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On cün kadar kalmalı: üzere latanbul'a 1 
gitmiı olan Miin&kallt Vekili B . Ali Çe -
t inkaya, 1stanbul'da inıa olunacak tersane 
ve deniz ticaret mektebinde yapılacak ısla-
hatla VeHletini aJlkadar eden diğer me -
seleler etrafmda gazeteeılere beyanatta 
bulunmu&tur. B . Ali Çetinkaya'nrn beya -
natr 2 inci aayfamrzdadır. 
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Müessese MUdUrü 11•• 
Yazı İtleri 1062 
İdare 1064. ADiMi% . AN C>IMl ·ZC>IR. 

liraat vekilimU; Mecli• Reisimll;e ve Bafvekilimize makineler 
hakkında U;ahat veriyor 

• 

lngilizlerin aklıselimine hilabediyorum 
dedi ve. harbin manasız olduğunu söyledi 

ı ' ........ , .... - """'~.· ... ~ .. '" .. - ... ~ ... , ........ . 
• • • a • ....... • t L. ll \,0 ' ... ·' 1 

Yoksa, Hitlere göre "harbin sonunda iki 
eclis Reisi ve Başvekilimiz imparatorluktan biri yani İngiltere mahvolacaktır!,, 
lteni ziraat makinelerinin 
İşlemesini tetkik ettiler 

~UYU.le Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Başvekilimiz Dr. Refik 
Ydaın, beraberlerinde Ziraat vekilimiz Muhlis Erkmen ve Parti müstakil 

1 p ~cisi Rana Tarhan olduğu halde dün öğleden evel yeni ziraat maki-
trini görmek üzere tohum ısl~h ve deneme istasyonuna gitmişlerdir. 

1 
B. Abdülhalik Renda ve Dr. Refik 

-. .......................... _..... Saydam burada ıslah istasyonu mü-

B k 1 
• dürü B. Nejat Berkmen tarafından acve i imız karşılanmıı ve hep birlikte doğruca 

! makinelerin çalışmalarını yakından 

H d 
görmek üzere tarlaya gitmişlerdir. aridye e Meclis Reisi ve Başvekil burada ma-

' kinelerin çalışmasını yakından tetkik 
~tkilimiz n: .. Refik S~yd~.m dü? etmiş, ziraat vekilimiz Muhlis Erk
t~ ~O da Hancı ye Vekaletı ne gı- men'den ve müdürden izahat almış· 

\>a aricly c Vekili B. Şükrü Sar~ç- lardır. Ziraat vekilimiz, bu makine}~-
'" liaricıye Genel Sekreteri 'B. (Sonu :1. "llncu saYl•d•) 

U .~cnemencioğlu ile bir müddet 
lılıll!tür. 

ıırguııluk 
e kadar 
Qrebilir? 

Falih Rıfkı ATAY 
kıtası bütün gelir kay• 

lldan tecerrüt etti. Cavasız 
. r" Kongosuz Belçika, Ceza· 

Girit açıklannda 

Bir İtalyan 
kruvazörü 
batırıldı 

Hitler Ray§tağ' da nutuk verirken 

İNGİLİZLER NUTKU CEVABA 
BİLE DEGMEZ BULUYORLAR 

I 

Berlin, 19 a.a. - Rayştağ'ın bugün Berlin'de Kroll 
opera binasında yaptığı toplantıda Hitler'in verdiği I 
nutkun hülasası şudur: 

Hitler nutkunun başlangıcında dikkati, söyliyeceği 

sözlerin hedefi üzerine celbetmiş ve sonra, esasen par
ti programında zikredilmiş bulunan Versailles muahe
desinin tadili keyfiyetine sözü naklederek, vaktiyle bu 
muabedenin sulh yoliyle tadilini elde etmek ümidini 
beslediğini bilhassa tebarüz ettirmiştir. Führer bundan 
sonra harbin menşeini ve muhtelif safhalarını tasvir et
miş ve Norveç'te girişilen teşebbüsten uzun uzadıya bah
setmiştir. 

Almanlar Maginot'yu niçin yarmadılar ? 
:Müteakiben g;arp cephesindeki harbe aözü nakleden 

Führer, daha muhasamtın ba§langıcından itibaren al
man Genelkurmayının Maginot hattını yarmayı tasav
vur ettiğini, ancak düşmanın Belçika ve Hollanda tari
kiyle Ruhr mıntakasına taarruz etmek istediğini öğren
dikten sonradır ki, alman kuvetlerinin bu iki memleket 
hudutlarını aşmak suretiyle 10 mayısta mukabil taarru
za geçtiklerini söylemiştir. Bunu takip eden harekatın 
esas fikirleri, büyük alaka uyandıracak mahiyettedir. 
Kumandanların ve askerlerin tavrrlarını ve kahraman· 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~lıhluını,HWer~ksen~hhlr~k~ 

1 
de tasvir etmiştir. Ordu kumandanla
rına ve bilhassa Mareşal Hennann 
Göring'e, liyakat kesbettikleri nişan

Yeni Japon kabinesinin dış 
politika sahasında hedefleri : lar verilmiştir. 

Dıı politikadaki iki lıedel 
Hitler bundan sonra, dış politika 

sahasındaki programının her §eyden 
(Sonu S. inci say/ada) 

B. Sıılibattia Çam B. Ebem Ergu• 

Münhal mebusluklar 
icin Parti namzel~erl 

lesbil edildi 
Münhal Mebusluklar için Parti 

namzetleri Genel Başkanlık divanın· 
ca tesbit edilmiştir. C. H. P. Genel 
Baıkan vekili Başvekil Doktor Refik 
Saydam'ın ikinci müntehiplere beyan
namesi şudur: 

Münhal olan Ankara mebusluğuna 
Ankara Belediye izisından Avukat 
Ekrem Ergun, Kırşehir mebusluğuna 
Niğde Parti ve Belediye Reisi Dr. 
Hüseyin Ülkü, Seyhan 'mebusluğuna 
l§ Bankası Umum Müdürü Salihattia 
Çam, ve Siirt mebusluğuna eski Kon
ya mebusu Ressam Şevket Dağ, G~ 

(Sonu J. üncCi say/ada) 

ta.l\sa, Trablussuz ltalya, 
) lf indsiz Çinsiz Avrupa, üste· 
h~rı fabrikaları, yıkılmı§ 
'-'it._.., köyleri, ekilmemi§ tarla· 

İngiliz bahriye nezaretinin res
men tebliğ ettiğine göre bir dest· 
royer filoıu refakatinde seyir et· 
mekte olan Avustralya zırhlıla
rından Sydney, ltalyan Bartolo· 
meo Colleoni kruvazörünü batır· 
mıttır. Kaçan diğer bir İtalyan 
kruvazörü kovalanmaktadır. Bir 
İngiliz torpido muhribi batan kru
vazörden hayatta kalan 250 kiti· 
yi kurtarmı§tır. ltalyan resmi teb
liğinde bu harbe dair hiç bir ha
ber yoktur. Bu deniz harbine dair 
taf sili.t resmi tebliğler sütunu. 
muz dadır. 

1 · U zakşarta İngiliz. Fransız 
nüfuzunu bertaraf etmek 

2. İtalya ve Almanya ile 
bir ittifak akdetmek 

Ü( üncü defa namzet gösterilmeği • • 
nıun kabul 

-. h• l'onlarca İ§sİz ve muhacirle· 
l', l' kıtlrk kıtına yakla§makta· 

>'1e.r-eler harp gemilerini ka· 
t de. ınüeuir hücumlarda bu· 

~~il ıtıenedebilir; fakat bü
-d •ıle1 hakim filolann _ ... u 

d,) ll' •• Amerika'dan bir ton 
~ftilttetıl'Dıek için, Atlas denizi· 

is- e.'dan bir anbar mal getir
i i~· Akdeniz'i hüküm altına 
~,lı ~•nıdır. 

·~lar- · h" 1 · d b" 
1 ' ırat ıa ıp enn en ır 

, :•ilup etmekle, ıimdilik, 
~~ 1tasınm yükünü arttırmak· 
tir fuııul\ veya bunun kapısın· 

ili~~' fakat nihayet kıt anın 
-~ıllt ile 2ammolan kazançların 
ı.~dt]._ .._llldan batka bir netice 
ı' r. liar1c 
~tııll 1 ler gösterir ki Avrupa 
~ d lls~l servet kaynağı, Afri

L C{hldir. Diğer kıtalardır. 
,, 'l\-. 
tı~ • -... Amerika kıtasını Av-
~ .. ~·~iaınar sahası içinden ko· 

'tı,l'i tı i. orası artık Birleıik -
t~i ~ ıktuıadi hakimiyeti altı

dt Hır-. Ôyle görünüyor ki yeni 
~~ .\~y~'yı Avrupa:nrn istis-

1."~ tle 1 ıçınden çekecektir. Ja
-;:'ttt Ca.va'yı Holanda'nm ga· 
~'t·'i~e de Hindi. Çini'yi Fran· 
)

11
1lld, Up edenlere teslim etmek 

t ~ ittı değildir. Yalnız lngiltere, 
~1'1ı~ t"'l'atorluğunu ıon karıt 

t ~-f &.dar muhafaza ediyor. 
~fl'İlte~ Pnylaımaaının hükmü 

ı!lltiiıı' ~ın bir kısmını a§acak 
l~İtt'. llluyor. Şu veya bu devle
~'lll fakat bu harbm netice

, thal kıtanın aleyhine ola
\.Soll 11 3. üacii sayfada) 

l Çungking, 19 a.a. - Reuter: Bu-

r, ________ .................................................... _ ................ -. radaki Çin mahfillerine göre, Japon· 

1 
ya' da prens Konoye'nin iktidar mev-

Gazİ Lisesi talebesi kamplarını bitirdiler kiine dönmesi ve hariciyeye Matsuo
ka'nın tayin edilmesi, Japonya'nın sa
rih surette faşist olmakta bulundu
ğunu göstermektedir. 

• 

, . 

Ga:zi Lisesi talebesi Ebedi Şcl'in muvakkat kabri baıında 

Bir Çin askeri sözcüsü, Japonya'nın 
cenuba doğru genişlemesinin. ön~~e 
geçmek üzere büyük devletlerın mu -
essir tedbirler almalarını talep et • 
miştir. 

Yeni kabine murJallak 
olacak mı? 

Tokyo, 19 a.a. - Stefani ajansın
dan: japonyada tek fırkanın ve Ko
noye kabinesinin teşekkülü üzerine 
hadis olan yenı siyasi vaziyet hak
kında tefsirlerde bulunan japon ga
zeteleri, yeni kabinenin derpiş etmc-

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Krupp fabrikaları 

bombardıman edildi 
20 ıünlük kamplarınr bitirmit olan Gazi Lisesi son amıf talebesi dün 

saat 10 da önlerinde bando müzika olduiu halde Ulus alanına gelmit- Londra radyosunun sabaha karıı 
d bildirdiğine göre İngiliz tayyareleri 

ler ve törenle abideye bir çelenk koymuılar rr. Talebeler bilahare Ebe-
Almanya'da Essen'deki büyilk silah 

di Şef Atatürk'ün muvakkat kabrine gitmitlerdir. Talebe namına Ömer ve mühimmat fabrikaları olan 
lnönü tarafından bir tazim çeleııgi konmut ve mü.~eakiben liseliler Ata· Krupp'u bombardıman etmişlerdir. 
türk'ün manevi huzurlarında eğilmitlerdir" 'Müteaddit infilaklar i§itilmittir. 

ettiğini anlatan B. Ruıvelf diyor ki : 

Silôhla empoze dilmiş bir 
ihtilôl karşısındayız 

Bu ihtilal insanlan köleliğe sürüklüyor 

Umumi tehlike karşısında herkesin 
elele vererek çalışması lazımdır 

Amerika'nın dış politikası değişmiyecek 
Vaşington, 19 a.a. - B. Ruzvelt, 

radyo ile Şikago kongresi balarına 
hitaben söylediği bir nutukta §U be
yanatta bulunmuştur: 
"- Bana verdiğiniz tereften dola

yı müftehirim. Fakat tekrar intihabı
mı kabul ettiğim zaman hiç bir parti 
zihniyetinin üzerimde hakim olmadı
ğını söy lersem beni aı1lıyacağınız1 

biliyorum . ., 
B. Ruzvelt, milli müdafaa progra. 

mı üzerine memlekette birçok erkek 
ve kadının yuvalarını ve işlerini mil
lete hizmet için terkettiklerinı hatır
latmış ve "her amerikalt Birleşik A
merika devletlerini müdafaa için va-

(Şozıu s. i12ci say/•da) 

Üçüncü defa olarak namzet 
göaterilen 8. Ru%velt 
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Bir yıldönümünde 

Türkiye ve Boğazlar 
Bugün Montreux mukavelesinin imza edildii i günün dördüncü yıl. 

dönümüdür. Montreux mukavelesi, boğazlann emniyet anahtarlannı, 
hakiki sahiplerine, gönül rızasiyle ve tam bir anlatma zihniyeti içinde 
iade eden bil' hüccettir. 

Montreux'yü imzalıyanlar, boğazlann hakiki bekçiıinin ancak ku. 
•etli ve sulhperver bir Türkiye olabileceğine ne kadar inandıklarmı da 
söstenniılerdir. 

Nitekim 1939 yılmın 1 eylülündenberi bütün dünyanın geçirdiği bü
yük buhranda, Türkiye sinirlerine ne kadar hakim olduğunu ishal 
etmit ve milli emniyet ve milli menfaat hudutları dahilinde aulh poli· 
tikasmı dıt politikaıına esaı unsur olarak almııtır. 

Boğazlara tam manaaiyle hakim olduiumuzdanberi, dünyanın hiç 
olmazsa bu yÜzden duyulan endiıeleri ortadan kaJkmııtır. 

Milli Şef'in Montreux mukavelesinin tasdik edildiği gunu Büyük 
Millet Mecliıinde aöyledifi nutuktan ıu parçaları burada tekral' oku
yalım: 

· "Hukukan boğazlara kayıtaız hakim olduğumuz zaman, yani teslih,, 
"etmif olduiumu:z bu ~amanda dahi ıöylüyorum iri, beynelmilel ıiya.,, 
"••ffe miialalıim, nıllara bir yol talıip efmeltten ayrılmıyacağız. Bizim,, 
"bu ayaaetimizi hoı görenler biz.imle beraber çalıfmahtan istilacle,, 
"edeceklerdir. Bwm bu .iycuetimiaJen ayn bir aiya•et takip edece·,, 
''iimizi amanlar elbette inkiıara uirıyaca'hlarclır.,, 

Dön ıene eye) aöylenen bu aözler bugünkü politikamızın da ana hat· 
tıdır. Ve bu da isbat eder ki, bizim politikamız, daima açık, daima dii
rüıtt<lr. Onda hiç hir kayma ve ıizU taraf taaavvur edilemez. Boiazla
nn hakiki ve tam aahibi olan Türkiye, tarilıin en büyük badiresi olan 
1939 harbinde de en büyük imtihanını vermiıtir. Boğazlar Türkiye'nin 
elinde daima sulh Yaaıtaaı olarak bulunacaktır. Ve bizim siyasetimizi 
hoı görenler bizimle beraber çalrıarak bu aulh nimetinden istifade ede
ceklerdir. Bizim bu siyaıetimizden ayn bir siyaset takip edeceğimizi 
umanlar elbette ki inkiıara uğramıılardır ve daha da uirıyacakJardır. 
Kuvetli bir Türkiye boğazlarda sulh için nöbet bekliyor! 

Naflada tayin 
Ye ferfller 

Birinci umumt mUfettitlik nafia mil 
pvirliğine dördUncU umumi müfettiı
lllr nafia mUpvirl BB. Hakkı Arıkan, 
Milli. Piyango idaresi muamelat tefi 
Hikmet TUrker nafia tirket ve mües
MSeleri tarife ve heaap tetkik heyeti 
mlirakipliğine, nafıa ıirket ve mUesse
eeleri mUrakibi Hüsnü Gören ayni yer 
komiserliğine, yüksek mühendis mek
tebi mezunlarından Necip Suveren su 
itleri mıntaka müfettişliğine tayin e
dilmitler ve 1ıtanbul yüksek fen hey
eti mühendislerinden Mehmet Adil 
Sırıklı ve Hüsnü Okçu, Tunçeli şosa 
fen memuru Halim Oktay, demiryol
lar istimlak dairesi istimlak kısmı şefi 
Hayri Akay terfi etmişlerdir. 

SPOR 
lnk•ı Spor Mecmuasınan tertip 

ettiii yüıme müsabakalara 
Şehrimizde intipr etmekte olan 

(Ankara ıpor) mecmuaaının bölge su 
ıporları ajanlığı ile anlqarak bu ha~· 
ta Karadeni.z yilzme havuzunda bır 
müubaka tertip ettiğini evelce haber 
vermiıtirk .. 

Bu mUaabakalar 100 metre sürat, 
100 metre ıırt Ustll, 200 metre kurba -
ğalama, 4X200 Türk bayrak, beı ha • 
reketli tramplen dört hareketli kule at 
lamalarından ibarettir. Yarın aaat 10 
da yapılacak olan bu müsabakaları An 
kara spor tahrir heyetinden Servet 
Zengin idare edecektr. Müu.bakada 
birinci &elen takıma bir kupa, ve di -
fer müsabıklardan birinciden üçüncü
ye kadar derece alanlara da "Ankara 
apor,, mecmuası tarafından muhtelif 
hediyeler verilecektir. 

