 

'i:4Jet · 1 Satın Alma Komisyo-

lııetr 
~ :ıne tahmin edJlen fiyatı 
~~e lta:2 Yedi buçuk kuruş olan 
Q ltoıı Utıuk kumaş pazarltlda 

ı 
0 
llaıı.t 0 llltlştur. İhalesi 5. 7. 940 

~ıı Yedi11b?eotedir. Katt teminatı 
,1~· l!:v ııı altı yllz !!eksen yedi 
'1ıq l'rtııs k. l!ıı.t ve §a.rtnamesi ( 760) 
~' 1{0 uıı.ış mukabilinde M. M. 

l(, llıııı ~ ııunnan alınabıllr. htek
J, lla tnrettığt belgelerle ihale 

ltehnetert. (3241) 
tl 13286 
~kL 

1' •.l IQ!mat alınacak 
·•ı,r; • 

Satın Alma Komisyo-
lııet • :wı_·l'eııı 
it~ r:ıtu~e tahmin edilen fiyatı 

'il'..!§ b. Yedi buçuk kuruş olan 
? 1 ııtıa eş bin metre kaputluk 
lt~iO c~tlnakasaya konmu§tur. 
ttıı 1 tıat1 trıa gtlnU saat 11,30 da-

l]{ ltrlld (27.750J yirmi yedi bin 
~ ~ ltraır. ll:vaflf ve şartnamesi 

t · &ııt ~etmış kuruı; mukııbl • 
~ltıtıııın. alma komlsyonunde.D 
1 1~ h~etın k11.tıunun emrettiği 

ltnıi~ Krı. n11 gelmeleri. 
~l 13287 

~kku 
1' e1r. lnat alınacak 

li/et· 
ı Satırı Alm11 Komisyo

llıet 
~ teıııııe 

. ~Uı~ 01112 tahmin edilen fiyatı 
• rııu hı 11 Yedı buçuk kuruş olan 
~ll'ı llr,ltas ll'letre kaputluk kumaş 
t,lıı~ ıtUııuYa konmuştur. İhalesi 
:ır~tı (~ııat 10,5 on buçukta

\. \it ır. l!.: \.:Y,JQ ı otuz dört bin '\ ıJ İira d vaar ve ıartnamesl 
ı .. · ~tıı: 0 kaan kurut mukabi
l•-'1.1'1'111•ı; Alma komlııyonundıı.n 

1 " "'-tJ.11 kanunun emretUtl 
il ıı..ı .. Ko. na gelmeleri. 
l.ltJ\t~ 13288 

ı·.~, 1 ~tnaş ahnacak 
eti .s.f 

l)ı '" Alma Komisyo-
~ ~~tıııııe 
, l'lıı ~llt~ Ytahrntn edilen fiyatı 
,.rııu,,., ıı il\ ~~ı buc:uk kuruş olan 
"'I).. "'lt'-a e e 'kaputluk kumaş 
-,lı ~~ ~ konrnuıtur. İlıa.le11ı 

t., ~!I ı1Qo 1 U aıı.at on beştedir. 
Ga'ı.~ \re otuz döört bin beş 

1~ -.ı ""'ıı k l&rlna.meei ( 16,90 ı 
1•1'tııltı.a lto lıru, rnııkabllinde :M. 

\t~'-lıltaııu~18Yonunda.n ahnahl -
~) llı!e l{ uıı emrettigl belır,. -

o. na gelmeleri . 
1328~ 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
(337,5) Uç yüz otuz yedi buçuk kuruş olan 
r60.000l altmış bin metre kaputluk kumaş 
pazarlıkla rnlinakasaya konmuştur. İhalesi 
6. 7. 940 cumartesi glinli eaat 11,30 dadır. 
Katı teminatı (22.7.'">0) yirmi iki bin yrdl 
ytlz elli liradır. Evsaf ve §ıirtnamesl 
(10,15) on lira on beş kunış mukabilinde 
:M. M. V. satın alma ko. nıından alınab!llr. 
İsteklilerin kanunun emrettiği belgelerle 
ihale saatinde Ko. na gelmeleri. (3247) 

13291 

Bir mühendis aramyor . 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan: 
İnşaat şubesinde çalışmak Uzere bir e

lektrik ve makine mllhendiııi alınacaktır. 
Taliplerin vesikalariyle birlikte M. M. V. 
inşaat şubesine mtiracaatıan. (3332) 

13312 

Askı tertibatı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Beherine temin edilen fiyatı: 50 kuruş 

olan 6000 adet askı tertibatı (tahkim ede
va.tı taşımak için) pazarlıkla satın nlına -
caktır. Pazarlığı: 5. 7. 040 cuma giinü sa
at ıı dedir. Katı teminatı; 4f>O lira olup 
şartnamesi komisyonda görlllUr. Talipleri 
muayyen vakitte M. M. V. Sa. AL Ko. da 
bulunmaları. (3333) 13313 

M. M. V. Hava Müsteııarlığı 

5 adet etüv alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko

misyorrundan: 
l - Verilen fiyat haddi lAyık görUlme

diğinden 5 adet seyyar etüv yeniden pa
zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen be
deli 11.750 lira olup kati teminat mikda.rı 
1763 liradır. Pazarlığı 3. 7. 940 çar§amba 
gllnü saat 11 de hava satın alını- komisyo
nunda yap,Jacaktır. İdari ve fcnnı 11artna
me her gün öt-leden sonra mczkfir komis
yonda göriileblllr. isteklilerin muayyen 
gün vlsaatte katı teminat ve kanuni bel
.e-elerlyle komisyonda bulunmaları. 

(3064) 13046 

Yazlık elbiselik alınacak 

M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko
misyonundan: 

1 - 60.000 metre yazlık elbiselik ku
maş pazarlıkla sıttın almacaktır. Muham
men bedeli 48.000 lira olup katı teminat 
mJkdarı 7200 liradır. Pazarlığı 4. 7. 940 
perşembe günü saat 11 de bava satın alma 
komisyonunda yapılacttktır. İdart şartna -
me evsaf ve numunesi her gl\n öğleden 
sonra komisyondı:ın 240 kuruş mukabilinde 
ahnabtlir. İııtPkl~erin muayyen gUn ve sa
atte kati teminat ve kanıınt belgeleriyle 
birlikte komisyonda bulunmaları. 

(30GO) 13093 

2 depo yaptırıl~ak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
l - !ki depo kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. Muhammen bedeli 39.991,68 
ııra olup ilk teminat mikdarı (3000) lira
dır. Kapalı zarfla eksııtıncsl 8. 7. 940 ııaat 
ıı de ha.va salın alına konıisyonnnda ya -
pılacaktır. İdari şartnıı.me ve ı~eşif evrakı 
her ıı:ün öğledP.n sonra 2 lira mukabilinde 
mezkiır komisyondan alınab!Ur. İsteklile
rin ilk teminat ve teklif mektuplarını mu
ayyen sııatten bir saat evetine kndar ko -
misyona makbuz mukabili vermeleri. 