Ankara atletlzm hakemleri 

Mümtaz: Faik FENiK 

( __ B_i B __ L i_Y O_G_R A_F_Y A_) 
M. T. A. 

Maden Tetkik ve Arama EruıtitllsU mec· 
muasının temmuz 1940 sayısı bu sefer 178 
saşfa olarak zengin mlinderecııtla intişar 
etml§tlr ve 88 muhtelif harta, kroki ve 
reaml havidir. 1940 senesinin Uçllncti ve 
tesisinden itibaren 20 lncl sayısı olan bu 
nUshada cilmhuriyet mo.denc11lğlnln 1940 
bldayetlndekl durumu, Avrupa harbinin 
dllnya mtidencillğine olan tesiri mufassal 
bir ~eklldc ıstntlstlkl mal\lmata istinaden 
grafikler Uzerlnde tasrih ve tenvir edil -
nılıştir. 

Etudler kısmında Siirt vlll\yetl, Beşiri 
kazası, Ramandağ petrol sahasının nasıl 
kcşfolunduğu ve şimdiye kadar ne ı;ı lbl ne
ticeler elde edildiği hnkkında mUhendlı 
Kemal Lokman tarafından yazılan bir ma· 
kale bilhassa alllkayı clıllptlr. Dtınllıın ma· 
ada Adapazarı civarında keşfolunan 210 
Km. murabbalık Çamda#\" demir cevheri ya
taklarına dair Necdet Eğeran ve Wljkers
looth'un makaleleri, E . Poldlnl'nln daimi 
elektrik cereyanlyle mMen lstik§afları, 
Salomon • Calvi'nln Ankara civarındaki 
jeolojik gezileri ve Dr. Klelnsorge'nln 
"Konya vtıAyctı, Tuzgölil mıntaluısı, Cl· 
hanbeyll civarında taş devrine alt mesken 
yerleri,, bll§hklı yazılan mecmuaya ayrıca 
değer veren etudlerdendlr. 

Mecmuanın, "DökUmantasyon.. kısmın
da: mAdenlerde istihsalin maklneleştlrll -
meai, mAden kömUrUnUn yer altında gaza 
tahvili ve 1talya'da petrol aramaları ı;:ibl 
makaleler Avrupa mAdenclllğindekl. bazı 
yentliklert okuyucularına arzetmektedlr. 

Dünya mddcnclllğlne alt mufassal ha· 
berler kısmı ne "İstatistik ve fiyat,, tuh 
bı:ı.şlıca ve kom.şu mclekctlerln mAdcn is· 
tlhsal ve ihracatını göz önUne koyduğU 
1rlbl son Uç ay zarfında mUhlm mAdenle
rin fiyat durumu ve bir ıene evelklne na
zaran tlyatıardakl tere!fil hakkında mu • 
faasal malQmat vermektedir. 

Mürefte bağları 
üzerinde tetkikler 

Mürefte, 19 a.a. - Halkalı ziraat 
mektebi bağcılık milteh:ıssısı buraya 
gelmiş ve yeniden yetiştirilmekte o
lan amerikan çubuğu bağlarda tetki
katta bulunmuştur. Mütehasaıs Mil· 
reftede Flokıera hastalığiyle müca
deleden elde edilen neticelerin mem
nuniyet verici olduğunu söylemiştir. 
MUtehaısıs ayrıca diğer bağ hastalık
tan etrafında bağcıları tenvir eyle
miştir. 

ULUS 

Otomobille bir ~ocuk 
~iğneyen kimyager 

dün f evkif olundu 
Geçen pazartesi günU Adliye sarayı 

önünde M.T.A. Enstitüsü kimyageri 
B. Hilmi'nin kendi kullandığı hususi 
otomobiliyle bir kaza eseri olarak 15 
yaşında bir çocuğu çiğnediğini, çocu
ğun ha-;tanede biraz sonra öldüğünü 
ve kazaya sebebiyet veren kimyagerin 
meşhut suçlar kanununa tevfikan gö
rülen muhakemesinde ehli vukuf ra
porunun tetkiki için muhakemenin 
ayın 19 una talik olunduğunu yazmış
tık. 

Dün yapılan duruşmada, B. Hilmi
nin vekili Avukat Fehmi Yağcıoğlu, 
ehli vukuf olarak hadise hakkında 
rapor vı:ren B. Vedat'ın bizzat mah
kemeye davet edilerek şifahi izahatı 
alın.maaını ve isimlerini bildirdiği Uç 
şahidin dinlenmesini istemiştir. 

Mahkeme, bu şahitlere davetiye ya
zılmasına, maznunun tevkifine ve du
ruşmanın 25 eylüle talikine karar ver
miştir. Maznun vekili tevkif kararına, 
Ankara nğır ceza mahkemesi nezdin· 
de itirazda bulunmuıtur. Kararın bo
zulup bozulmıyacağı hakkında bugün 
karar verilecektir. 

SepetçiJi.k inkişaf ettirilecek 

İktisat Vekaleti, memleketimizin 
mııtır ekilen sahalarında sepetciliğin 
ink i~afını temin maksadiyle lüzumlu 
tetkiklere başlamıştır. Vekalet, sepet
çi iik işinde ihtisası olan bir ustayı ilk 
defa olarak Bolu vilayetine gönder -
mittir. Yakında diğer mısır ekilen 
mıntakalara da ustalar gönder~cektir. 

Kaymakamlar arasında 
değitiklik yapılıyor 

Dahiliye Vekaleti, kaymakamlar a
raınnda geniş mikyasta değişiklikler 
yapacaktır. Bu arada vali muavinleri 
ve mektupçular arasında da bazı deği
§iklikler yapılacaktır. 

Belediyeler istimlak kanununda 
değİJtirilecek bir madde 

Dahiliye Vekaleti, belediyeler tara· 
fından yapılacak istiml.§k itlerinin ge
rek belediyeler ve gerek arazi 11hiple
rınin zararına meydan venniyecek şe
kilde yapılabilmesini temin maksadiy
le belediyeler istimlik kanunnun do
kuzuncu maddesini tadile karar ver • 
miştir. Maddenin yeni şekline göre 
kısmı istimlaklerde baıtan mülkün ta
mamının hali hazır kıymeti takdir olu
nacaktır. Bundan sonra aahibi uhde -
sinde kalacak olan parçanın da ayrıca 
istimlakten evelki vaziyete göre kıy· 
meti takdir edilecektir. Bu kıymetin 
tamam kıymetten tenzilinden aonra 
geri kalacak mikdar istimlak edilecek 
yerin değer pahası ıayılacaktır. 

B. Fuat Tuksal Samsun' dan 
İımir'e hareket etti 

S~sun, 19 a.a. - İzmir valiliğine 
tayin edilen valimiz Fuat Tukaal ye
ni vuifesi başına gitmek üzere bugiln 
şehrimizden ayrılmış ve istasyonda 
bütün te§ekküller ve binlerce halk 
tarafından uğurlanmıı ve bir kıta as
ker resmiselamı ifa eylemiştir. 

Aleni teşekkür 
Sevgili babamız Ömer Çıngıllı oğlu 

İstanbul' da bir 
tersane · yapılacak 

Deniz ticaret mektebi 
de islôh olunacak 

İstanbul; 19. ( Telefonla ) - Müna
kalat Vekili B. Ali Çetinkaya bu sabah 
ekspresle İstanbul'a geldi. Garda Ve· 
kalet'e bağlı müesseseler erkanı ve 
dostları tarafından karşılandı. Vekil 
motörle Galata'ya geçti ve yeni yapı
lan yolcu salonu binasını gezdi. B. Çe
tinkaya Vekalet'e bağlı müesseselerde 
tetkikler yapmak ve biraz da istirahat 
etmek ü zere bir hafta on gün kadar 
!ıtanbul'da kalacaktır. 

Pendik'te yapılacak ter•ane 

Yeni yolcu salonunun ihtiyacı kar· 
§ılıyacak bir mükemmeliyette olduğu
nu ıöyliyen Vekil, VekAleti alikadar 
eôen işler hakkında aşağıdaki beya -
natta bulundu : 

- Teraane işini yüksek ve ehliyetli 
bir komisyona tetkik ettirdik. Pendik 
civarında Pavli adası karşısında iste · 
diğimiz şekilde bir tersane in§asın<ı 
mUaait bir yer bulunduğuna dair bu 
heyetten bir rapor aldık. Raporun icap 
ettirdiği iş yapılacaktır. Heyetin bul
du ğu bu saha ihtiyaç ve maksatları -
nııza kafi g örülecek olursa büyük ve 
tamamen modern bir tersane inşasını 
arzu etmekteyiz. Yeni tersanemizin 
yurdun deniz ticaret filosuna olan ih
tiyacını ve bu filonun her türlü tamir
lerini yabancı bir yere muhtaç kalma
dan karşılayacak evsafta olacaktır. Bu 
arada halen mevcut olan tersane de 
imkan nisbetinde islah edilecektir. 

Deniz ticaret mektebi ı•lah 
olunacak 

Çok geniş sahillerimiz arasında mü
nakaleyi temin için kuvetli bir ticaret 
filosuna muhtaç bulunuyoruz. İşte bü
tün bunları gözönünde tutarak bir ta
raftan muhtaç olduğumuz vasıtaları 

temin edecek büyük bir tersane kur -
mağı düşünürken diğer taraftan da de
niz ticaret mektebimizin ıslahına te -
şebbüs etmiş bulunuyoruz. Bu teşeb · 
büste talebe yetiştirme şeklinin tama
men yüksek tahsil derecesine iblağı 
ve muallim heyetinin takviyesi esas -
tır. Ancak bugünün fevkaladeliği göz. 
önünde tutulacak olursa bu yoldaki te
tcbbUslerlmizin hemen tat~ik sahası -
na gireceğini söylemek şimdilik erken 
olur. 

Vekil, sorulan suallere cevaben Al
manya'daki gemilerimizin inşaatının 
bittiğini, tesellüm itinin fevkalade va
ziyetin bertaraf olmnına bağlı bulun
duğunu, Devlet Demiryollarında tari
fenin değiştirileceği ve yolcu biletle
rine zam yapılacağı hakkındaki haber
lerin doğru olmadığını söyledi. . . 

lstanbul'dan Bağdat'a 
ilk tren dün yola çıktı 
İstanbul; 19. ( Telefonla ) - Bu sa

bah saat 9 da Bağdat'a ilk tren hare -
ket etti. Bağdat'dan kalkan ilk tren de 
yarın aktam İıtanbul'a varmış buluna
caktır. 

Antalya' da mahsul çok iyi 

Antalya, 19 a.a. - Vilayetimiz da
hilinde bu ıene mahsul vaziyeti çok 
iyidir: Bilbaasa Ova köyleri harman
larını on beş güne kadar bitirecekler
dir. 

nun uful ebedisinden duyduğumuz İzmir' den Macaristan' a 450 ton 
teessürümüze iştirak etmek suretiy- .. d 'ld" .. . susam gon erı ı 
le candan alSka gostermış olan zevata 
teşekkürlerimizin liltfen iblağına kıy- İzmir, 19 a.a. - Konya vapuru Ma
metli gazetenizin tavassutunu rica e· ı ca:-istan'a ıevkedilmek üzere 450 ton 
deriz. ıusam alarak İstanbul'a hareket et-

Halit Galip Çıngıllı rniştir. 

Hakim ve Müddeiumumil 

arasında yeni terfi tayin 

ve nakiller yapılıyor 
Adliye Veklletimizce hazırlandığını evel

ce yazdığımız büyük bir adliye lr.aramame
ıi yüksek tasdikten çıkmı$tır. Bu kararna
me ile bir c;ok hlkim ve müddeiumumtler 
arasında" tayin terfi ve nakiller yapılmak
tadır. Bu kararnameye ıiren adliyccileri
mizin isimlerini aynen nqrodiyoruz: 

90 Lira ile tayin edilenler 
Çanakkale hlkimliğine Çanakkale rei

si Hakkı Özkarı, dördüncü derece Ordu re
isliğine terfian oyer reisi Cevdet Şahinoi
lu, dwrdüncü derece Eıkiıehir hukuk hl -
kimliğine terfian oyer hukuk hl.kimi Hay -
rettin Vardar, 

80 Lira ile tayin edilenler 
Salihli hlkimliğine Salihli reiıi Servet 

Tan, Konya müddeiumumiliğine Edime 
müddeiumumisi Edip Bayazıtoğlu, beıinci 
derece htanbul icra hikimliğine terfian 
oyer icra hlkimi Hamdi Türe, Up.k hu • 
kuk hakimliğine temyiz mahkemesi rapor
törlerinden Ali Ulvi Okay, Bergama hl -
kimliğine Veıirköprt! hlklmi Fevzi Can, 
Sivu reiıliğine Kır,ehir hukuk hlkimi 
Şemsettin Kıcıman, Konya asliye ceza ha
kimliğine birinci sınıf adliye müfettişi Na
zif Akan, Karı reiıliline Sivas müddciu • 
mumisi Asım Dilli, birinci sınıf adliye mü. 
fettişliğine terfian ikinci sınıf adliye mü -
fettiıi Muhtar Uğurlu, 

70 Lira ile tayin edilenler 
Muş hakimliğine Mut reisi İsmail Kilit, 

Erzurum hAkimliğine Euurum reisi Ce -
mal Aksu, Sivrihisar ceu hlkimliğine 

Sivrihisar h5.kimi Asım Cetinalp, Nevşehir 
hAk imliğine Nev9ehir reisi Saip Demiray, 
Şebinkarahiaar reisliğine Sivas reisi Fazıl 
Kök, Sorgun hakimliğine Konya ceza hi -
kimi Abdüliziz Cessam, altıncı derece Sö· 
iüt ceza hikimliğine terfian oyer ceza h1-
kimi Rami Erdem, Vezirköprü hlkimliğine 
Şebinkarahisar reisi Tevfik Artuk, altıncı 
derece Erzurum müddeiumumiliğine terfi
an oyer müddeiumumtsi Necati Simer, Ha
tay müddeiumumiliğine terfian Diyarba -
kır müddeiumumisi Hidayet Demircan, 

60 Lira ile tayin edilenler 
Yedinci derece İstanbul Ticaret mahke

mesi azalığına terfian oyer ticaret malı -
kemesi azası Kamil Tuğrul Coikunoğlu, 

Hopa hlkimlifine Ağrı lzası İbrahim Al -
tınkılıç, yedinci derece b8$ müddeiumumt 
muavinliğine terfian Cevat Serim, yedinci 
derece hkillp hukuk hlkimliğine terfian 
oyer hukuk hlkimi Mehmet Könl, yedinci 
derece İstanbul ticaret mahkemesi lzalı -
ğına terfian oyer ticaret mahkemesi azası 
Remzi Berkman, yedinci derece Diyarba -
kır hukuk hlkimliğine terfian oyer hukuk 
hakimi H,11san Fehmi Girit, yedinci derece 
Çankırı azalığına terfian oyer hası Rem
zi Aytekin, yedinci derece İnecöl milddei
umumtıiğine terfian oycr müddeiumumisi 
Tevfik Dinçel, Kars hukuk hikimliğine 

Bursa icra hikimi Sami Akyaman, Bursa 
icra h!klmliğine Adliye Vekaleti hukuk iş
leri U. müdür muavini Şevket Kumral, 
Hassa hakimliiine Hassa hukuk hakimi 
Şemsettin Tolı:bay, Kırıkhan hlkimliğine 

Kırıkhan ceza hikimi Ragıp İnan,, Hendek 
ceza hil:imli ğine Elazığ ceza hakimi Suut 
İıtanbulluoğlu, Konya Eretfüi hukuk ha
kimliğine Akhisar hukuk hikimi Sabri Ak· 
ıüyek, Birecik hakimliğine Hatay müddei· 
umumtsi Nazmi Güven, Zonguldak ceza ha
kimliğine Artvin müddeiumumtıi Hakkı 
Sunata, Akşehir hlkimliğine Akıehir reisi 
Cemil Tokuz, 

50 Lira ile tayin edilenler 
Salihli asliye ceza hlkimliiine Salihli 

haıı İlyas Lutfi Otuz, Artvin müddeiumu
mtliğine Çanakkale Azası Hamdi biıün, 
M01 hukuk hikimliğine Muı 5.zuı Kemal 
Çelikkıran, Airı hlkimliiine Erzurum lza· 
sı Kamil Ergin, Ağrı ceza hakimliğine Ulu
kışla hakimi Nuri Sümer, Adapaun izah· 
ğma Adapazarı sulh hakimi Ali Özataç, 
Pazar hukuk hlkimliğine Refahiye hakimi 
Remzi Kıran, Sivrihisar hukuk hlklmliği
ne Cihanbeyli hakimi Süleyman Sürük, 
Erzincan sulh hakimliğine Airı bası Ziya 
Erol, Edim~ müddeiumumiliğine Mardin 
müddeiumumisi Aşir Akıu, Bor hukuk hi-

kimliğine Uzwıköprü hukuk hikinıİ 
mettin Özenli, Akiehir asliye ceZ2 
liğlne Akıchir haıı Abdülkadir 
Ankara ıorgu hlkimliğine temyiz iller 
meai raportörü Orhan Esen, &ekiziıı<- }'o 

rece Kütahya h&kimli i ine terfian o t 

hakimi Nedim Öztan, sekizinci der ek· 
kara ıulh hlkimliiine terfian oytl it ~ 
hlkimi Necati Aras, sekizinci derece tı 
cabey ceza hlkimliiine terfian o'f". . 
hlkimi Esat Doiu, sekizinci derce' tı 
ceza hlkimliline terfian oyer ceı• tr 
Kemal Törel, ıekizinci derece iııııl' hl 
hlkimlifine terfian oyer ıulh bnııııı r 
llhattin Baıkan, ıekizincl derece ~r 
mahkemesi raportörl!lf Une terfia!I 
mahkeıneıi raportörü Nefise Yüc 
kizlnci derece Siverek ceza h 
terfisn oyer ceza hakimi Sıtkı 
sekizinci derece Adapazan sulh 
ğlne terfian oyer sulh hikiml 
Malkoç, ıeklzinci derece Gümü~ 
lığma terfian oyer bası Ahmet 
Antakya ıulh hlkimlifine terfian 
lzuı Sabit Somtürk, ıck i zinci der~ 
dirli hlkimlli ine terfian oycr hlkl 
file Güç, sekizinci derece Hendek 
umumiliğinc terfian oycr müddei 
Ali Oktay, Mardin ağır ceza miidd 
mtliğlne terfina Ayaş mW:Jdeiumuııı 
fiz Tapanoğlu, Ardahan hakimlifİ111 

an Akçaabat M. U. si Fehmi Tüzilll< 
zinci derece İstanbul M. U. si ın 
ne terfian oyer M. U. muavini Ret'1 

baş müddeiumumtıiğine Ankara 
Nadir Ener, Erzincan hakimliğine 
ceza hakimi Kadri Tabak, Sivas Jll 
mumiliğine Sivas sulh hakimi Balı' 
Çatalca hukuk hakimliğ ine Bor bil 
kimi Sabri Sezer, Urfa müddeiuı:ıı 
Safranbolu mlid.deiumumlsl Mahir 
sal, Uzunköprü hukuk hlkimliğ!ne Jt 
kimi Şevket Altundağ. 

40 Lira ile tayin edilettl 
Salihli uliye hukuk hiklmliğiııt 

azası Kemalettin Akşit, Muş cc:za 
liğine Muş izası Hasip Erökten, f; 
Hliye ceza hakimliğine Erzuruı:ıı 
Lutfi Erol, Airı hukuk hakimliğint 
hakimi Remzi Çiftçi, Adapazarı a 
za bil.kimliğine Adapazarı bası şu 
ncymen, Reyhanlye hiklmliğine ~ 
hukuk hakimi Mehmet Ali Altuna1• 
beyli hikimliiine Konya ıorıu hi 
il Bilen, Nusaybin hakimliğine " 
hukuk hakimi Fazıl Ertuğrul, Bal" 
kimlitine Tarauı ıulh hakimi 
Okuroğlu, Ulukı§la hakimliğine Ş.ı 
rahisar izım Fethullah Şerbetç i , r 
hukuk hakim1 iı;ine N'Cvşehrr aza•\ 
man Çetın, Nevşehir ceza hi 
Nevşehir Azası Abdillkndlr BaytUrt 
ce ıulh hakimliğine Gölpazarı sutlı 
Nevzat Kıvılcımer, Erzincsn ınlid 
miliğine Sivas müddelunıu.mt mua# 
Dizdar, Sivas ıulh hakimliğine Gi 
ra memuru Cemal Fehmi Bitıgöl. 
hakimliğine İıkenderun müddei 
Suphi Okay, Siverek hukuk hi~ 
Behisni hakimi Refet Ki.hyaoğlU· 
ye hakimliğine Behiıni müddei 
Rasih Dokumacıoğlu, Aktehir asli 
hakimliğine Akııehir azası Arif 
Şebinkara.hisar balığına Arda~ 
Mustafa Tombuloğlu, Antakya '5': 

azalığına Antakya ıulh blkiroi 
Tüzeer, Tarsus sulh hlkimliğine SO 
kimi Kemal Kınoğlu, dokuzuncu 
Yozpt sorgu hakimliğine terfiall ~ 
kimi Kemal İren, dokuzuncu defr · 
ıorru hikimliflne terfian oyer ,o~ 
itimi Tevfik Ülkü, dokuzuncu de' 
mUddeiwnumi muavinliğine tcrf~ 
müddeiumumi muavini Payende ti 
kenderun müddeiumumiliğine t~r~ 

Atletizm Ajanlığından: 21 temmuz 

1940 pazar eünü saat 17,15 de ba}lıya

cak olan Ankara atletizm bayramında 
hakem olarak seçilen arkadaıların i

ıimleri aşağıda yazılıdr. Kendilerinin 
aynı &ün aaat 16,45 de Stadyum mü -
diri yet binasında buluiımaları ve ka • 
bil olduğu takdirde beyaz pantolon 
giymeleri rica olunur. 
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ıin müddeiumumi muavini Takı d 
lı:uzuncu derece Balıkesir miid del 
muavinliğine terfian oyer mtid c' 
muavini Necmettin Ye§il, dokuzıJ!I 
ce Marmariı mliddeiumumiliğiııO .f. 
oyer müddeiumumisi Halit Acarlı 
kuzuncu derece Bayındır müdd~i. 
ğine terfian oyer müddeiumuını•1 

Kararencir, Ankara hakimliğine 
icra memuru Sahir Kuntuluoi111j~ 
icra memurluğuna Hayrabolu lı··ıı' 
Taşdemir, İstanbul sulh hfi.kiınlii1

1 
lareli müddeiumumi muavini Ce~ 
Lapseki hlkimliğine Mustafıı ı 
müddeiumumisi Naim llıcalr.. 'J 
sulh hlkimliğine Rize m!lddcıu~~ııı' 
vini Cevdet Özden Zara hiklııılıj{ 
dıra müddeiumumisi Nezih . 1 
Buna müddeiumumi muavinlii10 

müddeiumumisi Emin Tatlı. . , 

Namık Katoğlu, Cihat Renda (Milli 
atlet),Sami (Milli atlet), Besim (Mil-ı 
li atlet), Hasan Örengil, Cevdet Arun, 
Hüseyin Berkan, Reşat Önen, Faik 
Gökay, Ratkayi, Burhan B. T. E. Be
ılm B. T. E., Pamuk B. T. E., Seli • 
hattin Tetik, Mahmut Alpman, Mit· 
bat Gültekin. 

lıparla'da Hava Kurumu;na 
yazılan yardımcı üyeler 

Isparta, 19 a.a. - Tilrk hava kuru· 
muna yardımcı Szl kaydı için te§kil 
edilmi' olan komitelerin devamlı ça
lıtmaları neticesi olarak bir hafta için 
de yazılan izl yek<lnu mühim bir mii:
u:-a baiif olmuıtur. Halkımız her te
tekkülde olduğu gibi bu hava kuru
muna i.d yazılmak huıusunda da bü
yük bir allka göıtermektedir. 

Sıcaklara dair ! 
- Hava da sıcak mı sıcak! 
Bir iki gündür, suhbetlerine böy

le başlıyanlar, lakırdı bulamadık

ları için bunu dillerine pelesenk 
etmiyorlar. Gerçekten, bir iki gün
dür sıcaklar, Şair Şeyh Galip'in 

Giydikleri lfitabı temmuz, 
İçtikleri ıulei cihansuz. 

beyı"tini hatırlatmaktadır. 

- Gölgede otuz beşi geçti! 
- Ne diyorsun birader, sokakta 

termometreye baktım, gölgede tam 
39 dul 

- Tam Adana havası! 
Bir başkası hem sıcak bahsini bir 

kat daha hararetlendirmek, hem de 
dünyanın birçok yerlerini gezip 
gördüğünü anlatmak maksadiyle 
söze karışıyor: 

- Ya benim gibı' hayatınızın bir 
iki senesini çöllerde geçirmiı ol· 
şaydınız ... Güneıinde su bynzyan, 
kumlarında yumurta piıeo çöl/er-

• 

'#AN l~l IL~R 
de ... Fakat orada tahammiJI göster· 
dim de burada dayanamıyorum. 

- Bir tek yaprak da kımıldamı
yor. 

- Daha da yapmasın mi be bira· 
der! Eski temmuzun yarısını geç
mek üzereyiz. 

Mümtaz Faik Fenik'in radyo ga· 
zetesindeki tahkiye tarzını taklit 
ederek hali mevsimleri eski tak
vimle ölçüp biçen bu adamın sözü
ne bir balmumu yapıştıralım da 
kendimize, kendi halimize geçelim. 

Penceresinden rüzgar gelmiyen, 
üstelı'k yanı başınızdaki alçak ki
remitlerden kızgın bir hava esen 
bir odada önünüzdeki masanın bile 
gerinmek ihtiyacını duyduğunu 

hissede ede yarınki yazılarınızı ba

zırlamağa utraşıyor•unus. 

Bir dostum: 

- Kalemle nükte savuranlar, mi
nh yapanlar için sicak havalar iyi· 
dir, derdi, çünkü yalnız bu mev
simlerde onların yaptığı soğukluk 
işe yarar. 

Fakat sıcağın fazlası, soğuk nük
teye ve ham mizaha bile imkan ver
miyor. ÔnUnüzdeki kağıdı beğen
miyorum, sanıyor, elinizdeki kale
mi değiştirip bir başkasını alıyor
sunuz. Sanki yazamayışınızın bü
tün kabahati bunlarda imiş gibi ... 

Bir arkadaş teselli veriyor: 

- Gene gök yüzünden yer yüzü
ne inen bu sıcak, yer yüzünden gök 
yüzüne vuran cehennemden iyidir. 

Arkadaşın yarım yamalak kas
dettiği şey, anlıyorsunuz ya, mu-
harebedir. 

• Fakat her şeye rağmen sıcak var. 
.ÔY.le bir sıcak 1U evelki gün lago-

sitoz hldisesinden bahsederken ba
na akyuvar (küreyvatı beyza) ye
rine kızılyuvar (küreyvatı ham
ra) dedirtti. 
Amcasının bu dalgınlılını nazik 

ve samimi bir mektupla bana hatır· 
latan küçük okuruma teıekkür e
derim. 

••• 
Arzu mu, sevda mı ? 

Tamburda yeni bir nağme/ Dün. 
kü gazetede şöyle bir başlık var. 
dı: "Franko imparatorluk kurmak 
arzusunda" 

Ben yazı işleri müdürümüzün ye
rinde olsaydım bu başlığı şöyle ko
yardım: · 

"Franko imparatorluk kurmak 
sevdasında.'' • 

Böylece hem lspanyol diktatörü
nün bu arzusundaki ~iddet anlatıl
mış, hem de "sevda., kelimesindeki 
hususi mlna be/irtilmiı olurdu/ 

T. t. 

(JO, JS lira asli muşla 1ı;n1 ;,ı 
tayin olunan adliyecilerimizıo . ) 
de yarınki niishsmrıda verecel1S· 

MuGla'da 
yangını 

.. ·1;il1 
Muğla, 19 a.a. - Köycegı t(JI 

çiftliği dahilinde bulunan or cJi>~ 
evelki akşam çıkan yangın 
dürülmüştür. 

b. J 
Antalya' da büyük 1~ 

ıenliği yapılaca 
öoii11' ~ 

Antalya, 19 a.a. - •.• .;ile 
hafta içinde Antalyada bUJ·)ge 
niz şenliği yapılacaktır. Bö ni 
terbiyeıi başkanlığınca d; ıııt 
inkip.fı için botlar ve ~a? ;, 
tmlmaktadır: Vilayet ıçın 11ıııı 
terbiyeai mükellefiyet kanu 
biki faaliyetine başlanrnıştıt• 
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aki Bulgarlar hakknlda 

tedbirler dolayısiyl' DÜNYA HABERLERİ 
: D U N X U : 
"'············································t" • 

ISTANBUL Gazeteleri ulgaristan 
onıanya'yı 

Müsadere edilet gemiler serbest 

bırakılmadığı müddetçe 
·veni Japon 

1kablnesinlndı1 poliHka Cümhuriyet TAii 4 

otesto etti ' 
tf, 19 a.a. - D. N. B. ajansı 

e : Bulgaristan elçisi bugün 
~.llaJ:ırını ziyaret ederek Dob-
~ hulgarlar: hakkında alınan 
1 Protesto etmittir. Romen 
• •on günlerde Bulgar ileri 
.den bazı kimseleri tevkif 

ıı..:_r· Bundan başka bulgar köy 
~ tekllifine tabi tutulmuı 

den mahsullerini de kaldıra

Fransa İngiltere ile 
yeniden diplomatik 

münasebat kurmuyor 

sahasında hedefleri 
(Bışı 1. inci s.ıylıdı) 

ai lbım geldiği itlerin bir listesini 
yapmakta ve Bay Konoye'nin ve ar
kadaılarının muvaffak olacaklarını 
katiyetle ifade etmektedirler. 

Hochi gazetesi, Birmanya meselesi
nin hallinden bahsederek bunun k!fi 
olmadığını ve prkt Aıya'da açıkça 
ecnebt aleyhtarlığı esasına. iıtinat e
den bir siyaset takip edilmesi llzım 
olduğunu yazmaktadır. 

Uzlqma olur mu ? 
NADİR NADİ, '"UaJ.,ma olur mu T 

başlığı altında, bir uzlaııma ıuthun~ 
yapılabileceği lehinde dtl§llnenterin nok
taiııazarım teb&rUa ettirdikten 80nra 
diyor ki: 

"Bir aene içinde, birçok ııUrprtzler 
doturan bu harp kartısında, ileri ıUrü
len herhangi bir ihtimali (olmaz) diye
rek reddetmek, kolayca yapılabllecek 
bir hareket olmaııa gerektir. Son on ay 
zarfında o kadar beklenmedik hAdlM ile 
kartı karfıya kalındı ki, daha dUn tm
kAıı.sız bulduğumuz blrçok tasavvurları 
bugllıı pek AIA muhtemel göreblliyor 
ve bundan dolayı da hayalperest adde
dilmiyoruz . ., 

-
Amerika Avrupa itlerine kanp: 
mıyacak mı? 

lıl . .ZEKERİYA SERTEL, "Amerika 
Avrupa iılerlne k&nfllllyacak mı?,. baf
lığı albnda, Ruzveltl yeniden namzet 
göstermeğe karar veren demokrat p&l'
tlııinin noktal nazarını hUIAaa eutkteıa 
ve dünyanın en büyük demokrul mem
leketi .olan Amerlka'nın Avrupa demo~ 
ra.slslne olan ııempatlıılni tebarilz ettir
dikten ıonra diyor ki: 

dır. 

~utçar sefiri Romen matbua
'h. V.a.rııtan aleyhindeki §iddet

tını da protesto etmittir. 
)l Ye nazırı B. Manoilesco tah

Pa.cağını vadeylemiştir. 

ollanda baş 
an danı 

Grp esiri sıtatiyle 

lrkif edildi 

Cııevere, 19 &.L - Vlchy'den blldirlll· 
yor: 

Fransız hariciye nazın, dlplomaııl mU
nasebeUerinin 'yeniden teılslne müteallik 
olarak İngiltere tarafından yapılan tekli
fe cevaben, 8f&lıdak1 beyanatta bulun
muıtur: 

Mera - el - Kebir auykaadından ıonra 
Fransa hUkUmetl, İngllter hUkUmetıyle 
diplomatik mUnaııebetlerinl katetmete ka
rar vennlıtır. Derhal Londradald masla -
hatgUzarımıza bu karanmızı İngiltere hU
kUmetlne blldirmeal ve aefaret erkAniyle 
beraber Franııa'ya dönmesi emri verllmlı
Ur. Bu emir, ' temmuz tarihinde telgr&fla 
verilmlı olup İngiltere hUkümetlnln bunu 
bilmemesine imkA.n yoktur. Fakat telgr&f 
muhaberatındald fena ııarUar dolayısiyle 
resmi nota. Londraya ancak 8 temmuzda 
sönderUebllmlftir. 

Fran.a'nın istedikleri 
lnglllz hariciye nazın, bu karardan ma.-

11'.lmat almakla iktifa etmemiı, iki memle
ket arasında diplomatik münaııebetıerlnln 
yeniden teıılı edilmesi tavsiyesinde bulun
muıtur. 