{3082) 13097 

Kontrplak alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - 8 kalem kontrplik pazarlıkla satın 

alınacaktır. Muhammen bedeli (4500) lira o 
Jup kati teminat miktarı 675 liradır. Pazar
lığı 11_7_940 peı ~em be günü saat 11 de ha
va satm alma komisyonunda yopılacaktır. 
ld ri ve fenni şartname her glin öğleden 

a meıı:k"' r komisyonda görülebilir. İı-
ı;onra u • 
teklilerin muayyen ııiin ve saatte ~tı te -
minat ve kanuni belgeleriyle komısyonda 
bulunmaları. (3157) " 13175 

Mazot alınacak 
M. M. Vekaleti hava satın alma KO: 

1 _ 500 ton mazot pazarlıkla satın a.lı-

kt Muhammen bedeli (55.000) !ıra 
naca ır. . ( 50) ı· · d 

1 kati teminat mıktarı 82 ua ır. 
o up .. ·· t ı ı de 
Pazarlıgı 5/ 7/940 cuma gunu saa 
hava ı;atın alma komisyonunda ya_pıl~.cak
tır iadri ve fenni şartname her guıı osle
de~ sonra 275 kuruş mukabili.nd~ mezktlr 
komisyondan alınabilir. fsteklılerın muay: 
yen gün ve saatte kati teminat ve kanunı 
belgeleriyle komisyonda buluıımalarr. 

(3248) 13252 

Mintanlık bez alınacak 
• 

M. M. Vekaleti Hava Satrn Alma Komis-

yonundan : 

ı - 60.000 metre mintanlık bez pazarltk
la satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
19.SOO lira olup kati teminat miktarı 2.970 
liradır. Pazarlığı 9-7-940 salı günü saat 11 
de ha.va satın alma komisyonun.da yapıla -
caktır İdari şartname, evsaf ve numunesi 
her gün öğleden sonra komisyondan alına
bilir. isteklilerin muayyen gün ve saatte 
kati teminat ve kanuni belgeleriyle ko • 
misyonda bulunmalarr. (3292) 13301 

Yün eldiven alınacak ' 
M. M. Vekaleti Hava Satrn Alma Komis

yonundan : 

1 - 10.000 !rift yün eldiven pazarlıkla ısa
tm alınacaktır. Muhammen bedeli 3.800 li
ra olup kati teminat miktarı 570 liradır. 
Pazarlığı 9-7-940 salı günü saat 10 da hava 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. İda
ri ,artname ve nümunesi her gün öğleden 
sonra komisyondan alınabilir. İst~klilerin 
muayyen gün ve saatte kati teminat ve ka
nu~i belgeleriyle komisyonda bulunmala-
rı. (3298) 1331\"' 

A. LEY AZIM AM1RLfC1 

Koyun eti alınacak 
1stanbul Levazım Amirliği Satrn Alma 

Komisyonundan : 
1 - 318425 kilo koyun eti ahnaca.1ctTr. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 12-7-940 cuma gü
nii saat 15,30 da Tophanede İstanbul Lv. 
amirliği satm alma komisyonunda' yapıla
caktrr. 

2 - Tahmin bedeli 143291 lira 25 kuruş 
ilk teminatı 8414 lira 56 kuruştur. Şartna -
mesi 716 kuruşa komisyondan almır. İs -
teklilerin kanı.ıni vesikalariyle berabif tek
lif mektuplarını eksiltme saatmdan 5ir sa
at ev~l komisyona vermeleri. (3186) 

13167 

Toz şeker alınacak 
Ankara Levazım .Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 120 ton toz şekerin kapalı zarfla ek

siltmesinde talip çıkmadığından pazarlık!~ 
eksiltmesi 4-7-940 saat 15 de Ankara Lv. 
iimirlişi satın alma komisyonunda yapıla. 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 45600 lira ilk te
minatı 3420 liradır. Şartnamesi 2'28 kuru~ 
mukabilinde alınır. hteklilerfo kanuni ve 
ticaret odası vesikalıtriyle belli vakitte 'ko-
misyonda bulunma.lan. (3255) 13292 

Ankara Lv. Amirliği Sa. AI. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

kıtaat ilanları 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Müstahkem Mevki Satın Al

ma Komisyonu:ıdan: 

1 - Çanakkale mUstahkem mevki bir -
tikleri için (200.000) kilo sığır etı kapalı 
zarfla satın alınacaktır. 

2 - Sı~ır etinin beher kilosu (28) ku
ruştan ( 56.000) lira blçllmi~tlr. 

3 - İhalesi 3. 7. 9'10 çarşamba ıı;Unü sa
at 11 de Çanakkale mtlstahkem mevki sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir t'laat evel 
teminat akçaları olan ( 4050 J lirayı ve iha
le kanununun 2 - 3 UncU maddelerindeki 
vesalkle birlikte komisyona milraca.atıan. 

(2908) 12907 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Müstahkem Mevki Satın Al

Ma Ko. dan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki bir

likleri için (80) bin kilo sıgır eti kapalı 
zarfla satın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosu 27 kuruı
tan 21.600 lira biçilmiştir. 

3 - İhalesi 3/71940 tarih çarşamba rü
nü saat 16 da Çanakkale müstahkem mev
ki SA. AL. KO. nunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evel 
teminat akçaları olan 1620 lirayı ve ilıale 
kanununun 2-3 cü maddelerindeki vesaik i
le birlikte komisyona müracaa• etmeleri. 

(2911) 12910 

Kuru ot alınacak 
Konya Kolordu Satın Alma Ko. dan: 

1 - Konyadaki kıtaat ha;vanatınrn•yıl
lık ihtiyacı olan 800.000 kilo'kuru ot kapa
lı zari usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Sartnamesi Ankara, !stanbul ve 
Kony11 levazım amirlilcleri satın 11lm11 lı:o
misyonlarrndadır. lstekliler ıartname;yi bu 
komisyonda okuyabilirler. 

3 - 1şbu 800.000 kilo kuru otun mu
hammen tutarı 38.000 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beı 
mikdar fazlası da dahil o/dulu halde ilk t~ 
minatı 3562 lira 50 kuruş. 

S - Eksiltme 8. 7. 940 pazRrtesi günii 
saat 11 de Konyadaki kolordu binası için· 
deki satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

6 - istekliler 8. 7. 940 pıızartt>si günü 
saat 10 a kadar teklif mektuplarrm mı>z
kiır satın alma komisyonurııı vermiş bulu
nacaklardır. Bu saaten sonra verilen veya 
gönderi/en teklif mektupları kahul edil -
miyecelı.tir. (JOJ2) JJ020 

Sığu eti alıı;ıacak 
Tüm. K. lık Satın Alma Ko. dan: 

l - Sıvas garnizonu 180 ton sığır eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - İhale 9. 7. 940 aalı güntl saat 15 te 
Tüm K. lık binasındaki komisyonda yapı
lacaktır. 

3 - Muhammen bedel 36666 lira ve mu
vakkat teminatı da 2750 llrıı olup şartna
mesi komisyonda her gün görUlebillr. 

4 - j steklller belll gün ve saatte ka -
palı zarflarmı kanunun tarlfatı dairesinde 
Iıazırlıyarak ihale Sfllltlnden bir saat evel 
komisyona vermiş bulunacaklardır. Pos
tada gecikmeler mazeret kabul etmez. 

(3040) 13038 
Et alrnacak 

Aydın Askeri Satın Alma Komisyonun
dan: 

Aydın birliğinin senelik ihtlyıı.cı için 
90000 kilo sığır veya keçi veya koyun eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Hangisi ucuz olursa o cins etin ihalesi ya
pılacaktır. Bu Uç cins ete her talip tara
fından bir zart içerisinde olmak Uzere her 
llçllne de a)Tı a3T1 fiyat teklif edlleblllr. 
ihale 9 temmuı1 rn•n ııaıı giinll ııllllt 11 de 
Aydında askeri satın alma komisyonunda 
yapılar.Aktır. Sığır etinin muhammen be -
deli 22500 lira ve ilk teminatı 1687 lira 50 
kuruştur. 