• 1, 19 a.L _ Anep ajansı bil- Fransa hUkUmetl, lnııutere hUkUmetlne 
• lf 11 derhal cevap vererek talebinin ancak bazı 

\V· 0 anda başkumandanı ge - ııartıarın evelce yerine getirtlmf'ııl halln-
l~elman'ın onbcı gün evel de nazarı itibara alınabileceğini blldirmlı
erek harp esiri ııfatiyle Al- ur. Bu ıartıar arasında en ba,ta İngiltere 
ı." tarafından İskenderlye limanı ile inglllz 
•0nderilmeıinin sebebi, ku- limanlarında haksız olarak mllBadere edil -11d liman işgal ordusuna rağ- mlş olan gemilerin iadesi ve lnglllz taar

. i.kıtaatına tamim göndere _ nızuna kurban olanlara tazminat ve bu 
c mUnasebeUe vuku& gelmlı olan haaar dola-

"'ah~ Alman beya.z kitabının yısiyle zarar ve ziyan itaııı vardır. 
~ ı1etini bildirmit olmaaıdır. Fransa hUkUmetl, bu meıele hakkında 

l 
tap Hallanda ve Belçikanın hiç bir tebliğ vermemlftlr. İngiltere hU
e ı kUmetl, aynı ihtiyatı göatermemlıtır. Fll

bi r e teşrikimesai etmek su - vaki Londra radyoları mentelerlni, unııur-
ı.~ llr~flıklarını bozmuı olduk- tarını ve 1Umul dalreıinl taarlh etmekal -
:'t ıçin tanzim edilmi•tir. zln bir takım müzakerelerden bahsetmek-
" ıı-_ s tedlrler. Bu ıeralt albnda Franaa hUkllme-

• '111· ajansı diyor ki: ti, vaziyetini alenen tarif etmete ıuzum 
lçiıı beyaz kitabına göre, Hol - görmemiııtlr. 
~· hu aaılıız ittihamın sözde lngütere'nin gemüeri serbut 

'rtlcelrnan tarafından 23 mart bırakmağa niyeti yok 
bııd rU~sel deki Hollanda elçili- Londradan almakta oldutumds haber -

trılen bir tek veıika ıureti- ıer, lngilter hUkUmetlnin franıız gemileri· 
ni aerbeıt bırakmağa kabule mütemayil 

~iq~a go"re, Belçı'kadakı' hol- olmadığ'ını göstermektedir. Halbuki fran
~ .""IQe ııız hUkUmetl, bunu en eaaalı ıart addetmek 

•ıllerine belçika hüküme- tedir. 
:bileceği askeri yardımın Bu bapta pazarlıta girlııllemlyecetı l-
e tiiaatı hakkında tahkikat-~ ..... - . .-.--- .... , '' '' -. --

ta ve sair hususatta mütareke mukavelena
meleri mucibince girlfmif oldutu taahhüt
lerini yerine getirmek kayKtsındadır. Şu 
halde vaziyette katlyen mliphemlyet yok
tur. İngiltere'nln hattı hareketinin netayl
ct ne olursa olsun Franea, bu netayicln ö
nüne geçmek ve bunlardan tevellllt edebi
lecek mesullyetl yüklenmemek için muha
li mUmktln kılmağa çalışacaktır. Daha şim
diden Londradakl fl'IUl8ız mıuılahatglizarı
nın almış olduğu tedbirler, kendisinin ya
nn lnglllz topraklarını terketmeıılne mu -
ıalt bulunmaktadır. 

Frannz sefaret heyeti Lonclradan 
ayrılclı 

Londra, 19 a.a. - Londtadül tramıa 
ıetarethanesı bugün kapılarını kapamış -
tır. Maslahatgüzar ve diğer diplomasi me
murlar buglln hareket etmişlerdir. Sefa -
rethane kapalı bulundutu müddetçe lran
ıızlann menfaatini konımata memur olan 
Paul Moraod da Fransa'ya hareket etmlş
ıe de birkaç hafta zarfında dönerek İngll
teredekl franııız heyetlerine alt itlerin taa
fiyeslne bqhyacaktır. Scfart!le m!iracaat 
eden kimseler fransız konsolosluğuna gön
derilmektedir. 

Franıız nazırlar mecliıincle 
Vlchy, 19 La. - Havaa: Dün 18,20 de 

nazırlar heyetinin lçtlrnaını rnllteakip neş
redilen tebliğde ezcümle beyan edlldl~ne 
nazaran heyet umumt kAtlplerln tayini et
rafında tetkikatına devam ettikten sonra 
harp eıılrlerlnin tahriri mesele.siyle meşgul 
olmuştur. B. Ancire Francolıı Poncet fran
sız kızıllıaç cemiyetleri nezdinde franaıa 
hlikUmeUnln murahhası tayin edilmiştir. 
BllAhare heyet lktıııacU faaliyetin mUııta
celen tekMr bqlamuı ıeralUni mUt&lea 
etmiştir. 

}' ecli umumi katiplik ihclaı eclilcli 
Vlchy, 19 L&. - 18 ağustos tarihli bir 

kararname ile yedl umumi kAtlpllk ihdaıı 
edilmlı ve tayinleri de yapılmıştır. . 

Pp.lls idaresine B. Peyruton, miiıtecller 
lılerlfle ıtraytdevletten B. Rlpport, ııhat 
tılerıne Parla hastaneleri etıbba.sından Dr. 
Huart, ziraat iılerlne ziraat nezareti mU -
dürlerindetı B. Preauef, iqe iılerlne sene 
ziraat nezareti mUdUrlerlnden B. Bra.ssart, 
ticaret ve aaııayi ıılerlne mAden mUhendi
sı B. Buchelonna ve müstemleke iıılerlne 
16myldevletten B. Faton umumi kAtlp ta
r'• e.4"•'•'•.,,,•r 

Yeni nazırların lıonlerann 
Domei ajansı bugün müstakbel bat

vekil Prens Konoye ile harbiye, bah
riye ve hariciye nezaretleri için tea
bit edilen ıahıiyetler arasında mühim 
bir içtima aktedilmi§ olduğunu bil
dirmektedir. 

Domei ajansı, dört devlet adamının 
Almanya, İtalya, İngiltere ve Sovyet
ler Birliği ile mUnaacbetleri süratle 
istihale ~tmekte olan Avrupa vaziye
tine göre tanzim edecek yeni bir for
mül hazırlıyacaklarını haber vermek
tedir. 

T oplanhda ıöriifülen itler 
Japon gazeteleri, bu sabah dört na

zırın :1kdetmi~ oldukları konfrenaılı 
metgtıl olmakta ve bu konferansın a
fağıdaki üç mcaele ile iıtigal edece
ğini yazmaktadır: 

l - Şarkt Asyada cenup denizlerini 
de ihtiv3 edecek bir siyut ve iktıaadf 
mıntaka ihdası, 

2 - Japon - İtalyan - Alman, Ja
pon - Sovyet ve Japon - Anglo-sakaon 
milnasebatı, 

3 - Dahili ıiyaıet meselesi. 

l'eni clıt politikanın ilci hecleli 
Tokyo, 19 a.a. - Royter ajansı 

bildiriyor: Nichl Nichl Chimbun ga
zetesine göre, ayni zamanda denizaıı
rı itleri nazırı olan yeni hariciye na
zırı B. Yosuke Matauoka'nın iki he
defi vardır: Asyadan ingiliz ve fran
ıız nüfuzunun bertaraf edilmesi ve 
İtalya ve Almanya ile bir ittifakın 

HAdlselerln ta§ırtıcı ve anormal akı
ıına ip.ret eden muharrir, Fra.ıısanın ın
hllAllııden ıonra İngiltereyi yok etmek 
~bl ikinci ve daha aall bir hedefe kO§an 
Alma.ııya'nın buna muvaffak olmak ih
tlmaller1DlD Ulıfını tebartlz ettiriyor ve 
diyor ki: 

"Almanyanın Polonya harbinden ııon
ra yaptlfı gibi, umumi blr sulh taarnı
zun& giri§nıesl, hiç bir aamaıı İngiltere 
tarafından ka~ı edilebilir bir sulh tek
lllf olamaz. ÇUnkU yukanda ikinci he
def olarak gösterdltlm İngiltere, haki
kat~. Almanya'nın yegAııe hedefidir. 
Bu&'line kadar yapılan bUtUn muharebe
ler, ıadece İngntere'yl matlOp etmek 
gayesiyle bqanlmıı ikinci derecede bi
rer harekettir. Bunlar, Alma,ıya,ya ze
min hazırlamış, onun İngllter karıı
sında Azami kuvetıe dlkllmeğe yardım 
etmiş lhzart birer merbaledirler. 

Vaziyet böyle olunca, Almanya İngil
tereye aulh teklif ettiği takdirde, Lon
dra hUkUmetinln bunu kabul etmemesi 
icap eder. Ve§ayet kabul etııe dahi buna 
komproml sulhu demek mllmkün değil
dir. Çünkü Avrupada alman 1\AklmiyeU
nl tanıyan bir muahedeye imza koyan 
İngiltere kendi idam hlikmUnU tasdike
den bir mahkClmdan fark.11z olur.,. 

Yeni Sabah 
Taarruz veya mlh :· 

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, ''Ta
arruz veya sulh.. batlıtı altında, alman 
ve italyaııların 1ngilter aleyhinde ha
vadislerle dolu neıırlyatından ve inglllz 
donanmaaınııı imha edilditlni haber 
vermesinden baluıediyor vebuna artık 
ldnuıenin inamnadıtını lllve ederek di
yor ki: 

Almanya yakla,an ıonbahar ve kıı 
tptldalarma kadar ne yapac&ka yapmak 
mecburiyetindedir. Bunu söylemek ko
lay fakat göze almak ne kadr zor.Çün
kü bugün kendiılnl galip MJıneden Al
manya'nın yarın birdenbire katı bir he
zimetle perlııan olmuı kabildir. İngilte
re adalarına tecavüz edilir de geri dö· 
nülUrae işte böyle ln1 bir değiıılkllk vü
ku& eelecektir ... 

"Amerikayı Avrupa tılerlne doğru
dan doğruya kanıımaktan içti~ ııev
keden ııebeplerden biri de uzak '- l'ktaıd. 
vaziyettir. 

Danimarka'nın, Hollanda'nın, Fran
aa'nın ve İngilterenin uzak ıarkta bir
çok müstemlekeleri ve nUfus mıntak. .. 
lan Tardır. Japonya lae, uzak ıarkta v~ 
ıl bir lstılA plAnı takip etmekte ve açık
ta kalan bu mUııtemlckclerden bir kı._ 
mına yerleımek tasavvunmdadır. Çin. 
deki bütün ecnebi nUfu.z mıntakalarıll\. 
Hlndiçlnl'yl lııgal etmek ve tedricen ifa 
gal ııahaınnı geniıletmek DiyetlDdedir_ 

TasYiriefkir 

Yine lngiltere'ye taarnız 
meselesi : 

EBUZZİY A ZADE VEı.tT, "Gem 
İDgiltereye taarruz mueleıi,, bafhtı aı. 
tında, lnglllzlerln Asabını bozmak içla 
ortaya atılan bin bir rivayetlerden ve 
iıtllA plAnlanndan balıaederek diyor kit 

'"Bu propagandalara ve meaell bi
zim gazetelerin, taarruzun gUnUnü ve ... 
atıiıl bile tayin ve teııblte kalkıtmal&n• 
na rağmen, taarruzun hiç vuku bulma
mak ve sinir harbinin böyle daha haf• 
lalarla devam etmek lhtlmall de bUsbG
tUn yok değildir. 

Bu taarruz ifinln fevkal&de sUç ~ 
ıwıu n İDgilterenin, öyle Franaa'da ol· 
duğu gibi birkaç haftada ortadan bl
dınlmaaının tmkl.nı bulunmadıtım da 
kabul etmek IAzımdır. lhUmal ki, ~ 
mantarı da bııgUne kadar bekl~ 
mecbur eden baohca sebep budur,. 

VAKİT 

Kuk ayakla örümcek ı· 
ASIM US, ·~ırkayalda &rtlmMk,. 

bqlığı aibDda örUıncete hUcum edeu. 
fakat ilk hamlede muv&ffak olamaza& 
atlarda can veren kırkayalın hlk&ynl
ni anlattıktan ııonra alman larkayatuml 
ingiliz örUmceğine kartı a,yııı vulyette 
olduğunu ııöylemektedir. 

İKDAM 
Havaalıia azami ehemiyeti 
vermeliyiz: "1 !arı için talimat verilmekte 

retle aynı zamanda Londra 
tı de buna benzer teşebbüsler 
lı lıı~aıılmaktadır. Fakat al -

it-. ltıtabının temaıından ihti
Çındığı bir ıey var ki o da 

n ınuay,yen ipreti alındık
~ lçı~ınak Ü.zere mühürlü o -
~Jı~~ıldiği ve bu iıaretin iae 

Meclis Reisi ve 

makinelerinin 

Ba~vekilimiz yeni ziraat 

i~lemesini tetkik ettiler 

Aynı gazete B. Matauob'ya fU nok
tai na.zarları da atfeylemektedir: ken
di hedeflerinin tahakkuku için, J a
ponyanın eveli ıarkt Aayadan lngilf.z 
ve franıız nüfuzlarını bertaraf etme
lidir. Saniyen Japonya'yı, Mançuku'
yu, Çin'I ve cenup denizlerini ihtiva 
eden yeni geniı bir bünyenin teva
zünilnü temin eylemelidir. Nihayet 
Japonya bir itilU akdetmek için Al
manya ve ltalyaya yaklapcaktır. Fa
kat hali hazırda, totaliter devletlerle 
ıartıız bir yaklapna tetebbüeü fayda
sız olur. 

M'ulıarrir malualMhll .,ayıe l»ltlrt,..cır: 
•Oyıe aahıfılıl'Or kl, mlllftr dntet

lerı bütün ümlUer:lni İııglıterenln ılnir
lerlni tahrip etmeıe batlamıılardlf'. Bir 
::vandan autla t119ebbüeler1Dden Ye fiu'tla
nndan bahsediyorlar, bir yandan da iki 
ırlinde bir, artık adalara hücum başlıya
catını tekrarlıyorlar. Arkasından teh
ditlere kalkıyorlar. Fakat hiç bir ıeyln 
para etmeditlnl, İllgiltere'ntn maddi ve 
mlnevt tek bir kale halinde tarplanna 
dikildiğini görüyorlar.,, 

ABİDİN DA VER, "Hancılıta bam1 
ehemiyeti vermellyb,, baflıtı altmd .. 
havacılığın genlı mikyasta kazazıdıtı e
hemlyetten bahııederek diyor ki: 

"YB1amak lıtlyen her millet, kanatla 
millet, uçar millet olmıya mecburdur. 
Kafalarımıza en hakiki hayat dUııtunı o
larak ''uçmayan ·ölür,, lllSzUnü hlkketı
meliytz.,, 

:candanın iıtiliaı üzerine 
olduğudur. Hollandanın 

.. t lılcnıleketlerdeki müme11il
~d . .\lınan taarruzu vuku bul -

il ltdc Hollandanın askeri ih-
t ~ ~akıt kaybetmeden bu mem 
~ imkanını vermek ıayc

f eylemekte idi. 

'in beyanatı hakkında 
•Jansının bir tekzibi 

: ~~ 19 a.a. - Tasa ajanaı bil-

ı~e baıvekili B. Çörçil tara
Cttıınuzda avam kamarasın-

• J,~ Yolu meselesine dair İnS: anlapnası hakkında ya
-· r;~~ ınünasebetiyle Tasa a
litı ?ç

1 
ıl'in bu meselede Sovyet 

l c • . 
İcid· 1•tıtare etmit olduğunu 

· l ı:aının yanlıılığı ihtiva 
·j Yana mezundur. Haki -

ttı tere hükümeti bu meıele-
1,ter Birliği hlikümetinden 
i't~ırıerniş, yani mezkur hü -
il 

1
tare etmemiştir ki esasen 
~ Sovyetler Birliği ara -
9-te}'it ınünasebata göre böyle 
~i~ Yapmaya mecbur da de
>oıllıı tte vaki olan tey, Bir • 
~~ 'ıı u Çin'e kapamak için Ja
l~:?1Jıa akdi huıuıunda tn
"tiıt tı tarafından verilen ka· 
~a;rc hariciye müsteprı B. 
\ ,1

1rıd~n Londra'daki Sov -

4 ~laı :R. Maiıkiye bildiril-•r. . 

l Clrih Kurumunun 
~~Srettiği eserler 

l', .. ih 
ti 'er· !'urumu neıriyatının 

~t l•ittıı 11~ne dahil eserlerden 
1111, erı yazılı olanların tabı
'r~ "e 8-tıp çıkanlmııtır: 
"-tıı'lt Alcçura: Osmanlı dev
)~ raı. dCTri. 

ıı.~hkl ~ilcmet Bay~r: Tilrk 
·ıq eı cıJt: 1 
~ııı er de yalcın tarihimizin 
~ en yeni vesikalara isti

~odir. (a.L) 

Ziraat vekilimi• B. Itlultlu Eritmen Meclis Reuimiale 
Batv•ltilimiz• fJaldoylan BÖderiyor 

(Bışı 1. inci sıyl~da) 
rln hususiyetlerini, faydalarını Mec
lis Reiıine ve Baıvekile araetmiıtlr. 

Bundan ıonra hep birlikte istaayon 
binaıına dönillmüıtür. Burada bir 
müddet istirahat eden Meclis Reiai
mize ve Baıvekilimi.ze tohum ısllh ve 
deneme iıtaıyonunun muhtelif aaha
lardaki faaliyeti hakkında resimler ve 
grafikler üzerinde izahat verilmittir. 
Baıvekitimiz burada tohum ıslih is
tasyonunda yapılan tecrübelere isti
naden teabit edilmlt olan maliyet hc
aaplarını tetkik etmiş ve alınan mil• 
bet neticelerin köylünün anlıyabilece
ği bir dille yazılarak bunlardan bütün 

rençberlerhliizln istifadesinin temini 
çok faydalı olacağı müllhuaaını der
meyan buyurmuştur. Kendilerine ve
kaletin bu maksadı temin için bugüne 
kadar yaptığı itler uzedilmit ve bll
roıürler gösterilmiştir. 

.Meclis Reisimiz ve Ba~·;ekllimlz, 
Zıraat vekilimiz ve Parti müstakil 
grupu Reiıimizle birlikte aaat 11.30 
da ıılih istasyonunu terketmişlerdir. 
Baıvekilimiz ayrılırken, gördüklerin
den çok memnun olduğunu, ferahlan
dığını ifade etmiı ilk müsait irnkln
da bu makinelerin adedinin çoğaltıl
maıına çalııacağını vaid buyurmut
tur. 

Sayın Münlehlbl sanllerln 
nazarı dikkatine 

Ankara Mebus İntihabı 
T eftiı Heyeti Reisliğinden: 

'Vilayetin açık bulunan mebuıluğu iç.in ıeçim yapılaca _ 
ğmdan aaym müntehibi aanilerin cüzdanlariyle beraber 21 
temmuz 940 pazar günü aaat 9,30 da Belediye Meclisi salo
nuna tetrifleri rica olunur. 

B. Çörril'in nutlıu ve japonya 

Tokyo, ı 9 a.a. - Domei ajanıı bil
diri yor: Japon hariciye nezaretinin 
mUmeıaili bugün gazeteciler toplantı
sında Birmanya ve Honc - Konı yo
lundan harp malzemeli ıeçirilmeaine 
nihayet verilmesine dair dün B. Çör
çil tarafından Avam kamarasında ve
rilen izahat hakkında beyanatta bu· 
lunarak demiştir ki : 

"- B. Çörçil'in beyanatı, fngilte~ 
nin Çiu ve Japonya hakkındaki mak
satlarını aydınlatmak itibariyle ente
resandır. Fakat Malezya umumt vali 
vekili B. Jonsn'in radyoda yaptığı 
beyanatın tenine olarak Japonyaya 
barıı müzakereli hakkında hiç bir ya
bancı hükümet tarafından telkin vaki 
olmamı2tır. Böyle bir teklif bugünkü 
ahval ve ıerait dahilindeki değerine 
göre muameleye tabi tutulacaktır.,, 

lngiliz gazeteleri japonyaya 
tavizclen memnun delil 

Londra, 19 a.a. - Reuter: Londra 
gazeteleri, Birmanya yolu için Japon
ya'ya tavizler hakkında memnuniyet
sizliklerini aaklamamaktadırlar. Ale
lade zamanlarda ingiliz hükümetinin 
bu tavizleri reddedeceği fÜphcaizdi. 

Bununla beraber, gazeteler, bu su
retle kazanılan zamanın uzak ıarkta 
Çin'in istiklal ve tamamiyetini vika! 
ye edecek bir sulhün tesisine yardım 
edebileceği ümidini irhar etmektedir
ler. 

Daily Telegraph diyor ki: 

Manevi neticesi bertaraf, yağmur 
mevsimi dolayıaiyle önümüzdeki üç 
ay zarfında caaaen Blrmanya yolu c
hemiyetini kaybedeceğinden japonla
ra yapılan tavizlerin ameli neticeleri 
ehemiyetsizdir. Çin, ıilib nakledilen 
Mongolistan yolunu elinde bulundur
duğu gibi Birmanya yolunun da dai
mt surette kapalı bulundurulması 
mevzuubahis değildir. Kendi aillh aa
nayiinin inkiıafı aayeıinde ıtıpheaiz 
Çin yabancı memleketlere ballı delil
dir. 

Münhal mebuslukllr ~in 

Parti 11mıelleri tesblt edildi 
(Başı 1. inci ••7'ad•) 

IHll Ba§kanlık divanınca Parti nam
zedi olarak gibterilmiılerdir. 
Sayın ikinci müntebiplere bildirir 

ve i/ia ederim. 
C.H.P. Genel Baıkan Vekili 

Bapekil 
Dr. Relilı ~dam 

Durgunluk 
ne kadar 
sürebilir? 
caiı anlatılıyor. • 

Küçük büyük devletler altmlan
nı Amerika'ya yoJladılar; çiftlikle· 
rini geliti güzel talihlerine terketti-

1890 tarihinde Ankarada doğmuı - ler. Her gün umumi aervet bir dere-
tur. ceye daha dütüyor; Avrupa deniz· 

Aou1rat Elırem Ergun'un 
kıN lt8l tercemesi 

1905 senesinde Ankara bladiıüni bi- cilifinin tonajı biraz daha atalı İni• 
tirmit ayni aene bilimtihan İstanbul yor. 
Hukuk Fakültesine girerek 1909 sene- Avrupa'nm 1940 kıtı hakkmd 
ıinde iyi derecede diploma a~ıttı~: her taraftan kapkara tahminler ya~ 

~914 ae.n~slne kadar muhtehf Mud- ğıyor. Kıttan evel aulh, hemen ber
deıumumılıklerde bulunmuı ve Bal • keein rüyası olmuıtur. Fakat Jııu sul
kan harbinde Edirne'de Mevkii Mü.- hu nerede aramalı ve nauJ bulma• 
tahkem Divanıharbi Örfiıinde çalı§ - h? Bu aalh lngilte:. imparatorluiu
mııtır. nun, AYrUpa'daki adalarından, ve 

1913 senesinde hakimi münferit tcı- cihan denizlerinden koiulmaıuıa 
kilitında Kırklareli istinaf mahkemesi bailı iae, Avrupa yalnız bir defil, 
ua mülizimliğine tayin edilmiştir. bir kaç dane kap kara kıt geçirme-

1914 senesinde Harbi Umumi batlan i• mabkiim gibi görünüyor. Çünkü 
gıcında ihtiyat zabiti olmak üzere Ta- kıttan evel Avrupa kıtaamm teair 
limglha, bitirdikten sonra da Kafkaa muhiti içinde yapılacafı ileri IÜrÜ· 
cephesine sevkedilmiş, UçUncü ordu len hareketler dahi, aulhu temin e
emrinde muhtelif vazifelerde bulun - deceie hiç benzemiyor. Zaferler de
muıtur. niz kenarlannda duruyor ,,9 kaman• 

1919 senesinde Batumda Ba§tTlenzil danlann aizmdan iater iatemez 
müfettişliği adli mü91virliğinden ter- methur arap emirinn aayhuı kopu
hlı edilmiş, aynı sene Ankaraya gc- yor: "Eier fU deniz önüme çduaa• 
terek memuriyetten çelı:ilmit ve avu- saydı, ismi celalini ... ilh.." 
katbğa ba§lamıştır. Her halde önümüzdeki haftalar 

İstiklll aavaşında tekrar vazifeye içinde garp cephelerinde bir tarkb 
davet olunarak Yahşıban menzil mü· tevekkülünün hazin boyun büküıü
fettiıliği ve milli müdafaa vekaleti ne deiil, belki de büyilk cüretlere, 
umuru mehakim adli müıavirliğinde 
ve vekilet hukuk müşavirliğinde ça- büyük darbe teıebbüslerine, veya. 
lıtmıı, bHfiiil milli mücadeleye iJti- hut, İtalyan kaynaklannm ima etti
rlk etmiştir. ii siyaai yoklamalara tlhit olaca-

1920 senesinde Ankara belediye l- irz. Bugünlerdeki dura-unluk, hiç 
zlbğına intihap olunmuı, Ankarada fÜpbesiz uzun aürmiyecek, ve har
Şehremaneti teşekkülilnde şehir Mec- bin yeni inkiıaf istikametlerinin ne 
lisi ldlığına ıeçilmiıtir. 

olacaiım göateren alametler belire
Elyevm C.H.P. namzedi olarak An- celdir. 

kara Belediye Mecliai bilığında bu
lunmaktadır. Falila Rılla ATAY. 
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Ke ebekler 
Yaz mevsiminin eğlencelerinden 

biri de kelebeklerin uçuounu seyret
mek.tir. Bu eilencenin bir iyiliiı 
zahmetsiz, hem de masraf aız olma
•ındadır. Kelebeklerin uçugunu sey
retmek için, uzun uzadıya tuvalet 
yapmıya, eğlence yerindeki tarife
nin kesenizin o günkü haline elverig
li olup olmadığını dÜ§Ünmiye hiç lü
zum yoktur. Çiçekli bir bahçeniz 
varsa, istediğiniz kadar soyunup dö
künerek, bir şezlong üzerinden on· 
ları seyredebilirsiniz. Bahçeniz ol • 
masa bile, aparhmanmızda gecele· 
yin masa bagmda otururken kele
bekler kendi kendilerine gelirler, 
lambanızın etrafında uçugarak sizi 
eğlendirirler, masanızın üzerinde 
çiçek yokaa, çiçeklerinki kadar gü
zel renkleriyle gözlerinize keyf ve· 
rirler. 

Kelebeklerin uçu§unu seyreder • 
ken dikkat edilecek yalnız bir ıey 
vardır: yanınızda kedi bulunmama
sı. Bilirsiniz ki kediler kelebekleri 
tutmayı pek severler. Hele bu mev· 
ıimde henüz mini mini olan kedi 
yavnılan avcılıkta maharetlerini 
kelebek tutmakta göstenneğe ziya
de heve3 ederler. 

Gündüzün bahçede çiçeklerin el· 
rafında. uçu§an kelebeklerle gecele· 
yin ıgık etrafında dönen kelebekle· 
rin biribirlerine benzediklerine ba· 
karak·, insan bunların aynı kelebek
ler olduğunu zanneder. Halbuki, i
yice bilmek lazımdır, bunlar ayn 
ayrı cinsten kelebeklerdir. 

Gündüz uçu§an kelebekler akta· 
mın be§i, altısı olunca, çiçeklerin ü
zerinde uykuya dalarlar ve sabahın 
dokuzuna, onuna kadar öylece ka
lırlar. İsterseniz, onların, üzerinde 
uyudukları çiçekleri kopanr ve, ke· 
lebekleri uyandırmadan, odanıza 

kadar götürebilirsiniz. Kelebekler 
o kadar dalıın ve tenbel uyurlar, 
onları ancak biraz §iddetli hararet 
uyandırabilir... Geceleri uçu§anlar 
da akıamm dokuzunda, onunda u
yanırlar ve gÜnet doğmadan uyu· 
mıya ıiderler.. Suvarelerden, bar· 
)ardan dönen, kadın ve erkek, mon
den ki§iler gibi .•• 

Fakat, kelebekler uyandıktan za· 
mantarda niçin çiçeklerin etrafmda, 
ıgık görürlerse onun etrafında dö
nerler? 

uçuşurken ... 
li madde alır veya incecik hortumu
nu çiçeğin kasesine sokarak oradan 
bir tane tohum çeker. Fakat bunla
rın hiç biri kelebeği beslemez, her 
biri ancak onun kuvetini biraz art• 
tırır... ltık gördüğü vakıt çiçekleri 
bırakarak ışığın etrafında dönmesi 
de bunu isbat eder, çünkü ıtık da o· 
nun yorgun kanatlarına yeniden ku· 
vet verir. 

Kelebeğin kendi vücudunu besle
mek için hiç endi§e&i yoktur. Onun 
dütüncesi, yemekten ve içmekten, 
nefsini devam ettirmekten yüksek, 
neslini ve cinsini devam ettirmektir. 
Kelebeğin ferdi hayatı yalnız kriza
lid (kurd) halinde bulunduğu za
mandadır. O halden çıkıp kelebek 
olduktan sonra hiç büyümez de .•• 
Zaten kelebeğin ömrü pek kısa, bir 
kaç gün, bazılarının bir kaç saattir. 
O da a~k pe§inde, e§İnİ aramakla 
geçer. 

Kelebek, neslini devam ettirmek 
için geçirdiği o kısacık ömrünün i
çinde, bir vazife daha ıfa eder. İn
cecik hortumunu erkek bir çiçeğin 
kasesine sokup oradan bir tohum al· 
dıktnn sonra, onu diıi bir çiçeğin ka
sesine götürür, diti çiçeğin ilkahma, 
çiçek cinsinin de devamına hizmet 
eder. 

Hem a~ık, hem atk tellalı .•• 

G. A. 

General de GaulJe'un fransız 
bahriyelilerine bir hitabesi 

Londra, 19 a.a. - Fransız bahriye
lilerinin büyük bir içtimaında söz a
lan general De Gaulle demiştir fii: 
Yakında. Fransa'ya dönmek veya 

burada kalarak Fransa için harp et
mek şıklarından birini intihap vaziye
tinde kalacaksınız. Mücadeleye de
vam etmek istiyoruz. Sevgili Fransa-
mız için mücadele edeceğim. Fransa 
ölmemiştir. Kurtulabilir. Bir ordu, 

bir donanma ve bir hava kuveti isti -
yoruz. Ne kadar fazla adamımız olur

sa o kadar iyi olacak ve zafere o ka
dar çabuk kavuşacağız. Nihai zaferin 
geleceğine emin olunuz. 

Vaktiyle, mevlevi olan fairlerden 
bazıları kelebekleri de kendi tarİ• w ... ••••• Bu Gün ____ ,llııı. 

kat1arma mensup sayarıar ve onla- ULUS sı·nemasında 
nn da "etvan çarha', uyduklarını 

iddia ederlerdi. Kelebeklerin, dille 2 Film birden 
değilse bile, tabiatten ıair oldukla- 14.30 _ 17,30 ve 21 de 
rma ıüphe edilemezse de mevlevi ol 
dukları için döndüklerini is bat et· F RANKİŞJAYNIN N İ$ANLISI 
mek ıüçtür. Zaten ite tarikat karıt· 
tınlmca gece ıtık etrafında dönen 
kelebeklerin de rüf ai olduklarını İs· 
bat etmek lazım gelir, o zaman da 
mesele pek karı.tık olur ••• 

Kelebeklerin çiçeklerin etrafmda 
olsun, ıtıklarm etrafında olsun dur· 
madan dönerek uçuımalan aık pe· 
tinde koımaktan batka bir gey de· 
ğildir ••• Vakıa, kelebek çiçek etra
fında dönerken, arada sırada çiçe· 
ğin üzerine konarak oradan bir dam 
la ıebnem, yahut bir damla teker· 

16ve 19 da 

NAMUS BORCU 
ROBERT TAYLOR 

BARBARA STANVIK 

Gece 21 de 
Frankiştaynm nişanlısı 

Afrika avcıları 
MIKI 

Gizella, ayağa kalktı. Dizleri titriyordu. Mütered
dit bir halde elini masaya doğru uzattı: 

- Efendim, ben oğlunuzdan bir ıey istemiyorum ... 
Hi~ bir maksat gütmüyorum ... 

- Maksat gütmUyor musunuz? 
- Rica ederim. Vilmoş'dan en bekliyebilirim? 
Yabancı bir kadının, oğlundan böyle teklifsizce 

"'Vilmoı" diye bahsetmesi profesörü fena halde sinir· 
lendirdi. Yüzü gerildi. Nefretle Gizella'ya doğru e
eildi: 

ULUS 

lstanbul'da diploma 

alan polis memurları 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Polis 

mektebinin bu seneki mezunlarına, ay 
nı zamanda kurs mezunlarına bugün 
Beyazitteki mektepte Jstanbul valisi 
tarafından diplomaları merasimle ve
rildi. Mezunlar bu vesile ile Taksim 
abidesine i:le bir çelenk koydular. 

Ege' de 
bağlara 

yağmurların 

verdiği zarar 
İzmir, 19 a.a. - Gazetelerin yazdı

ğına göre bu sene devam eden sürek 
li yağmurlar vi!Syetin ekseri mıntaka
larıntla hağların vaziyetini bozmuştur 
Urla ve Çeşme kazaları dahilindeki 
mah ul vaziyeti iyidir. Bağları ıslah 
için devamlı gayretler sarfedilmekte
dir. Diğer taraftan hububat hastalık
ları ile mücadele için biri Aydın ve 
Denizli diğeri Balıkesir mıntakaların
da çalışmak üzere Bornova ziraat mü
cadele istasyonundan iki asistan gön
derilmiştir. 
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MAHKEMELER 

Satıhk hane 
T. lt Bankasından : 
Yenişehir'de SeHinik caddesinde 

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

Müzayedeye iştirak etmek istiyen -
]erin mezkur tarihde 1050 Jira pey 
akçasile birlikte Türkiye İ§ Bankası 
Ankara Merke.dne müracaatları. 

2853 

Bir daktilo aranıyor 
Geniş teşkilatlı ticari bir 

müessesede 

LİSAN BİLEN 
Ve seri yazan bir daktiloya 

ihtiyaç vardır. 
Posta kutusu : 

498-Ankara 
Adresine müracaat olunması. 

2900 

KAZALAR 

s~yyar etüv makinası alınacak 
Salihli Belediyesinden : 
1 - Belediyemiz dispanseri için 

Ankara birinci sulh hukuk ha iki tekerlekli tek beygirle çekilir bir 
seyyar ütü makinası mübayaa edile-

ki~liğinden : cektir. 
Urla'nın Birecik kazasının Halfeti nahi 2 _ (l200) lira bedeli muhammeni 

yesindcn Nafi oğullarından Lutfullah oğlu 
Enver Kutlug. üzerinden açık eksiltmeğe çıkarılmış-

Ziraat Vekaleti namına Maliye Vekaleti tır. 
merkez avukatı Giizicle Alpar tarafından 3 - İhalesi 5 ağustos 940 tarihine 
aleyhinize mahkememize açılan 275 lira a müsadif pazartesi günü Salihli bele

DEVLET DEMlRYOLLARI 

• Sanatkar aranıyor 
Devlet Demiryolları ve Limanları U

mum Müdürlüğünden: 
Motorlü trenlerde çalıştırılmak üzere 

imtihanla birinci ve ikinci sınıf tesviyeci 
alınacııktır. 
ŞERAİT ŞUNLARDIR: 
A - Türk olmak ve Turkiye cümhuriye-

ti tabiiyetini hui bulunmak, 
B - 18 yaşını bitirmiş olmak, 
C - Hüsnühal eshabın.dan bulunmak, 
D - Ecnebi ile evli olmamak. 
Bu şeraiti haiz talipler imtihan edile

cekleri yer, tarih ayrıca kendilerine bildi
rilmek üzere nüfus cüzdanı, tliploma tas
dikli suretleriyle askerlik vesikaları, kısaca 
hal tercemeleri, bonservisleri ,iyi huy, çi
çek, a~ı. kiğıdı evli olanların evlenme cüz
danlarını 6 adet vesikalık fotoğraflarını is
tidalarına bağlıyarak Ankara'cla cer dairesi 
reislicine biz:r..at veya posta ile müracaat 
etmelidirler. 