Keçi etinin muhe.ınmen hedı>ll 22500 li
ra ve ilk teminatı 1687 !ıra l'lO kuru§tur. 
Ko~;un etinin muhammen bedeli 36000 li
ra ve ilk temlnntı 2538 liradır. Şartnamesi 
Aydın aske.rl satın alma komisyonu ne 
Ankara ve Istanbul Lv. Amirlikleri satın 
alma komisyonlarında gl:lrUll"blllr. Talip. 
lerin teklif mPktuplarını kanıınt \•eaikala
rlyle birlikte komisyona vermeleri. 

(30H) 13039 
Kuru ot alınacak 

Edirne Askeri Satın Alma Komisyo
nundan: 

1 - Edirnedeki birlikler hayvanatının. 
senelik ihtiyacı olan iki ınllyon kilo kuru 1 
ot kapalı zarf usuliyle ihale.si 8. 7. 1940 
pazıırte!;i gUJJU saat Hi te yapılacaktır. 

2 - Tahmin fiyatı 110.000 lira ilk temi
natı 8250 liradır. 

3 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyen· 
leı· her gün iş saatlerinde isteklilerin de 
belli gün ve ıııaatte resmi vesaik ve temi· 
nat!arını ihııledPn bir snat evel 111ıı.navl kış
IMındald salın alma komisyonuna venne-
leri. (3041 l 13040 

Et ahancak 
Aydın Askeri Satın Alma Komisyonun

dan: 
Ku,adası blrlitinin senelik ihtiyacı için 

:160(.10 kilo sığır veya keçi veya koyun eti 
}i1tpalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Hangisi ucuz olursa o cin!! etin ihalesi ya
pılacaktır. Bu Uç cins ete her talip tara -
fından bir .:ı:!U'f içerisinde olmak üzere her 
iiçllne de :ı.yrı ayrı fiyat teklif edilebilir. 
İhale 9. 7. 941l nlt ~! 1'Ut 115 te .Aydın-

.-- 5...,.. 

Kömür ahnacak 
Ankara Nümııne Hastanesi Baştabipliğinden : 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat Şekli İhale tarihi Gün Saat 
Sömikok veya Karabük (1200) 31200 lira 2340 lira Kapalı zarf 16. 7. 940 Salı 14,30 

1 - Ankara Nümune hastanesinin 1940 mali yılı ihtiyacı olan 1200 ton kömür kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. İsteklilerin yeni yıl Ticaret odası vesikasiyle ilk tem inat mektubu veya makbuzu ve tica
rethane namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekaletnameleriyle birlikte, 2490 sayılı kanunun tarifa· 
tı 'dairesinde bazırlıyacakları mühürlü teklif mektuplarını belli günde ya zıh saatten bir saat eveline kadar 
Nümune hastanesinde müteşekkil komisyona vermeleri. 

2 - Şartnameleri görmek istiyenle rin hastane idaresine müracaat etmeleri ilan olunur. (3156) 13293 

VİLAYETLER 
da askeri satın alma komisyonunda yapı- ı muvaldrat teminıtt mlkdan 15625 liradır. ı 
lacaktır. 4-;- Evsaf ve 111m-Uannı görmek istlyen-

Sıj\\ır etinin muhammen bedeli 9360 il - ler her gün satın alma komisyonunda gö- --------~-------
radır. Keçi etinin muhammen bedeli 9000 rebllirler. 
liradır. Ve koyun etinin muhammen bede- 5 - Taliplerin ihale saatinden bir saat 
u 14400 liradır. Sıf;ır etinin ilk teminatı evel teminat makbuzlarını ve kanunun em-
702 lira keçi etinin ilk teminatı 675 ve rettiği. vesaikleri Balıkesir komisyona 
koyun etinin Jlk temJnatı 1080 liradır. makbuz mukabili vermeleri §arttır. 

(3043) 13041 6 - Postada vaki gecikmeler muteber 
olamaz. (3319) 13305 

Un ve et alınacak 5 ı __ l •t ı k 
Ka em şerı a maca 

Cizre Hudllfı Taburu Satrn Alma Komis-
yonundan : 

Cizre hudut taburu için ZOO ton un sek
sen. ton koyun veya keçi veya sığır eti ka -
palı za.rf usuHy1e eksiltmeye konulmuştur . 
Unun muvakkat teminatı 2550 koyun etinin 
1560 keçi etinin 1260 sığrr etinin ise 11«> 
lira.dır. İhaleleri 23-temmuz-940 günü saat 
9 ve ondur. Taliplerinin belli gün ve saat
te teklif ve teminatlariyle hudut taburu 
satın alma komisyonuna müracaatları. 

(3097) 13081 

Kuru ot alınacak 
Kütahya 126. Top. Alayı Satrn Alma Ko

misyonu Başkanlıiından : 
1 - Kapalı zari usulü ile balya b.alinde 

600 ton kuru otı alınacaktır. 
2 - Muh.ammen bedeli J0.000 lira mu

vakkat teminat akçesi 2250 liradır. 
J - !hale ıs temmuz 940 pazartesi günü 

saat 16 da Kütahya topçu alayı satın alma 
komisyonunda yapılacağından teklif mek -
tuplar1111 ihaleden bir saat eveline kadar 
mezkftr komisyonda bulundurmaları Jaum
du. 

4 - Evsaf ve şeraiti öğrenmek istiyenle
rin komisyona müracaatları. 

S - Talip olanların kanunun emret.tifi 
lesaik.i hamil bulunmaları. ( J 111) JJ 10] 

Sığıreti alınacak 

Tekirdai Tümen Satın Alm11 Komisyo
nundan: 

1 - Tlimen birlikleri ihtiyacı olan 525 
ton sı~ eti (senelik) kapalı zarf usuliy
le satın alına('aktır. Muhammen fiyatı 23 
kuruştur. İhale~i 10. 7. 940 çarşamba gU
nü saat 10 da Tekirdat;ında tümen satın 
alma komisyonunda. yapılacaJı:tır. 
~ - Şartnamesi her giln mezkQr ko-

ınlsyonda göriilebiHr. (3114) 13105 

Sığır eti alınacak 
!stanhul Levazım .Amir/ili Satın .Alma 

Komisyonundan: 
ı - 346600 kilo sığır eti alınacaktır. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 12. 7. 940 cuma 
nU~ saat 15.30 da Tophan.,de İstanbul 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Tahınln bedeli 121310 lir& tik temi
natı 7315 lira :SO kıınııııtur. Şartnamesi 606 
kuru§a komisyondan alınır. İııteklilerln 
kanunt veslkalariyle beraber teklif mektup 
lannı eksiltme saatinden bir saat evel ko-
misyona. vermeleri. (3166) 13162 

Kunı ot alınacak 
Edremit Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Edremit askeri garnizonu birlikle
ri ihtiyacı için 528 ton kın·u ot alınacak -
tır. 

2 - Ve Bergama !l'arnlzonıı ihtiyacı 
tc:ln 528 ton kuru ot alınacaktır. 

3 - Muhammen bedeli beher 1528 ton 
21120 lira.dır. 

4 - Muvakkat teminatı beher 528 ton 
1584 liradır. 

5 - Eksiltme 22. 7. 940 pazartesi gUnU 
saat 10 da E:dremit'in ve ıaat 16 da Ber
gama 'nın olacaktır. 

6 - Ekı>iltme pazarlıkla olacaktır. 
7 - Eksiltme Edremlt'te satın alma ko

misyonunda yapılacaktır. Şartn&.me!!lnt 
görmek iııtıyenler Mr gtin ı, saatinde ,sa
tın alma komisyonuna mtiracaat etsinler. 

(3295) 13265 

Yoğurt alınacak 

Edirne Satın Alma Komisyonundan: 
109500 kilo yo~urt W. 7. 940 cumartesi 

gllnU saat 10 dfl kapalı zarfla Edlrnt-de es
ki mtlşirtyet dalre;c;fnde 1ıe.tın alma komls
yonund1t ihale edilecektir. Tahmin edilen 
tutarı 17520 ve teminatı 1316 llradır. Evsaf 
ve şartnamesi her gün komisyonda gbrii -
lebilir. bteklllerln sözU geçen giinde iha
le saatinden en ~eç bir saat evı>l teldlf 
mektuplarını komisyona vermeleri !Azını -
dır. (3286) 13299 

Yulaf alınacak 
Kütahya Topçu Alayı Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - Kapall zarf usulü ile (825) ton yula.J 

mevzuatiyle birlikte satm alrnacaktu. 
2 - Muhammen bedeli (57.750) lira, mu

vakkat teminat akçesi (41J7) lira (50) ku
ru.ştur. 

3 - 25-7-940 perşembe günii saat 16 da 
Kütahya topçu alayı satm alm.ı komisyo -
nunda ihalesi yapıl.acağrndan ta/iplerin tek
lif mektuplarınt ihaleden bir saat eve/ine 
kadar Kütahya satın alma komisyonuna 
teslim etmeleri lazımdır. 

4 - Evsaf ve şer.aiti öğrenmek istiyenle
rin komisyona müracaatları. 

S - Taliplerin kanunun emrettiği vesa -
iki hamil bulunmaları. (3288) lJJOO 

Sığıreti alınacak 

Tokat Satın Alma Kcmısyonundan: 
Tokat garnizonu iht yacr olan 100.000 

kilo sığır eti kapalı zari usuliyle eksilt -
mPye konulmuştur. Muhammen fiyatı 25 
bin liradır. Mııvakkııt teminatı 1875 /ıra -
dır. !hale günü 22 temmuz 940 pazartesi 
saat 10,JO da yapılacaktır. istelı.lıforırı 
me?.kıir günde kanuni vesikalariyle birJik
te z.1rflarrm Tokat askeri garnizonunda 
satın alma komisyonu başkanlığına gön -
dermeleri. (JJ17) JJ304 

Sadeyağı alınacak 

Balıkesir Kor Satın Alma Ko. dan: 
1 - Kor merkez birliklerinin senelik ih· 

tiyacı için 60 ton sadeyağı kimyevi Ye hi
kemi evsafı dahilinde kaplı zarfla eksilt -
meye konmuştur. 

2 - İhalesi 19. 7. 940 cuma gllnü saat 
16 da Balıkesir satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Mu~ bedeli 75000 lira olup 

lstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan : 

Mikdarı 

Cinsi Metre M/M. 
Fitilli şerif 11.000 27 
Düz şerit 20.000 27 
Düz lierit 26.000 21 
Şerit 21.100 50 
Şerit 7.200 80 

Yukarda mikdan yazılı beş kalem $erit 
alınacaktır, Pazarlıkla eksiltmesi 4-7-940 
perşembe günü !;aat 15 de Tophanede İs -
tanbul Lv. amirliği satın. alma komisyonun
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
20494 lira ilk teminatı 1537 lira 5 kuruştur. 
Nümune ve şartnamesi komisyonda görü
lür. İsteklilerin .kanuni vesikalariyle belli 
saatte komisyona gelmeleri. (3320) 13306 

Yata:k çarşafı alınacak 
lstanbul Levazrm Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan: 

15000 adet yatak çarşafı ahnacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 10-7-940 çarşamba giınü 
saat 14 de Tophane'de İstanbul Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 28500 lira, ilk teminatı 2137 
lira 50 kuruştur. Nümune ve şartnamesi 

komisyonda göriilur. İsteklilerin kanuni 
vesikalariyle belli saatte .komisyona gel -
meleri. (3321) 13307 

Kuru ot alınacak 
Lalapaşa Satın Alma Ko. dan: 
Aşağ'ıda cins vemilcda.rı yazılı kuru ot 

satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi La
lapaşa askeri satm alma komisyonunda ya
pılacaktır. Evsaf ve şartle.n her glln komla 
yanda görülebilir. tstekHlerin teklif mek
tuplarını en az ihıı.le saatinden bir saat e
ve! komisyona vermiş olması lAzımdır. 

Cin.si Mlkdan Tutarı 
kilo Lira 

Kuru ot 5037386 2790315,50 
İlk teminatı İhale gtlnU saati 

Lira 

15364,50 22. 7. 9"0 15 
(3325) 1308 

Sıjrreti alınacak 

M erzilon Satın Alına Komisyonundan: 

1 - Merzifon garnizonu için (75) ton 
sığır eti kapalı zarfla. eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - İhalesi 22-teınmuz-940 pazartesi gü
nü sa.at 15 de Merzifon'da kolordu kararga
hı binasındaki komisyoııda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 15000 lira, ve ilk 
teminatı 1125 lira olup ~artnamesi komis -
yonda her gün göriılebilir. 

4 - İstekliler belli gü11 ve &aatte kanuni 
vesikalariyle beraber kapalı zarflarını ka
nunun tariaftı dairesinde liazırlıyar~ iha
le saatmdan bir saat evel komisyona veril
miş bulunacaktır. Postadaki gecikmeler 
mazeret kabul etmez. (33.26) 13309 

6 talebe alınacak 
Askeri Liseler Mülettişliiinden : 

1 - Askeri liselere askeri öğretmen ye
tiştirilmek üzere harp okulu kadrosuna al. 
tı talebe alınacaktır. 

2 - Bu talebeler; harp okulu talebesi o
larak Ankara'da: Dil - Tarih - Coğrafya 

fa.kültesinde yabancı dil tahsili görecek ve 
askeri öğretmen yetiştirilecektir. 

3 - Kabul şartları: 
A) Harp okuluna giriı §artlarını tama -

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

mak. 
C) Yabancı dil bilgisi yukarı derece.de 

bulunmak. 
4 - İsteklilerden seçilmek suretiyle a

lınacak talebeler İngilizce, fransızca, al • 
manca branşlarına taksim ve fakültenin 
940 : 941 tedrisatına iştirak ettirilecekler -
dir. 

5 - İsteklilerin evrak ve vesikalariyle 
harp okulu komutanlı~ıııa ve fazla taFsilat 
almak istiyenlerin de askeri liseler müfet. 
tişliğine müracaat etmeleri ilin olunur. 

(3327) 13310 

Bir memur alınacak 
Cebeci Askeri Hastanesi Baştahipliiin

den: 
Hıuıtanemlz karantıne memurlu~nda 

ücretle istihdam edilmek üzere bir memur 
alınacaktır. Bu memur askerlik vaziüsini 
bitlrmi~. okur yazar nlrnası IAzımdır. 

Taliplerin kabul şartlarını anlamak ti -
zere pazar gününden maada her g1in Cebe
ci askeri ha.staneııi baştnbiplir.;ine mliraca-
atıarı. (3328) 13311 

ASKERLİK iŞLERi 

Nalbant alınacak 
Ankara Yabancı Askerlik ~ubesinden 
Ankarada bulunan hayvan hastanesinde 

ücretle külliyetli miktarda hayvan nah 
imal ettirileceğinden evelce e.skerlikleıin
de hayvan hastanelerinde nalbant kursla
rına iştirak etmiı ve bu işten anhyan ve 
istekli sanatkarların adı geçen bu hayvan 
hastanesine müracaatlan. 