1nıtihan.lla muvaffak olanlara birinci sı
nıf ışçllere 77 lira mukabili saatte 32,90 
kuruı; ikinci sınıf işcilere 59 lira mukabili 
saatte 25,20 kuru!) ücret verilecek ve sanat 
okulu mezunları tercih olunacaktır. Müra
caathlar 30 temmuz 1940 tarihin~ kadar 
kabul olunur. (3673) 13719 

Hava kompresörü alınacak 
D. D. Yollan Satrnalma Komisyonundan: 
Muhammen bedeli 5650 lira olan bir adet 

h<.vr kompresörü 31. 7. 1940 çarşamba gü
n•l saat 15,30 da kapalı zarf us61ü ile Anka
rad1 idare binasında 'satın alııı:ıcaktır. 

Bu ı,e girmek istiyenlerın 423,75 liralık 
muvakkat teminat ile kanonun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini ayni K\in saat 14 30 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri İa
zınıclır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada 

Ma~~eme dairesinden, Havdarpasada Te • 
sellum ve sevk 'lefliiinden dağıtılacaktır. 

(3703) 13767 
Bir daktilo alınacak 

D. D. Yolları U. Müdürluğünden : 
Fransızca bilir, çabuk yazar erkek 

bir daktiloya ihtiyaç vardır. 28. 7. 940 
tarihinde yapılacak ;. ' 'handa muvaf
fak_ olana tahsil derecesine göre ücret 
verılmek üzere tekaütlük hakkı olan 
bir memuriyete tayin edilecektir. Ta -
!iplerin Ankara'da Devlet Demir yol
ları zat işleri müdürlüğüne en geç 26. 
7. 940 tarihine kadar müracaatları. 

(3918) 13889 

Empriınör tesisatı 
D. D, Yollarr Satrn Alma Komisyonun

dan : 
lacak davasının mahkememizde yapılmak diye encümeninde yapılacaktır. Tnlip çıkmadığından ilk ehiltmesi intaç 
ta olan duruşmasında adresiniz meı;hul ol 4 - Evsaf, ebat şerait vesairesi hak edilmiyen ve muhammen bedeli 15000 lira 
dıığundan ilanen yapılan davetiyeye icabe kında malumat istiyenler Saijhli Be- olan Haydarpaşa - Bilecik • Eskişehir _ 
etmediğinizden rene usulün 141 inci mad lediyesine mUracaat edecektir. Ankara tele emprimör tesisatı 219194-0 pa

desi mucibince ve yinni f;iln müddetle ın 5 _ Muvakkat teminat muhammen znrtesi ıünü saat 15,30 da kapalı zarf usu-
yap kararı c;ıkarılmasına karar verilmiş ol bedelin % 1,5 ğu nisbetindedir. lü ile Ankara'da idare binasında satın alı • 
duğundan duruşması bırakılan 27-9-940 cu 

13927 
nacaktır. ı 

ma ıünü ıaat 9,5 da mahkemede bizzat ha Bu işe girmek istiyenlerin 1125 liralık 
zır bulunmadığınız veya bir vekil gönder muvnkkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
mediğiniz takdirde mahkemeye gıyabmız ,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 
da bakılacağı tebliğ makamına kaim olmak : : za kadar komisyon reisliiHne vermeleri la-
ıizere uan olunur. 2898 : Gencel Bayanlar Terzievi = zımdır. 

Ankara birinci sulh hukuk ha : : Şartnameler parasız olarak Ankara'da 
kimliğinden ! : En son modeller ve en müsait fiyat- : malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da te • 
• Ankam Hacı Musa mahallesinde Yeniyo : lariyle kısa zamanda sayın mü:ıterile- :;: sellüm ve sevk ~efliğinden dağıtılacaktır. 
sokak 49 sayılı evde Oıımım Ziya Sakar)'1' = rini ıon derece memnun etmektedir. : (3351) 13894 

RADYO 
TtJ'RKlYE 

- -( Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA 
----( Dalga U.ı:unluğu ) 
1648 m. 1&2 Kcs,/120 K\\', 1 31.7 m. 9465 Kes./ 20 K\"· ır 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 K«· 

CUMARTESİ: 20.7.1940 
7.30 Program, ve memleket saat 
7.35 Müzik: Divertimento (Pi.)· 
8.00 Ajans haberleri. . 
S.10 Ev kadını - yemek listesı. 
8.20/8.30 Müzik: Bing CrosbYll=' 

!arı. 
13.30 Program, ve memleket saııt.,, 
13.35 Mü:r.ik: muhtelif §arkılar (r· 
13.50 Ajan~ haberleri. 
14.0S Müıik: plaklarlıı muhtelif 

programının devomı. 
14.20 Müzik: Riyaseticümhur 

(şef: İh5:ln Künçer). 
1 - Mehmet Ali: lzmir 1 2 - Franz von Blon: çiç~ 
sıldaması. 
3 - Tschaikowsky: 5-incl 
den Andante Cantabile; valt 
ro Moderat). 
4 - Sibelius: Finlandia. 

15.00/15.30 Müzik: Rapsodiler ( 
ve piano için - Pi.). 

18.00 Program, ve memleket sa•1 

18.05 Müzik: senfonik parçalar ( 
18.30 Müıo:ik: radyo caz orkestrat1 

him Özgür idaresinde). 
19.15 Müzik: fasıl heyeti. 
19.45 Memleket saat ayarı, ve • 

berleri. 
20.00 Müzik. 

1 - Okuyan: Azize Töz~ 
1 - Ahmet Rasim • uşt"" 
(Bir bahar ister gönlüm). d 

2 - - Artaki Can - kiırdili "' 
(Bağlıı.ndı gönlil bir güzele) 
3 - Şerif lçli - türkü: (P 
un yolladım). 
4 - Nikriz Türkü: (Gönül 
duhteri). 
11 - Okuyan: Safiye To~ 
1 - Tanburi Ali •Ef. - şeİııı" 
(Gül yüzünü seyredip). ~ 
2 - Deniz oğlu - şehnaz ıar 
nizin dalgasını bekliyoruı:I1~ 
3 - Sadi - segah ııarkı: (r 
ölen nağmede). 

20.30 Konusma. 
20.50 Müzik: Divan, semai, koşııı' 

yun havaları. Çalanlar: iI• 
man, Ziihtü Bardakoğlu, S 
Hamdi Tokııy. Okuyan: 

Çağlar. ..J 
21.15 Müzik: saksafon solo • şaıı· 

pınar tarafından. 
21.30 Konuşma (radyo tazetesD• 
21.45 Miızik: radyo salon orkest 

olonist Necip Aşkın idar 
1 - Mozart: Don juan o 
uvertürü. 
2 - T. W. Thurban: /. 
CSuit). 
3 - Giulio de Micheli: V• 
reti. , 
4 - Trnnen: Cencina ( 
Nihad Esengin tarafından s.ı. 
5 - Mainı:er: Dü~ün törel" 
6 - .Tohann Strauss: ceıııı1 
7 - Weber: Euryanthe o 
uvertürü. 
8 - Arınandola: serenad. 
9 - Breuder: italyan şar~ 

22.30 Memleket saat ayarı, ajaııi 
leri: ziraat, esham • tahvili 
biyo - nukut borsası (fiyat) 

22.50 Müzik: radyo .salon orketl 
.Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü ve : Çocuk sarayı cad. Kurşunlu cami kar- : 

kili Maliye Vekılleti mli:ıavir avukatların : ıısı Alim B. Ap. No. 84 § ..ılllllll SA Ti LI K 
dan Gü:r.ide Alpar tarafından aleyhinize a = MUZAFFER YALINCAK : 

gramının :Uc\·amı . 
Konuşma ecnebi dillerde· 
sa - dalga ile). 

22.50 

EV lllllllL 
23.10 Müzik: cnzband {Pi.). 
23.25/23.30 Yarınki program, ve çılan 3.2 lira 45 kuruş alacak davasının - -

mahkememizde yapılmakta olan duru~ma- "1l111111111111111111111111111111111111 I ;=' 
sında adresiniz meçhul olduğundan ilanen 
yapılan davetiyeye icabet etmediğinizden 
gene usulün 141 inci maddesi mucibince ve 
yirmi ıün müddetle illnen gıyap karart çı
karılmasma karar verilmiş olduğundan du
ruşması bırakılan 27-9-940 eum:ı gilnü saat 
9,S da mahkemede hazır bulunmadığınız ve
ya bir vekil göndermediğiniz takdirde 
mahkemeye gıyabınızda bakılacağı tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilin olunur, 
2899 

JlllP.llJ•Daktilo kursu-... • \il 
73 UneU devresi kayıtlnnno. baş- ı 

lanmııstır. Belediye sırası Hanef a-
part. No. • Telefon: 3714 2689 ii 

OKULLAR 

2 Makina alınacak 
Jtnkara Bölge Sanat Okulu MücJürlüJün

den: 
Okulumuz ihtiyacı için 2000 lira tuta

nndıı. birer adet agaç pıltl.nya ve şerit 
testere ınaklnelerl açık ek'siıtme ııuretty
le alınacnktır. 

Taliplerin ııartnameyi görmek üzere 
her glln okul mUdilrlllğüne ve eksiltmeye 
girecklerln de yUzdc yedi buçuk temlnat
lariyle ve knnunuıı icıı.p ettirdiği belgeler
le birlikte ıs. 8. 1940 tnrlhine miisndi! pa
zartesi g(lnU saat H.i te Ankara mektepler 
muhnscbeclllğl binasında toplanacak olan 
alım ııatım komisyonuna mliracaatlnrı. 

(3922) 13912 

-: Bakanlıklar ve yapılmakta olan T .. E 
: B. M. Meclisi binası karşısında Akay : 
: sokak No .. 10 da 8 oda ve teferruatı. E 
: Görmek için Ti: 1750 ye müracaat. : -"'111111111111111111111111111111111111111;=-

Kiralık kasap dükkônı 
Ankara Bahçeli Evler Yapı 

Kooperatifi idare heyetinden : 
Kasap dükkanı için inşa edilmiş 

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

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

- Kimse. 

* t R A N 
Tahran Radyosu 

Tahrıuı radyosu, kısa dalca ile I 
saat 11.30 dan 14 e kadar, 19 f!l· l 

1 • •• . d ..., 1 uzun ugu uzerın en, 17.13 den "v' 

30 m. 99 dalga uıunluğu üzeriııd" 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 m. 14 
zunluğu üzerinden n~redilmekt~ 

(Yukarıdaki Saatler İRAN aaJ 

Katıalôka 
Koç Ticaret T. A. Şirk 
Müessesemiz tahsildar larırı 

Ali Çetinelin 17. 7. 1940 
itibaren vazifesinden ayrıtııııf 
ğu alakadarlara ilan olunur. 

- Ebe kadın da muayene etmedi mi? 
- Hangi ebe kadın? 
- Sevgili anneniz. 

1
, 

Gizella'nın yumrukları sıkıldı. Profesöril ıiddet 
itti. Kapının tokmağına yapıştı. Profesör, onu koııı" 
dan çekerek kapıdan ayırdı. 

Gizella, öfkeyle bağırdı: 

- Maksadınız yok mu? Bunu ne yüzle ıöyliyebi
liyorsunuz? Bu gibi masalları doğacak çocuğunuza 
anlatırsınız. Belki, bu çocuk meselesi de bir masal
dır. Madam ki; bir maksadınız yoktu, o halde niCAin 
yaptınız bunları? 

Yazan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHJR TORUMKONEY -59-

- Ayıp 1 Çok ayıp 1 Evinize, kendini müdafaıdl' 
aciz bir kızı çağırıp, türlü hakaretlerde bulun~ 
size yakışır mı? Annemi, ablamı çirkin sözlerle t~ 
kir etmeğe ne hakkınız var? Onlar, size ne yaptıl~ 
Kibar bir insanın, tanınmış bir profesörün bu 1'• 
düşmesi kabil mi? 

- Rica ederim, ben ne yaptım? 
- Ne mi? Daha ne yapacaktınız? Komediyi bıra-

kalım madmazel Gizella I Beni de, tuzağınıza düşür
düğünüz delikanlı gibi budala mı zannediyorsunuz? 
Ben her şeyi biliyorum. Ablanız, sayın madmazel 
Maria, değerli tiyatro yıldızı, burada, yanımızdaki da
irede çeşit, çeşit erkekleri kabul ediyor. Bu tecrübe
siz çocuğu da, ablanızla birlikte avladınız. Nitekim, 
bidayette sizden bahsedilmiyordu. Oğlumun aklı, 

fikri madmazel Maria'da idi. Fakat, ablanızın aşıkla
n bir haylı kalabalık olduğundan, kendisince ikinci 
derecede ehemiyeti olanlarını size devrettiği anlaşılı
yor. Hiç hayretle yüzUme bakmayın. Takındığınız 

masum tavırlara inanacak değilim. Beyhude yere me· 
ıeleyi uza!mağa da bir mana yoktur. İşi kısa kese
lim. 

Gizella, doğruldu. Hiç beklemediği bu ağır haka
retler yüzünden uğradığı ilk şaşkınlıktan kendini 
kurtardı. Rengi sap sarı olmuştu. Kati bir tavırla ce
vap verdi: 

- Hay, bay! Kısa keselim. Benden ne istiyorsu
nuz? Açık söyleyin. 

- Oğlumun yakasını bırakın. Uat tarafını ara
mızda kolayca hallederiz. 
it.: - Benim· aizinle halledilecek bir işim yoktur, 

mösyö profesör. 
- Nasıl yok 1 Ne kadca para istiyorsunuz? 
- Para mı? Ne münasebet? 

- fö~in hayret ediyorsunuz? Sanki; benden bu 
iJ için koparacağıriız parayı düşünmediniz mi? Abla
nız, erkeklerden kopardığı paralarla yaşamıyor mu? 

Gizella, beyninden vurulmuşa döndü. Elleriyle 
yüzünü kapadı. Hıçkırıklarını zaptedemedi. Başını 

acı, acı salladı. Kapıya bir göz attı. Birden fırladı. 
Buradan bir an evel çkıp kurtulmak için kapıya doğ· 
ru koştu. 

Profesör, telaşla yolunu kesti: 
- Nereye gidiyorsunuz? 
- Rica ederim, bırakın beni l 
- Niçin meseleyi halletmeden gidiyorsunuz? 
- Benim halledilecek hiç bir şeyim yoktur. Bıra-

kınız beni! 
- Bir dakika beni dinleyiniz. İstediğiniz kadar ... 
- Sizden hiç bir şey istemiyorum. Bırakınız be-

ni!... Böyle çirkin, feci sözleri daha fazla dinliye
mem... Beni, buna mecbur edemezsiniz ... 

Daha fazla söyliyemedi. Kapıya yaslandı. Sarsıla, 
sanııla ağlamağa başladı. 

- Şimdi, niçin ağlıyorsunuz? 
- Siz ... Siz bir canavarsınız l 
- Beni tahkir ediyorsunuz, öyle mi? 
- Tahkir etmiyorum. Hakikati söylüyorum. Eğer, 

ıiz öyle telakki ediyorsanız, affınızı rica ederim. Ben1 

sizden hiç bir şey istemedim. Hiç bir kötü maksat 
peşinde koşmadım. Söyleyin! Ben, ne fenalık yaptım? 
Vilmoş'un, sizin oğlunuz olmasından ben mesul mu
yum? Karşıma, sevebileceğim, bir erkek çıktı. Ve ba
na, beni sevdiğini söyledi... Ben de, onu sevdim ... Bu 
bir suç mudur? ... Benim de, her insan gibi sevmek 
hakkım yok mudur? ... Bu hakkı, benden kim alabi
lir? ... Ben, sizin oğlunuzu aldatmadım. Tuzağa dü
şürmedim. Ben, daha hayatımda kimseye fenalık yap
madım. Bana, bugüne kadar sizin oğlunuz hiç bir şey 
vermedi. Ben, ondan hiç bir şey istemedim. Eğer, oğ
lunuzu benden ayırabilirseniz mesele yoktur. Onu a
lıp Nis'e götürdünüz. Müsaadeniz olmadan zaten Bu
dapeşte'ye dönemez. Oğlunuz elinizdedir. Bildiğiniz 
gibi hareket ediniz. Fakat, bu hususta benden hiç bir 
şey istemeyiniz. Bir gün, buraya gelir ve bana koşar, 
beni sevdiğini söylerse, ben ona ne cevap vereyim? 
Seni artık sevmiyorum, diye yalan mı söyliyeyim? 
Baban, bizim sevişmemize müsaade etmiyor mu, di
yeyim? Bunu, benden nasıl ve ne hakla bekliyebilir
ıiniz? Sonra, doğacak çocuğu ne yapayım? Bu ço
cuk, benim olduğu kadar oğlunuzun da çocuğudur. 

- Hakikaten çocuğunuz olacak mı? 
- Evet. 

- Nereden biliyorsunuz? 
- Bili yorum. 
- Hiç de çocuğu olacak bir l:adına benzemiyor-

sunuz. Kim muayene etti? 

Profesör Loşonsi, sesini çıkarmadı. Yavaşça ~ 
sının önündeki koltuğa oturdu. Genç kıza da Jıal' 
sında yer gösterdi: 

- Madmazel, şuraya oturun da sükunetle kort11~ 
lım. Hem, böyle birdenbire asabiyete kapılacalc r 
var canım? Beni tamamiyle anlayamadınız. Size, tt ,J 
lif etmek istediğim para, yabana atılacak bir ınilc~
değildir. Meselenin ehemıye·dni takdir ediyorum· 11' 
itibarla, vereceğim tazminat mühim bir meblağ 0 ti' 
caktır. Bu işi kapatmak için her fedakarlığa ha:tı~ 
Ben, sizin vaziyetinizi takdir ediyorum. Siz de, 
anlayınız ... 