(3Z7S) 13.236 

Kanalizasyon i~tı 
!stanbul Belediyesinden : 
Harbiye - Taksim arasındaki yolun 

kanalizasyon inşaatı kapa!ı zarf usu
liyle eksiltmeye konulpıuştur. Ke§if 
bedeli 40136 lira 77 kuruş ve ilk temi· 
natı 3010 lira 26 kuruştur. Mukavele, 
eksiltme, bayındırlık işleri genel, hu
susi ve fenni şartnameleri, proje ke
şif hulasasiyle buna müteferri diğer 
evrak 206 kuruş mukabilinde fen it
leri müdürlüğünden alınacaktır. lba-• le 8. 7. 940 pazartesi günü saat 15 de 
daimi encümende yapılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mek· 
tupları, ihale tarihinden 8 gün evel 
fen işleri müdürlüğüne müracaatla a
lacakları fenni ehliyet ve 940 yılına 
ait Ticaret Odası vesikalariyle 2490 
numaralı kanunun tarifatı çevresinde 
hazırlıyacakları teklif rıektuplarını 

ihale günü saat 14 de kadar daimi en
cümene vermeleri lazımdır. 

(5022/2973) 1.3024 

Katran kaplama iti 
lstanbul Belediyesinden : 
Vilayet dahilindeki makadam şose

ler üzerine yapılacak katran kaplama 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 31006 lira 
ve ilk teminatı 2325 lira 50 kuruştur. 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık işle
ri genel, hususi ve fenni şartnameleri 
ve buna müteferri diğer evrak 156 
kuruş mukabilinde Nafıa müdürlü
ğünden verilecektir. İhale 16. 7. 940 
salı günü saat 15 de daimi encümen· 
de yapılacaktır. Taliplerin ilk temi
nat makbuz veya mektupları, ihale ta• 
rihinden 8 gün evel Nafıa müdürlü
ğüne müracaatla alacakları fenni eh
liyet ve 940 yılına ait ticaret odası 
vesikalariyle 2490 numaralı kanunuıı 
tarifatı çevresinde hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale günü saat 
14 de kadar daimi encümene vermeı .. 
ri. ~5~~~ m~ 

Arpa alınacak 
lstanbul Belediyesinden : 
Temizlik işleri hayvanatının yıllık 

ihtiyacı için lüzumu olan 391.500 ki· 
lo arpa kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. Tahmin bedeli 23490 
lira ve ilk teminatı 1761 lira 75 ku· 
ruştur. Şartname zabıt ve muamelit 
mlıdürlüğü kaleminde görülecektir. 
İhale 16. 7.940 salı günü aaat 15 do 
daimi encümende yapılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mek• 
tupları ve 940 yılına ait ticaret odası 
vesikalariyle 2490 numaralı kanunun 
tarifatı çevresinde hazırlıyacakları 

teklif mektuplarını ihale günü aaat 
14 de kadar daimi encümene verm .. 
leri lazımdır. 

~5357/3264) 1329S 

Satılrk ana 
lzmir Belediyesinden ı 
1374 cü sokakta 1024 adanın 2705 

metre murabbaındaki, 2 aayıh arsanın 
satışı, yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile, kapalı zarflı ut• 
tıı.'maya konulmuştur. Muhammen be 
deli 18935 lira, muvakkat teminatı 

1421 liradır. İhalesi 15. 7. 940 pazarte
si günü saat 16,30 dadır. 2490 ayılı 
kanunun tarifatı dahilinde hazırlan· 
mış teklif mektupları ihale günü aza· 
mi saat 15,30 a kadar encümen riyaıe
tine verilir. 

(2447/3345) 13315 

Yol inşası 
Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Asfalt dörtyol ağzından kuru• 

köprüye kadar uzanacak olan divan· 
yolunun tevsien ve parke olarak inp· 
sı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 22050 lira 30 ku· 
ruştur. 

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

4 - İhalesi temmuzun 19 uncu C't· 

ma günü saat on birde belediye enı.il
meninde yapılacaktır. 

5 - Şartname, keşif, proje v~ di
ğer evrakı belediye fen işleri müdür
lüğündedir. İstiyenler 110 kuruş m·~
kabilinde alabilirler. 

5 - Parke yol inşaatı münak;u.aa
na gireceklerin ihale taiıhindcn ~.~ &a 

üç gün evel belediye fen itleri mu
dürlüğüne müracaatla bu i~i başarabi· 
leceklerine dair ehliyet vesikası al
maları şarttır. 

7 - Taliplerin ihale günü teklif 
mektuplarına ehliyet vesikası, ticaret 
odası kayıt vesikas~!'lı ekliyerek en 
geç saat 10 a kadar teklif mektupları· 
nı belediye reisliğine mak~ muka

bili vermeleri ilan ol~ 13317 
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3500 sandık y.ıptmlacak 
Başvdllet !statıstilı Umum Müdürlülü 

Elısiltme, Arttırma ve ihale Komisyonun
dan: 

1 - Açık eksiltme ve ihale usuliyle 1940 
ıenesi umumi nüfus sayımı evrakl matbu· 
asmm ıevki isin (dııtan dııa) 36,S s 18 x 
2a eba~mda 3500 adet kontropliktan san· 
dılr yaptırılacaktır. 

2 - Tahmin olunan bedel 2450 liradır. 

" 7.5.,hnabiyle 184 liralık muvakkat temi
ut verilmesi lazımdır. 

S - İhale 1940 ıenesi temmuz ayının 10 
-cmcu çarıamba ıünü saat ıs de İstatistik 
amum müdürlüğıi binasında topla.nacak o • 
lan komisyonda yapılacaktır. Numune dai
rede rorulür ve bu baptaki şartname ko • 
misyon kltipliğinden istenebilir. Nümune 
!stanbul vilayeti ni.ıfus müdürluııiinde de 
eöriilebilir. (3013) 13072 

NAFIA VEKALETi 

Mobjlya alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 
8. 7. 940 pazartesi günü saaat 16 da 

Ankara'da Nafıa vekaleti binası için· 
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da 12.933,50 lira muhammen bedelli 
240 parça mobilyenin ;kapalı zarf usu
tryle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 970 lira 02 kurut
tur. 

t.-.eklilerin teklif mektuplarını 
ll'tlvakkat teminat ve ıartnamesinde 
'9Ullı vesaik ile birlikte aynı gün sa
at 15 e kadar mezki1r komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(3012) 13027 

JANDARMA 

Kaputluk kwnq alınacak 

Ankara J. Gn. K. Satıa Alma Ko
misyonundan : 
•iktarı Cinsi Tahmin 

bedeli 
Lira 

llk te-
minat 
Lira 

Tapu teaeili 

Çankaya Tapu Sicil Muhafızlığın
dan: 

Ankaranın Büyükesat mevkiinde 
Yuvakim oğlu Yuvaniden metrük 
3420 umum ve 103 hususi numarasın· 
da (tarfları Sarafim ve Abdullah ve 
Onnik ve yol) ile 4 dönüm iki evlek 
miktarındaki bir kıta bağ ile keza ay
ni mevkide kain 3406 umum ve 89 hu
susi No.lu tarafları (çay ve tarik ve 
§afak) ile çevrili 6 dönüm miktarın
daki Papasoğlu Yuvani veledi Bed
rostan metrük bir kıta bilmüzayede 
emniyeti umumiye katiplerinden İb
rahime satılmış ise de mezkur iki kı
ta gayri menkullerin tapuda kaydı ol
madığından yeniden tescili için ye
rinde 9. 7. 940 salı günü gidilmek Ü· 

zere mahallen tahkikat yapılacağın· 

dan bu gayri menkulerle bir alakası 
olanların yedlerindeki müsbit vesa
ikle o gün mahallinde bulunacak 
memurumuza veya o güne kadar mu
haf ızlığımıza müracaatları lüzumu 
ilan olunur. (3191) 13283 

ANKARA BELEDiYESi 

Kiralık depo 

Ankara BelediyesindeJ : 

1 - Hapisane civarında bulunan ı 
numaralı depoya talip çıkmadıgından 
ihale tarihinden itibaren 31. 5. ·941 
tarihine kadar kiraya verilmesi işi on 
gün uzatılmıştır. 

2 - Bir senelik muhammen icar 
bedeli 120 liradır. 

3 - Teminat 9 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek uıtıyen
Ierin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de S. 7. 940 cuma gunü 
saat 10,30 da belediye encümenine 
müracatları. (3313) 13303 

Süt ahnacak 
Kaputluk Çocuk Esirgeme Kurumu Ge -

JO.OOO kumat lOS.OOO 6•500 nel Me1kezinden : 
1 - Cinai, miktarı, tahmin bedeli 

w ilk teminatı yukanda yuılı otuz 
bin metre kaputluk kumaı 16 temmuz 
940 Alı günü saat on bette Ankara 
J. Gn. K. binasındaki J. aatın alma 
komisyonunca kapalı zarf eksiltmesiy 
le alınacaktır. 

2 - §a~tname 52S kurut bedel mu
kabili İltanbulda jandarma muayene 
doımisyonundan alınabilir. Nümune 
ller rf1n adı geçen komisyonlarda gö
rülebilir. 

3 - Kanuni prtları haiz isteklile
rin 2490 aayılı kanunda yazılı tarifa
ta ıöre tanzim edecekleri teklif mek
tuplarını ihale ıünü aut on dörde 
Jııadar makbuz kartılığında satın alına 
komisyonumuza vermeleri. 

(3270) 13296 

Genel merkez süt evimiz ıçın gün
de asgari (SO) azami (100) kilo inek 
sütü alınacaktır. İhalesi 8 temmuz 940 
pazarteM günü aaat 10 da Kurum mer
kezinde yapılacaktır. Şartnamesini 
görmek istiycnlerin Kurum hesap iş -
leri direktörlüğüne müracaat etmeleri. 

Odun ah nacak 
Kurumumuz ve müesseselerinin ih

tiyacı için aııgari (125) azami (150) bin 
kilo kesilmiş kuru meşe odunu alına
caktır. İhalesi 8 temmuz 940 pazartesi 
gilnü saat 1 ı de Kurum merkezinde 
yapılacaktır. Şartnam~sini görmek is
tiyenlerin Kurum hesap işleri direk · 
törlüiüne müracaat etmeleri. 255S 

Yol inşaatı 
lstanbal Belediyesinden 

ltefif İlk Ketif ve 
prtname 

bedeli teminatı bedeli 
g()287,15 5764,36 4,52 

21986,22 1648,97 1,10 

Haıtıa!ı. Nalbant Çepne - Hadımköy 
iltisak yolu inpatı . 
Topkapı Maltepe • Halkalı yolunun 
esaslı tamiri. 

Keıif bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 2 parça yol in
pat ve tamiratı ayrı ayrı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuttur. 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık itleri genel, hususi ve fenni şartnameli 
proje ketif hulaaasiyle buna mü tefe ferri diğer evrak hizalarında gösteri
len bedeller ilzerinden Nafia müdürlüğünden verilecektir. İhale 12. 7.940 
cuma günü saat ıs de İstanbul belediyesi daimi encümen odasında yapı -
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihin • 
den 8 gün evet Nafıa müdürlüfil ne müracaatla alacakları fen -
al ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalariyle 2490 numaralı kanu
aun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü 
tut 14 de kadar daimt encümene vermeleri lazımdır. (5227/3129) 131173 

Satılık ev 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

Sığır eti alınacak 

Harita Genel Direktörlü:şünden : 

1 - Harita kıtası eratının senelik ihti -
yacı olan asııaıi (8.000) azami (12.000) ki
lo sığır eti açık eksiltme suretiyle mukl\ -
veJeye hağlıuıacaktır. 

2 - Eksiltme lS-tem.-940 pazartesi gü -
nü saat 10 da Cebeci'de Harita genel direk
törlüğü satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Muhammen tutarı (4.200) lira olup 
muvakkııt teminatı (315) liradır. 

4 - Taliplerin yukarda yazılı ııün ve sa
atte2490 ııayıh kanunun 2, 3 cü maddeleriy
le istenilen veııı.ik ve teminatları ile müra-
caatları. (3189) 13181 

ASKERi F ABRIKALAR 

Vapurla kömür naklettirilecek 

Askeri Fabnkalar Umum MıidürlüGÜ 
Merkez S11ttn Alm11 Komisyonund11n : 

Eregli Zonguldaktan Bakırköye 9300 ton 
lavemarin kömürünün taşıttırılması kapalı 
ıa~fla 2 - temmuz • 1940 salı günü saat 14 
te İstanbul Salıpa:ı:arşnda Askeri Fabrika
lar yollamasındaki satın alma komisyonun
da ihale edilecektir. Beher tonuna tahmin 
edilen bedel 195 kuruştur. isteklilerin ilk 
teminat olan (1360) lira (13) kuruşun mal 
sandıgına yatırıldııtına dair makbuz veya 
banka teminat mektubiyle 2490 sayılı ka -
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaiki havi 
zarflarını aynı ııiınde saat 13 e kadar ko • 
misyona vermeleri. Şartname her ıtıin ko • 
misyonda görülebiir. (2889) 12904 

16 Kalem demir malzemesi 
alınacak 

Askeri lıbrikalar Umum müdurluşü mer
kez satın 11/ma komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (20507) lira (SS) 
kuruş olan 16 kalem demir mal:ı:eme aske
ri fabrıkalar umum mudürlügü merkez sa
tın almll komisyor.unca 10 8 940 cumartesi 
(Ünü saat 11 de k11plllı zarfl11 ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (1538) lira (7) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkur gi.ınde saat 10 na ka
dar k"'llisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2'90 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıkları
na ve bu isle ali.kadar tüccardan oldukla
rına dl\ir ticaret orlası vesikaııiyle mezk\lr 
ııün ve saatte komisyona müracaatları. 

(3046) 13127 

41 kalem muhtelif ebatta 
demir malzeme alınacak 

Askui Fabrikalar Umum Mudürlıifü 

M er/ırez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (75932) lira (50) 

kuruı olan 41 kalem muhtelif ebatta demir 
malzeme askeri fabrikalar umum mudürlu
iü merkez satın alma k()misyonunca 
16-7-940 Slllı günü ııaat ıs te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname (3) lira (80) 
kuruı mukabilinde komisyondan verilir. 
Talipler.in muvakkat teminat olan (5046) 
lira (63) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur ııünde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 249() ıayılı 

kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ali • 
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret O· 

dası vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. (3198) 13284 

600 top Roberoit ile 5000 Kg. 
Roberoit macunu alınacak 

Aslıeri Fabrikıılır Umum Müdürlüğü 

M uk~z Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (13.200) lira olan 

600 top Roberoit ile 5000 Kır. Roberoit ma
CUl\U Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü 
merkez satın alma komisyonunca 16-7-940 
sah giinü saat 16 da kapalı zarfla ihale e -
dilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi· 
nat olan (990) lirayı havi teklif mektupla
rmr muk6r ıründe saat 15 e kadar komis • 
yona vermeleri ve k~ilerinin de 2490 nu
maarlı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu iıle 
alikadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odası veaikasiyle muk(ir gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (3282) 13298 

..11111111 ESKINAZI 11111111.. - -- -: Mevsimin sonu dolayııiyle Kadm : 
: ppkalannm bir hafta müddetle ucuz: 
: satrıı yapılacaktır. 2582 : - -.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

Satıp esas olan Muvakkat Cinıi Mevkii Vakıf numaruı Pafta Ada Parsel Mesahaaı 
lluham. bedeli teminatı 

Lira Lira Kr. 
500 37 50 Harap ilç Ankaranın iç-

odalı ev kale gençkapı 
maa arsa sokağında 469 104 375 4 303 metre murabbaı 

Yukanda evsafı lbımeai yazılı ha rap evin mülkiyeti petin para ile sa tılmalc üzere 25. 6. 940 gününd.en iti
baren yirmi gün müddetle açık artırmaya lconulmuıtur. Katt ihale ıs temmuz 940 pazartesi günü aaat 15 de 
ikinci vakıf apartmanında vakıflar umum müdürlüğü emllk ve arazi mil dürlüjünde yapılacaktır. 