Gizella, şiddetle sözünü kesti: 
- Bizim anlaşmamıza imkan yoktur 1 

beni 1 ·ıcO' 
- Madmazel, çok rica ederim, bağırmayınız .. SU de' 

netle konuşalım. Biraz mantıklı olunuz. AJk. ~llc Jtl' 
fa sizin hayatınızda vaki olmuş bir şey değildır. 

1
,r 

yatı henüz anlamamış, genç ve tecrübesiz milyon ıtJ' 
ea insan bu hastalığa tutulmuştur. Fakat, her aşlc il' 
cerasını bir facia olarak mı kabul edeceğiz? J3U tol 

dirde dünyanın hali ne olur? Sonra, daha ilk a~'~ır 
dünyaya çocuk getirilir mi? Bundan büyük dÜŞ 1, 
cesizlik tasavvur edemiyorum. Müsaade edersetl 
bir muayene edeyim. 

(Sonu vıd 



stesi· 
15by'ıı,iı 

İ%üncü defa ·namzet gösterilmeği ni~in kabul 

ettiğini anlatan B. Ruzvell diyor ki : 

ilôhla empoze dilmiş bir 
ihtilôl karşısmdayız 

iıı· ~Raşı 1. ıncı sayfada) 
..... ~ ıfaya amadedir,, demiştir. 
''ah 11 vazi {enin her hangi br gru· 

01 et etmesi ne haklı ne de mües· 
tır Zı' h d' . 

11 • . ra er grupun mevcu ıyetı 

~ır ttıılletin bckasiyle kaimdir.,. 
ÇoJı: b &eceler uyumadan, ordu donan-

tı aşktınıanda.nı sıfatiyle erkek ve ka· 
ı taı~tınleketlerine hizmet etmek ve 

01 ıııı ~örmek için çafırmıya hakkım 
tııe lllad.rcrnı düulindıim. 

tlı: ~ıllet beni çağırdığı takdirde 

0~tını~ hizmetten imtinaa hakkım 
· .~rgını düşlindüm. Bu büyük ger
tıı bii.~ilk buhran anlarında dünyamı • 
· ,ıniihirn hadisesi Amerika'da bizzat 
tt z için tesis ettiğimiz hükümet ve 
t~kline karşı tevcih edilen silahlı 

Ci ı.ı~ Bu artık kimsenin ıüphe et • 
.'

11
"4lllsenin tecahlil etmediği bir va

b~ il alelade bir harp değil, her ta • 
>le litiirı insanlan tehdit eden silah ku

. C!ııpoze edilmiş bir ihtilaldir. Bu 
dtt~lan hüriyete kavuşturmıya ma
td~ dır. Bilakis bu ihti!U insanları, el
' tfini ümit ettiği menafiin mahiyet 

tini bize isbat etmiş olan bir dik • 

1 lı:tndi menfaati için esaret altına 
. ;c ~öle haline getirmesinden iba • 
bııı il dıktatür cümlemizin hayatına ha. 
iti llıınıııkt:ıdır. 

ilmi chlike kar§ıaında • •• 
~l\ı llırzın karşılamak mecburiyetinde 

ltrı, tehlikeler muvacehesinde hiç 
l1ılh zamanında hür insanların is· 

lıtı tttiklcri şah&i serbest intihap hak
dtı ~0~ryacağı gibi, bu hakkı elde et
lı 111;11ıt edememelidir. Ferdin ilk va
$ liriYet müesseselerimizin müdafaa-
~ \lııınaktır. İlk vecibesi kabiliyeti 
~ llıcrnleketine hizmet etmektir. 
• ~taki insanların bir çoğu gibi, 

~ojı~uı. bir çok projeler yaptım. Fakat 
~er, bana ıimdi başka bir seyyare 

-lltiiıı le rörünen bir dünyada yapılmış
~ • her ıeye hikim bu!Wtan umumi 
'~ıısında, bütün şahsi planlar, bü-

st hayatlar fidcta 11gvedilmiş bu • 
>tte dır,. Bu tehlike karşıımda cüm • "'e. llafı olabilecek herkes için yeg1-
t t~biliyetler dairesinde çalışmak 
~ llriyete arzıhizmet etmektir. 
,.e ~llarım, kendi kendime itiraf et
" lı~di de huzurunuzda beyan eyle
~ ts~ıe, hizmete daveti reddetmek· 
dır "1cdanımın menetmesine sebep 

ıı . 
tt beni çafıracak olursa, bü:ytik bir 
~ ır'-de ederim ki, Allahm yardı -

\r1~tibı kuvetim ile elimden gelen en 
hizmet etmiye devam edeceğim." 
•onra B. Ruzvelt, B. Vallace'ın 

" ~ daıı dolayı kongreye teşekkür e -
le~lti dostu Farley'' ye samimi te • 
.. rını &'Öndermiştir. 
'?!kii diktatürlerin mahiyeti 

~r~~arcsi zamanında yapılan ıslahat 
t~i ı~en Yeni içtimai kanunları göz • 
İ\a;dıkten sonra, B. Ruzvelt, Birleşik 
~,da ve diğer ameriknn devletlerin

te, t terakkilerin diğer kıtalar üze • 
bıı '!-n etmekte olan hadisat dolayı

~~lilı: bir tehlikeye maruz kalmak • 
'1,,. 11~u beyan ctmi15tir: 

iırıtııpa'da birçok milletler, diktatür 
~ i Yüzünden normal demokratik 

'tır:ıı f'ıtu tcrketmiye mecbur kalarak, 
~t eler tarafından "yeni" ve "fayda· 
ttııı·ta"•if edilen hlikümct ıekilleri ih· 

14lcrd' · d ır, Arkadaşlarım, bunlar yenı 
e~İllerdir. Eski tarihe piramidler 

'1 • bin sene eve! Avrupayı hükmü 
iti, f l?ııt olan Roma prokonıülleri, e • 
~l siıtemleri devirlerine, Napo-
1-riJı ına rücu etmekten ibarettir. Zu

tc &örülmliı olan hükümet usul· 

!erinin en eskisi, en rağbet ıörmemiş ola
nıdır. Zulüm, daha insani hükümet ıekil • 
terinin yerine kaim olduğu zaman, esbabı 
harici olmaktan fazla dahili olmaktadır. 

Biz kendi demokrasimiz i~inde ve he -
nüz fethedilmemiş olan demokrasiler için
de ya15&It1akta olanlar, insanların haysiyeti 
için daha hayati olan emniyetlerin terkini 
istiyen, sözde emniyet uıulünü hi~ bir za
man kerı<li arzumuzla kabul etmiyeceğiz." 

B. Ruzvelt, kendi hUkUmctınln dalma 
açık bir tarzda dlktatUrlerln inkişafına 
mani olduğunu hatırlatarak, tecrilbesiz bir 
hükUmet kendisini istihdaf ettiği takdirde, 
bu hUkilmetln mezktır politikayı terkede· 
rek demokrasileri lınha etmek latlyeniere 
kar§ı bir yatıştırma slyıısetı kullanmıya
cağı Umidlnl izhar ctml§tlr. 

Amerika'nın clı• •İya•eti 
el eğiımiyecek 

B. Ruzvelt kendisinin ve B. Hull'ün, 
mütecavizleri takbih eden ve tecavüze mu· 
kavemet edenle.re sempati göstcrmlı olan 
dUnkti beyanatına i!Ave edecek bir veyi ol
madığını, ve tecavliz kurbanlarına yapmıı 
olduı:tu yardıma hiç acımadığını llılve et
miştir: 

.. _ Bu meınlcketl tehlike karvısında u
yandırmak için ynptı(;ım gayretlerden do· 
layı müteessif değilim. llu gayretlere, be
ni harpeü olmakla itham eden bcıılııcl kol 
azasının yatıştırma siyasetlerine rağmen 
devam ettim. DUnya Uzerine çöken yeni 
kuvellerin tehlikesine karşı yurttaşlarımı 
ikaz etmenin sadece bir vazife olduğunu 
hissediyorum. 

Reisicümhur kaldığım milddetçe buglin
kU siyasetin dıı siyasetimiz olarnk kalına
sını temin için elimden geleni yapacağım. 
Bu memlekette barışı idanıe etmek ve 
memleketi vuku bulacak her türlü h:ldlııe
ye karşı mnddl ve mAnevl hazırlanıııak için 
yaptıklarım hakkında yurttaşlarını tara
fından lıUkUm verilmesini rica ederim. 

Tarihin büyük intihaplarındnn birini 
karşılıyonız. Sadece bir hükfimctln, mil -
let tarafından dlktatörlliğe karıı bir hUkü
mctin seçilmesi mevzuubahis değildir. 
Yalnız lıUrlyet ile esaretten birinin seçil • 
mesi mevzııubahle değildir. Mevzuubahis 
olan, ileri hareketle gerileme nrıısında bir 
intihap da değildir. Bütün bunlar bir ara.
ya toplanmış olarak mevzuubahistlr. Bu, 
bizim için aziz olan her §eyin nihat tahri
bine karşı medeniyetin, kllfre karşı dinin, 
kuvete karşı adaletin, esarete karşı hür!· 
yetin devamıdır. Hodbin ve obur bir millet 
hUr olamaz. Amerika millctl bUtlin bu 
söylediklerimin paraca, encrjlee ve tertçe 
fedakflrlığa değip değmedilli hakkındaki 
kararını vermelidir. Millet kararını kuru 
!Afla dinllyerek ve yahut kuru valtler, tef· 
slrler, veya istekler okuyarak verecek de
ğildir. Bu karar hakikat üzerine verilecek
tir. Amerika nıllletl, temsııı bir demokra
siyi mUda!aa edecek ve istikbali cesaret 
ve imanla k&raıh.)'acakbr. 

B. Ruzvelt'in namzetliği ve 
japonya 

Tokyo, 19 a.a. - Gazeteciler toplantı • 
ınnda Amerikada B. Ruzveltln namzet gös
terilmesi hakkındaki mütaleıısınıı. müraca
at edilen hariciye nezaretinin mtimesslli, 
Japonya'nın Amerlkada kimin reisicUmhur 
seçlleceP;l meselesiyle oH\kıı.clnr olmııdığı 
cevabını vermio "Japonyanın all\kası Ame
rikanın bllhıı.ssa uzak doğu hnkkınclakl ha
rici siyasetine milteveccihtlr,. demigtır. 

:r.ıumessll, bu ılya.setın mantıki bir esa
sa dayanacağı ümidinde bulunduğunu bll
dirml§tlr. 

T aymi•'in fikri 
Londra, 19 a.a. - B. Ruzvcltin cUmhur

reisllğlne namzet olarak tayini etrafında 
mUtalea yUrUten Tlmes, kongrenin açılma
sından evci bu neticenin beklenildiğini ve 
hiç bir demokrat nnmzedln bUyük Aıneri
ka halk kUtıesl nezdinde B. Ruzvelt'inki • 
ne yaklaşan umumi bir muhabbete mazhar 
olamıyacağını yazmaktadır. 

Eski demokratlardan Vilkle'nin siyasi 
kanaatlerinden T.lyade eahslyetl için cüm
htırlyetçller tarafından seçildiğini işaret 
eden Tlmeıı "B. Ruzvelt'ten daha dQn kıy. 
mette bir namzet tayin edilmenin demok
ratlar için pek tehıtkell olacatım UA.ve e
derek ve oeraltl hazıra içinde B. Ruzvelt'
ten bqkası ııeçllemezdl., diyor. 

111111111111111111111111 

Bayan Ruzvelt hitabesinde dedi ki: 
'"'---------------------------------
~ e pimiz in omuzlarına 