Satıt §artlarını gömlek istiyen tal iplerin adı geçen müdürlüğe müracaatları. (3159) 131SS 

Yol inşaatı 
Zonguldıi Daimi rncümeninden: 

1 - Vi!Ayet dahilinde olup birinci eulltmede talip zuhur etmiyen ve qatıda sU%erglh. muhammen keıif bedell. muvak
kat teminat ve ibale sün ve saati yazılı iki yolda yapılacak teaviyei türabtye yeni ve SU"VYe ıoae. iıtıkıaf ve ıınat imallt 
iti vahidi fiyat üzerhıd"ı kapalı zarf ueu Uyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - İhale daimi encümende yapılacaktır. 
3 - F.kalltme tartnameıı ve ıa.lr mütefeni evrakı ZoDgUldak nafıa müdüriyetinde ve daimi encümen kaleminde ırörllle

blllr. 
' - İstekliler her lk yola birden veya birine talip olablllrler. 
5 - Eksiltmeye ırlrmek iıtlyenler lha le tarihinden aeklz ıt't1n evet vtlAyete mU racaatıa bu tıe alt alacakları ehliyet veel· 

k&llyle 940 yılına mahSUI ticaret oduı ve muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ve teklifine alt mektubunu muh
tevi 2490 sayılı kanun hükümlerine a-öre hazırlanacak kapalı zarflarını muayyen ihale ıaatlnden bir ıaat evellne kadar daimi 
er.cUmen relslitlne vermeleri llln olunur (~111/3077> 13064 

Yol lrluhmmen Muvakkat 

Dewek Tefen 
Beycuma - Çaycuma 
ICobklu • Bartm 

bedeli keııt teminat 
Lira Krf. Lira Kn. 
17:5898 N ~ 00 

mao oo 

thaıe tarihi Saat Bedelinin sureti tediyesi 

8. 7. NO pa.zarteat 11 940, Ml bUııçelerlnden 

1. T. MO puartell 11 

2 Kalem ampul alınacak 
D. D. yolları satın alma KO: 
Muhammen bedeli 3650 lira olan 2 kalem 

antiaeryen ampuller 13 8 940 ulı günıi sa
at 15 de k.ıııruı 1.nrf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (273,75) li
ralık muvıLkkat teminat ile kanunun tayin 
ettigi vesikaları ve tekliflerini aynı giin 
saat 14 de kadar komisyon rcisligine ver
meleri lhrmdır. 

Şartn::ımelcr parasız olarak Ankara'da 
m!l!zeme dairesinden, Haydarpaşa"da te -
sellüm ve sevk şefliginden dagıtılacaktır. 

(3152) 13239 

Hava şahmerdanı alınacak 

D. D. yolları s:ııın alma KO: 
Muhammen bedeli 16000 lira olan bir a

det hava şahmerdanı ve kompresorü 13.8. 
1940 sıılı gıiniı snat 15,30 da kapalı zarf u
sulü ile Ankıırada idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu işe gırmek istiyenlerin (1200) liralık 
muvakkat t"'mınat ile kanunun tayin ettigi 
ves"kal:ırı ve tekliflerini aynı gün sn.at 
14.30 a kadar komi~yon reisliı;ine vermele-
ri LiLımdır. 
Şartn •meler par:ısız olarak An karada 

m:ılzeme dairesinden Haydarpaşada tesel
lum ve sevk şcfliginden dağıtılacaktır. 

(3187) 13243 

Tahmil ve tahliye münakaıaaı 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 
21. 6. 940 tarihinde münakasası ic

ra edileceği evelce ilan edilmiş olan 
Derince limanı tahmil tahliye vin
ciyle münakasası talibi zuhur etme
diğinden bu defa tekrar eksiltmeye 
konmuştur. 2 ameliyeden ibaret olan 
ve 32907 lira 90 kuruş muhammen be
deli bulunan ve 226404 ton muham
men manıplasyon tonajlı Derince li
manı tahmil ve tahliye işi bir sene 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle mü
nak~saya konmuştur. Her ameliyenin 
beher tonu kaçar kuruşa yapılabilece
ği şartnameye merbut fiyat cetvedin
de gösterilmiştir. Münakasa 23. 7. 940 
tarıhine rastlıyan sah günü saaat 11 
de Haydarpaş'da gar binası dahilinde 
birinci işletme komisyonu tarafından 
yapılacaktır. Taliplerin 2468 lira 9 
kuruş muvakkat teminat ile ayni gün 
saat 10 a kadar komisyon kalemine 
teklif mcktuplarmı vermeleri lazım

dır. Bu işe ait şartnameler Ankarada 
2 inci işletme müdürlüğünden İzmir
de 8 inci işletme müdürlüğünden 
Haydarpaşada liman rıhtım başmu

fettişliğinden parasız olarak alınır. 
(5284/ 3201) 13285 

Dava olunan : Ankara Demirfırka 
mahallesinde yangın yerinde (7) 
numaralı evde Mustafa oğlu Ga
lip Düztürk. 

Karınız Mustafa kızı Emine Düz
türk tarafından aleyhinize açılan ih
tar davasının sonunda karınız Emine. 
ile ayrılığınız üç ayı geçtiği anlaşıl
dığından kanunu medeninin 132 inci 
maddesi mucibince bir ay zarfında 
aile vazifelerine riayet etmek için e
vine dönmenizin ihtarına ve masarıfı 
muhakemenin sizden tahsiline 31. 5. 
940 gününde kabili temyiz olmak ü
zere karar verildiği ilan olunur. 

(3277) 13297 

LINGUAPHONE'la 
İşinizden ayrılmadan, yorulma

dan ve saatle bağlı kalmadan evi
nizde herhangi bir yabancı dili 6 
ayda kulaktan öğrenebilirsiniz. 

Dünya yüzünde 12000 ilim evin
de resmen okutulan metodumu
zun tetkik ve tecrübesi parasız

dır. İstiyenlere mufassal broşür 
gönderilir. 

HAŞET KİT APEVİ 
2589 

KİREÇ .. KUM.. (AKIL 

... MOZAYİK 
Kütahya namındaki kay:malc kireçleri, 

sedef parlaklıfı veren yıldız marka moza
yık, toprakınz en temiz lrlALIKÖY kum 
ve çakılları. 

Sanayi caddesi Ali Rıza Ap. No: 6 Hll
seyın Orak tlcarethaneılnde bulunur. Ti. 
2078 2158 

DAKTiLO KURSU 
72 inci devresini de % 50 tenzi
latla açmııtır. (BiR) ayda DiP
LOMA verilir. Tahsil aranmak
sızın herkes alınır. En son ka
yıt 4.7.1940 tarihine kadardır. 
Belediye sırası Hanef apart. No. 
4 Telefon: 3714. 2536 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6792 
İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

MüeSBese MUdUrtl: N&1tt ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

1 Temmuzdan 8 Temmuza kadar muh 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış 

ve saatleri ve kQlkacakları rıhtımla' 
Devlet Deniz YoUarı işletme Umum Müdürlüğünden 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Cümhuriyet), perşembe 
mir) ve pazar 16 (Aksu). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Bursa), cumartesi 
keci rıhtımından. 
İzmit hattına - Salı, perıcmbe vepazar 9,30 da (Uğur). Top 

mından. 
Mudanya hattına - Pazartesi 13,salı 9,50, çarşamba, 

16 da ve pazar 8.15 de (Trak). Ayrıcacumartesi 14 de ve 
rakaz). Galata rıhtımından. 
Bandırma hattına - Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.lS 

Galata rıhtımından. Ayrıca çarşamba20 de (Antalya), 
(Bursa). Tophane rıhtımından. 

Karabiga hattına - Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane 
dan. 

İmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar) Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Kemal), cumartesi ıs de 

Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sürat hattına - Pazar 11 de (Tırhan). Galata rıhtımın 
İzmir aralık postası - Salı 19 da (Konya). Tophane rıhtırnıll 

Not : Vapur seferleri hakkında hertürlü malumat aşağıda telef 
raları yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata şube acenteliği : Galata rıhtım, limanlar umum 
nası altında. 42362 

Galata şube acenteliği : Galata dıh tımı, mıntaka liman 
altında. 40133 

Sirkeci şube acenteliği : Sirkeci, yolcu salonu. 22740. 

BİR USTABASI ARANIYO 
Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Murgul Bakır Madenlerinde yapılacak köprü ve baraj iti 

lışmak ve idare etmek üzere bu itlerde ehliyetli bir ustabatı1' 
yaç vardır. 

Alakadarların görüşmek üzere Etibank Umum Mcdürlü~ 
ııında İnşaat Müdürlügüne müracaatları. 2s5' 

. ~=======================================:::;::;ı~ 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• -----------------------

HAM KARAGÜL DERİSİ 
645 adet ham karagül derisi ile 47 adet işlenmiş ıskarta 

derisinin ı S - 7 - 1940 tarihinde saat 15 te açık arttırma il• 
Orman Çiftliği müdüriyetinde yapılacaktır. Nümuneyi gö 
tiyenlerin müdüriyetimize müracaatları. Teminat 500 lira 

: ORMAN --.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11111111111111111111111111• 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Karacabey Harası Müdürlüğünden : 
1 - Hara Rıtiyacı için iki bin beş yüz 

kilo toz şekeri, bin üç yüz kilo sahun. l'e
kiz bin beş yüz kilo ıo:eytin yağı, beş bin 
kilo Slldeyağı, dokuz yüz kilo kırmızı biber, 
iki bin kilo makarna ile, üç yiiz kilo arpa 
şehriyesi kapalı 7.arf usuliyle satın alına • 
caktır. 

2 - Şekerin kilosuna otuz yedi, sabunun 
kilosuna otuz beş, zeytin yalının kilosuna 
elli, sade yağının kilosuna yüz on beş. kır
mıu biberin kilosuna otuz, makarnanın ki
losuna yirmi ve şehriyenin kilosuna yirmi 
üç kuruş fiyat tahmin olunmuştur. 

3 - Bütün bunların muvakkat teminatı 
dokuz yüz on Iiraclır. 

4 - Eksiltme 2-temmuz-940 tarihine rast 
lıyan salı günü saat on altıdır. 

S - Eksiltme mahalli Karaubey hara
sı merkezinde müdüriyet odasıdır. 

6 - Şartnamesini ııörmek istiyenlerin 
Bursa veteriner müdürlüğü ile hara mu -
hasebesine müracaatları. 

7 - Zarfların saat on beşe kadar komis
yona verilmesi mecburidir. Poıtada vaki 
ııecikmelerin nyılmıyacaiı ilin olunur. 

"4677-2731" 12792 

Maden kömürü alınacak 
Kırıcabe1 Hırası Müdürlüğünden : 
1 - Hara ihtiyacı için üç yüz ton kriple 

maden kömürü kapalı zarf usulıyle satın a
lınacaktır. 

2 - Kömürün tonuna yirmi bir lira fiyat 
tahmin olunmuştur. 

3 - Muvakkat teminatı dört yüz yetmis 
beş liradır. 

4 - Eksiltme 2-temmuz-940 tarihine rast 
lıyan salı ııünü saat on birde yapılacaktır. 

S - Eksiltme yeri Karacabey harası 
merkezinde müdüriyet odasıdır. 

6 - Zarfların ııı.at ona kadar komisyona 
verilmesi mecburidir. Postada veki ııeclk
meler aayılmıyacaktır. 

7 - Şartnamesini ıörmek iıtiyenlerin 

hara muhasebesine müracaatları illn olu-
nur. "4675-2732" 12793 

Satılık ıüt 
Karıcıbe1 Harası Miıdürlüğünden : 
1 - Haranın 31 - mayıs • 1941 tarihine 

kadar ist ihsal edeceği tahminen üç yüz el-

ti bin litre inek ve on be, biti 
ııütl~ri k"l'tlh "Zarf usulü ile 

2 - Arttırma ııi.ınu 2 teın 
hine rastlıyan salı gunü saat 

3 - Arttırma mahalli K 
merkezi binasıdır. 

4 - inek siitünün litr.esine 
ve m:ında sütiinün litresine 
yat tahmin olunmuştur. 

S - Bu iş iç.in bin yüz otııl 
kat teminat almacaktır. 

6 - İsteklilerin ıartname• 
çin Bursa veteriner müdiırl 
muhasebesine müracaatları. 

7 - Zarfların saat ondört• 
yona verilmesi mecburidir. 
ııecikmelerin sayılmıyacağı i 
(4676-2733) 12794 

Makina yağları al 
Karacabey Hırası Müdürl 

1 - Hara ihtiyacı i~in yiil 
kilo motorin. yirmi bin kilo ,,, 
di bin bet yıiz kilo muhtelif 
le on bes bin litre benzin k 
liyle satın alınacaktır. ol 

2 - Motorinin kiloıuna ( 
gaz yatının kilosuna (yirmi i 
kine yaı;ının kilosuna (elli 
benzinin litresine (yirmi yedi 
rus fiyat tahmin olunmuştu!• 

3 - Bütün bunlarm mu" 
(üç bin yüz yirmi) liradır. 

4 - Eksiltme 4-temnııı• 
rastlıyan perşembe gunıi ~~...Af ~ 
tanbul veteriner m\İdurluıu"· 

tı~ ~ 
s - Zarfların ııaa.t on do 

misyo'la verilmesi mecburid•' 
ki gecikmeler ııayılmıyacatctrfl 

6 - Şartnamesini gortfl~ 
İstanbul, Bursa ve veterinef 
riyle hara muhasebesine rııli 
olunur. (4678-2734) 

Zayi . 
İstanbul ithalat gurnrU 

sayı 13. 5. 938 günlü be}' 1 
294866 sayılı ve 666 lir•. 
gümrük makbuzunu zar'. 
sini alacağımızdan eski 
yoktur. 

6181 

YENİ SİNEMA HALK SİNEMASI 
Bu p;Pcf" ııaat 21 de 
OA'hıma karı arı~·onım 
Bu filim Ankarada ilk 

defadır 

Saat: 14,30 - 18,30 
seanslarında 

1 - Dlinya haberleri 
2 - Çingeneler ban 
3 - Karmellta 

Lupe Veltz 
Saat: 16,30 seansında 

Eılr Tüccarları 
Robert Taylor 

Buıdln bu gece 
1 - Sil~hııör korku di· 

yarında 
2 Doktorun cinayeti 
Seanslar: 14,80 • 16,80-

18,30 -21 
Fiyatlar: Balkon 3:5. 

salon 20 Kr. 
Saat: 12,15 te ucuz 

matine 
YA§a ve Sev 

Cebeci Yenıdofan 
tlmJt ıarkı•ı 

Türkçe aözlU 