'-lesuliyetler yükselmiştir 
~~~~o, 19 a.a. - Kongre, reiıicümhur muavinliğ!ne .namzet 

1Çın rey vermeğe baılamadan bayan Ruzvelt bır hıtabede 
' "~\lt ve ezcümle demiştir ki: · 

'-U 
't:Cttıill\hurreisinden size bir me~aj suliyetler yüklenmiştir. Cümhur reis-
ı.~trt Yorunı. Çünkü mesajını hız· liğine namzet hiç bir kimse vaziyete 
"lt'ttıCt~tir. yalnız başına karşı koyamaz. Vaziye -
~~r·bır mevki işgal eden her in· te ancak memleketini seven ve onun 

ilıılti ltıe öyle bir mesuliyet yük- için yaşıyan müttehit bir millet tara

lı~ ki. bu memlekette hiç bir fından karşı konulabilir. Her vatan
~ 'ltıç hır zaman böyle bir mesu- daş, partisinin, milletin davasına ta • 

Ctj~da kalmamıştır. mamiyle sadık olacağı kararında bu-
~ 'it c·a halkı olan biz, bugün va-
lıtılbıddi bir vaziyete karşı koy- lunmalı ve dünyayı daha emin bir va-
°'lı" tı icap ettiğini müdrik bu· ziyete ve daha mesut teavün şeraitine 
ı ııı "" A 'k h·1· d b cu · ou sene, elyevm men a irca etmek için imkan ' da ı ın e u-

.,.111 :11ııru bulunan namzet, keli· lunan her şeyi yapmalıdır. 
~~tlcıt~at manasiyle bir intihap 
c' trıc,'Sı Yapamıyacakttr. Vazife • Rei•icümhur muavinliği 
•çitd·~uı olacaktır. nemzecli 
~t d~~rrtiz zamanlar alelad1: za· Cikago, 19 a.a. _ Reylerin ilk tasni. 
~it ~il~erdir. Her şeyi düşüne· ~ 
ttı ~ degiJdir. Düşünülecek şey findc B. Wallace, Amerika cümhur 

lırrtiyesiyle memleket için reisliği muavinliği için demokrat par· 

t, c~ğ~iz. en iyi ıeyin ne ola- tisinin rumızedi olarak tayin edilmit
epınıızin omuzlarına me - tir. 

ULUS 

Hitler dün sulh 
taarruzuna geçti 

(Bası I. inci say/ada) 

evci iki hedefi ihtiva ettiğini 
miştir: 

işinde menfaati olanların Kanada'ya 
söyle- gideceklerini, milletin ise İngiltere'de 

kalacağını söylemiştir. Hitlcr maksa • 
dostluk dının harplar yapmak değil, çok yUk

sek kültüre sahip yeni bir sosyal dev· 
1 - İtalya ile samimi bir 

idame etmek. 

2 - İngiltere ile de buna 
münasebetler kurmak. 

• Jet bina etmek olduğunu söylemiş ve 
benzer bu vesile ile B. Çörçil'in, içinde harp 

Führcr İngiltere ile, iki memleket 
için bir saadet teşkil edecek olan bu 
münasebetleri kurmağa muvaffak o
lamayışından dolayı teessüflerini ifa
de etmiş ve İtalya ile kurmağa muvaf
fak olduğu samimi münasebetler do
layısiyle duyduğu memnuniyeti bil
hassa izhar eylemiştir. Bu cümleden 
olarak, Musolini'nin dehasını tazim
le yadetmiş, ltalya'nın takındığı tav. 
rın Almanya'ya temin ettiği menfaat
leri tebaıüz ettirmiş ve bu devletin 
sırf kendi insiyatifiyle harbe girdi
ğini izah etmiştir. 

ltalyan - alman ifbirliği 

Hitler İtalya'ya teşekkür ettikten 
sonra, Almanya'nın, müttefiki olan 
bu devletle siyasi sahada olduğu ka
dar askeri sahada da tam işbirliği ha
linde olduğuna nazarı dikkati celbet
miştir. Hitler, zaferin, vaktiyle iki 
millete karşı yapılan haksızlıkları ta
mir edeceğine kani olduğunu söyle
miştir. 

Hitlerin'in müstakbel vaziyet hak
kındaki beyanatı çok mühimdir. Nu
tuktan anlaşıldığına göre alman or
dusu kazandığı zaferden sonra her za. 
mankinden daha kuvetli, 10 mavısta 
olduğundan da daha kuvctlidir. 

0

Mil
letin ve alman ordusunun iaşe vazi. 
yeti hakkında da aynı şey söylene
bilir. Führer. "- İaşe, harbin devamı 
müddetince temin edilmiş bulunmak
tadır . ., demiştir. 

Alman - Ru• müncuebetleri 

Hitler bundan sonra düşman devlet 

adamlarının, Almanya ile Rusya ara
sında yeni bir anlaşmazlık çıkması hu. 
susunda besledikleri ümitlerden hah • 
setmiş ve bu ümitlerin hayalden ibaret 
kaldığını söylemiştir. Tekrar 6 ilkte!t" 
rin 1939 nutkuna rücu eden ve İngil • 
tere ile Fransa'ya yaptığı hitabı hatır
latan Hitler, cereyan edecek hadiseleri 
daha o zaman katiyetle tahmin ettiği
n.i .öylemi" ve itin nereye varacağ~ 
biimekle beraber o zaman sulhtan ba§· 
ka ·bir şey istemediğini anlatmıştır Sö 
zünün burasına gelince Führer, istik
balde cereyan etmesi muhtemel bulu -
nan şeylerden bahsetmiş ve ail!hlanma 

Demo~rat partisinin 
programı 

Şikago, 19 9a.a. - D. N. B. bildi· 
riyor: 
Perşembe akşamı, demokrat partisi 

kongresinde, partinin resmi programı 
okunmuştur. Program bidayette ceb
ren cihanda yapılmakta olan değişik· 
likler hakkında nazarı dikkati cel -
betmektedir. İnkişaf istidadı göste
ren bu cereyanı fark ve temyiz 
ve mukabil tedbirler alınmazsa hiç bir 
demokrat hükümet payidar olamaz. A
merika hariç, uzun zamandanbcri ta· 
nınmış müesseseler devrilmiş, demok· 
rasi felsefeleri reddedilmiştir. De· 
mokrat imanını müdafaa etmek vazi· 
fesi halihazırda amerikan nesline dü
şüyor. Karşısında Amerika'nın mü· 
dafaa hazırlıkları yaptığı cihanşümul 
ihtilal o kadar tchdid azimdir ki te· 
yakkuz ancak o tehlikeler bertaraf e· 
dildiktcn sonra gevşetilebilir. Sonra 
yedi sene zarfında, demokrat partisi 
gizlenmiş veya gizlenmemiş kuvetlere 
karşı müdafaa silahlarını arttırarak 
aynı zamanda iktisadi istihsali fazla· 
laştırarak ve içtimai kalkınma ile de
mokrasiyi takviye etmeğe muvaffak 
olmuştur. Bu liyakatlcrden mağruruz. 
Ve bu liyakatlcr de cesur ve parlak 
Ruzvelt'in devlet işlerini idare hu· 
susundaki meharetinin aynı zamanda 
da kongrenindir. 

Bundan sonra programda şöyle de· 
nilmektcdir: 

Amerikan milleti, Avrupa ve Afri· 
ka'da hüküm süren harbın Amerika•
ya yayı!maması için müteyakkız bu
lunmak kararındadır. 

istediğini bildirdiği son nutkunu ha -
tırlatmıştır. Hitler, bu nutkun ne gibi 
akıbetler doğuracağını anlatmış, al -
manların bu nutka verecekleri cevap 
yüzünden milyonlarca insanın tarifi 
imkansız istiraplara duçar olacakları
nı kaydetmiş ve kendisi böyle bir ni· 
yet beslememekte beraber, bir dünya 
imparatorluğunun bu yüzden mahvo
lacağı kehanetinde bulunmu§tur : 

iki haıımclan biri mahvoluncıya 
kadar ••• 

"- Çünkü, demİ§tİr, mücadele 
ancak iki hasımdan birinin tama· 
men mahvolmasiyle bitebilir • ., 
Çörçil bunun Almanya olacağını 
sanabilir, fakat Hitler bunun İn· 
giltere olacağını bilmektedir. 

Hitler, herkesi yeniden ve son defa 
olarak makuliyete davet etmiş ve orta· 
da harbın devamını mecburi kılan se • 
bepler göremediğini tebarüz ettirmiş
tir. Hitlc:r, Çörçil'in bu hitabı işitme
mesi mümkün olduğunu, fakat herhal
cic, Almanya tarafından son bir fırsa· 
tın daha verilmiş olduğunu söyliyerek 
nutkunu bitirmiştir. 

Nutkun metni 
Berlln. 19 a.a. - D. N. B. Relchetag, 

bugUn öğleden sonra saat 19 da Opera· 
Kroll bina.sındıı toplanmı§tır. 

Bu toplantı esn:ısıncla Führer, qağıda.
kl bUyUk nutku Irat etmlııtır: 

Sizleri, alınan milletinin müstakbel hU
rlyetl için yapılan munzznm mücadele eıı
nasındıı. buraya topladım. Hunun iki sebe· 
bl vardır. Ilir kere, oniıilll olduğumuz ta· 
rlhte emsali olmıyan lııl.dlseleri bizzat kcn· 
dl mllletimfıı:e anlatmak, oecl Mkerlerlmi
ze teıekkür etmek icap ediyordu. Tedbl -
rin ikinci eebebl, dünya aklı11ellınine Yc..ııi 
ve bu sefer son bir hitapta bulunma#a ça
lışmaktır. 

Bu harbin çıkmasındaki sebeplerle vu
kua gelen BBkerı hMlselcrin genlıllğlnl ve 
ıümuliinU mukayPse edenler, bu sebeple· 
rin gizil niyetler için ba.Iıaneler te~kll ey
lediğini söylemese dahi, bu mllcadclenln 
harek!'ıt ve !cdakft.rlıklannın ileri sUrUlen 
sebeplerle nlsbct kabul etmez olduğunu 
müşahede edecektir. 

Nasyonal • Sosyalist hareketinin, Al· 
manya ile yabancı devletler arasındaki 
mUnascbetlcrln müstakbel sureti halli hak
JwM:laki ,Pl'ORrablııun hedefini, her ne su • 
retle olunsa ol.ısun, mUmkUnae ınılh yolu 
ile, Versnllles muahedestnln ta.diline var· 
mııga çalışmak tc~kll ediyordu. Bu tadil, 
mahiyeti itibariyle lAzımdı. Versallleı ka
rıırlıırmın idamesi lmldlruıızlığı, yalnız al· 
mıuı mllletlnin temin edilen E.llft.hsızlanma 
ile haklarından mahrum eyllyerek haklll"et· 
ı\miz surette qağı mevkide tutulması key
fiyetine değil, fakat bilhassa. diinyanın en 
büyük medeni milletlerinden birinin bin
netice hal ve istikbalinin bile bile yok e • 
dllmesine, muazzam arazilerin tamamiyle 
mılnasız bir tarzda birkaç devletin hlikmll 
altında toplanmasına, mağlQbun tamir ka· 
bul etmez hayatı temellerinin ve elzem ha· 
yıı.tı varlıklarının çalınmasına dayanıyor
du. 

Milletler Cemiyetinin 
iktid ar•ızlığı 

Maalesef, Cenevre müessesesine, Ver
sallles diktasından mesut adamların arz.u
suna tevfikan, makul tadiller getirecek bir 
müessese olarak bnkılnıadı. BiUUds, blda • 
yettcnhcı1, Cenevre nıllcssesesl, ancak Ver
salllea kararlarımn bimehıı.ba tatbikinin 
ve ldamcslnln ztuninl olmuı.ıtur. Alman 
milletinin aynı haklara malik olmıısı için 
demokrat Almımvanın tadllcl yolla yaptı
f-ı bUtUn teşebbUMll!r, :?ticcslz kalmıştır. 
Şimdi galibin menfaati bUUln tedbirleri 
herkes için mukaddes olarak göstermek· 
tedir. Fakat beşer umumt haklarını geri 
almak da mağ!Obun kendisini muha!azıuıı 
sahasında bulunmaktadır. Bu sulhu kuran 
mütekebbir muhasım dürüst bir galip ol· 
madığı için, dikte edilen sulhun meşru kıy
meti de o derece azdı. 

Bu sebepten dolayıdır ki, fransız ve in
gili:ı:lerin zorla kabul ettirilmiı Versailles 
sulhundan bir nevi enternasyonal hukuk, 
hatta bir nevi en yüksek hukuk yapmak ni
yetleri, her namuslu alman için iıitilmemiı 
bir temellükten baıka bir ıey telikki olu
namazdı. Bizzat ingiliz ve fransız devlet 
adamlarının her ne pahasına olursa olsun, 
insaniyet hukukunun ve hattl kültürünün 
hamisi olmak istemeleri iıe, alınanlar için 
güllinç bir ııkılmazlıktır. Öyle bir sıkıl -
mazhk ki baıarrlarındaki idiliği ile lüzu
mu kadar bu sahada aydınlanmıı bulun -
maktadır. 

Nazizmin programı 
Nasyonal sosyalist hareketi, proll'8mın

da, dahilde milleti istismar eden yahudi • 
kapitalist bağlarından ve ı:ayıf bir pluto -
demokrat tabakadan kurtarmayı 've hariçte 
Almanya'yı zorla kabul ettirilmiı Versail
les sulhu zencirlerinden tahlis etmeyi ilin 
etti. Bu ' tadiller hakkındaki alman istekle
ri, her büyük milletin hayatı ve ıerefi için 
lüzumlu, hayati ve tabii isteklerdi. Tarih, 
bu istekleri çok mutedil ve insaflı olarak 
kaydedecektir. Maamafih, bütün bu iıtek· 
!erin, filiyatta fransız • lngiliz zimamdar
larının arzuları hilUına elde edilmesi ica
beyled,i. Bu tadillerin seneler zarfında 
harpsız elde edilmiş olmasınr üçüncü Rei
ch'm 2imamdarlarr için parlak bir muvaf • 
fakiyet olarak telakki etmek bizim hepi -
mizin hakkımızdır. 

Deniz aşırı harplere iştirak etmek 
istemiyoruz. Bize hücum edilmediği 
takdirde kara, deniz ve hava askeri 
kuvetlerimizi yabancı memlekette 
harp etmeleri için göndcrmiyeceğiz. 
Hiç bir şey nazarı itibare almadan 
tatbik edeceğimiz ve müdafaa edece
ğimiz Monroe doktrinini tasvip edi
yoruz. İstikbalde harici siyasetimizin 
hedefi şimdiye kadar olduğu gibi sulh 
içinde memleketimizin müdafaa ve 
emniyetini temin etmek olacaktır. 

..-.oıoo scıoou:na? o o Si1JlJ!Olla 

Biz, bu hattı hareketi, İngiliz ve fransız 
demagojilerinin ileri sürdüğü cibi harp e
decek vaziyette olmadıiımızdan dolayı ih
tiyar etmedik. Nihayet aklıselimin p!ip 

geldifi ve hill muallakta bulunan mesele
lerin de sulh yolu ile ve enternasyonal iı
birliii ne halledil.celi hisai reldiii aa -

. -..... -- - ---
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R r ımı .. tebliğleri 
-

İngiliz bahriyesinin tebliğleri 
Londra, 19 a.L - Bahriye nezaretindeıı 

tebliğ edllmlgtlr: 
Mayn toplayıcı ıremlıl haline konulan 

balıkçı vapuru Rlnokla cenup sahlll a.çık
lannda dUgman tayyarelerinin taarruzuna 
uğramış ve vuku bulan muharebede bir 
dllşm~ tayyaresi denize düşürülerek bat
mı§tır. Vapurda Uç kişi ölmUotUr. 

••• 
Londra, 19 a.a. - Amlrallık dairesinin 

bildirdiğine göre, lnglliz İmogen torpido 
muhribi kesit bir siste bir mll!ıademe neti
cesinde batmıştır. Bir ııubay ve on er yara
lanmıştır. Yaralı erlerden bir tanesi bill
h&re ölml1ştUr. 17 bahriyeli kayıptır. 

*"• 
Londra, 19 a.a. - Bahriye nezaretinden 

tebliğ' edilmi11tlr: 
Akdeniz b111kurnandanlığının bildirdiği

ne göre, Avusturalya zırhlılarından "Syd
ney,, yanında torpido muhrlplerinden mü
rekkep kUçUk bir tılo olduğu halde bu sa
bah erken Girit adasının batı etmallnde iki 
ltalyan kruvazörüne tesadut etmiıtir. Vu
ku bulan muharebede !talyıl'run altı pusluk 

toplarla mücehhez olan Bartolomeo Col. 
leonl kruvazörü be.tmıı. dlter itaıyan kru
vazörü çekHmfftlr. Bu kruYa.zör tngtlla 
ıremlleri taratından takip edilmektedir. Bir 
ingtllz torpido muhribi bat.an knıvazörtın 
mürettebatından hayatta kalan 2:SO klıbd. 
kurtannııtır. 

Batırılan kruvazörün ~aalı 
Londra. 19 a.L - Akdenizde batınl&A 

Bartolomeo Colleoni kruvazörü dUnyanua 
en süratll knıvazörü olmakla ma.nıt idi. 
Kruvazör 1930 da denize indirilmiş ve 
tecriibelerde 40 mil yaprnııtı. Mürettebat& 
:mo, tonajı 5096 ve sllA.hlan çok kuveuı 1. 
dl. Gemide altı pualuk •ekiz topla 3,9 pus
luk 6 top, 37 milimetrelik 8 tane ve 18 mi
llmetrı!lik de eeklz tane hava topu vardı. 
Bundan baıka kruvazörde mancınıkla a.t.ı
labflen iki tayyare mevcuttu. Dört adet o
lan bu kruvazörler fransızlann Lion aım
tından torpido muhrlplere tnukabll olarak 
tn.oıa edllmlı ve sert torpido muhripleri ya.. 
kahya.calt bir tip tqkil etmekte bulunmut
lardır. 

İngiliz ha va • 
nezaretı tebliği 

Londra, 19 a.a. - Hava nezaretinin teb
liği: 

Sahil müdafaa kuveUerinin bir keolf 
ta>')'arul dün balıkçı gemilerine tecavüz 
etmek üzere olan dört alman avcıııına te
sadüf etmlf ve bunlardan birini denize dU
ıUrmUııtilr. 

Alman tayyareleri Messcrchmldt 110 
ve inglllz tayyaresi de hafit slllhlı ve Aza· 
mi silraU dUşmanlannklnden 1 iO kllometre 
az olan bir Ansov tayyaresi idi. Ansov, 
telll.zle imdat istedlkt~n sonra kendisine 
hücum eden bir Messerchmidt'i dUşlirmUı 
ve müteakiben Spltflres tayyareleri gözU
kilnce diğer Messerchmldtler kaçmıflar • 
dır. 

Bir alman tayyareai düıürüldü 
Londra, 19 a.a. - Hava nezareti tebliğ 

ediyor: 
Cenubugarbl sahillerinin açıklarında 

bir dil§man tayyaresi avcılarımızdan biri· 

si tarafından takip edilerek diltUrUlmUt -
tUr . 
lngiltere'y~ yapılan hava hücumıı 

Londra, 19 La. - Emniyet nezaretindea 
tebliğ edilmiotir: düoman tanveleri ts • 
koçya'nm bazı bölgelerine yancm ve infi,. 
li.k bombaları ıtmrılardır. İki tehirde bam 
binalar haıara utramıttır. Bunlardan bi • 
rinde bir kaçı ağır olmak iizere bu;ı küG • 
ıelcr yaralanmııtır. 

Cenubu Afrika renni tebliği 
Nair"obi, 19 ı.a. • Öile inriliz tebliği düa 

gündüz aakin eeçmiıtir. 17 temmuzda, diit
man, Buna'ya hücum yapınrıtır. 120 bom • 
ba atılmıı iae de hiç bir hasar olınamıt. 
hiç kimse ölme.miıtir. 

İtalyan somalisi hududuna kadar kara • 
dan kcıif hareketleri yapılmııtrr. 

İtalyan resmi tebliği 
İtalya'da bir yer; 19. a.a. - İtalyan ettiği sırada tayyarelerimiz tarafın. 

umumi karargahının 40 numaralı teb- dan yakalanan bir .,rapura ilci bomb9 
liği : isabet etmiş ve vapur ağır hasara uğ• 

Hava filolarımızdan biri muhalif ha- nyarak mürettebatı tarafından kendi 
va §artlarına rağmen 3200 kilometre haline bırakılmııtır. 
uçarak Cebelüttarık üssüne varımı ve Biltün tayyarelerimiz Ualerine d&.-
tersane ile diğer askeri hedefleri te • ı müşlerdir. 
sirli bir surette bombardıman etmiştir. Doğu Akdeniz'de bir düıman deni .. 

Sicilya kanalını geçmeğe teşebbüs cı.ltısı batırılmııtır. 

man, 29/eyhlV1938 de Mlinih konferansm-ı bitara!lığlm incelikle ve blmahaba ı.ti• 
da alman kararlar Londra ve Pariı'te ef- mar ederek Batum ve Bak~'yu bombardı • 
ıra ı ta fmdaıı • tl man için hazırlıklar yaptıklarını, Hollım-
rıumum ,,. ra memnunıye • da ve 'BeJÇfkayı nuıl pwnıları- dilfi,irdük• 

lcartılanmadı. Bu kararlar, hattl müthit bir lerinl ve nihayet bııglayıcı genel kurm~ 
ı:ifın iıarctleri gibi takbih edildi. Harbı anlqmaları ile ve daha dlter ıeylerle kan
körükliycn kanla mülemma yahudiler dllerine rapteyledlklertni iabat etmekte. 

ve kapitalistler, ıulh yolu ile tadil~ ~uh- dirBu vesikalar, dlter taraftan, bu harp 
temel surette muvaffak olması takdırınıde, mesullerinln yaktıkları yangına hl.kim ol• 
kendi hain planlarmı realize etmek için mağa çalıamak için kullandıklan bUtün ıa
bütün maddi bahaneleri kaybedeceklerini Buldcld diletantlzmlerinl, kendi aııkerlertn
nazarı dikkate almakta idiler. Harbi kendi den milyonlarca klgtnln acı Akıbetinden 

. . . . . . kısmen mesul mllltarizmlerinl ve halkı, 
işlerının yükselmesı ıçın bır vasıta olarak askeri neticeleri yalnız aleyhte tecelll eden 
memnuniyetle kabul eden satılmış politi • halbuki insant neticeleri pek ziyade eıım 
ka ve maliye adamlarının suikast için top- olan kütle halinde bir tahliyeye mecbur et,. 
l d kl b. k daha .,."rüldü. Enter • mektekl barbar mesuliyetaızliklerinl de 
an r arı ır ere • 0 • göstermektedir. 
rıasyonal ynhudi zehiri, dünyanm alı:hseh- " 
mini gittikçe daha ziyade tahribe başladı. Anadolu Ajana'nın Nota : 
Yahudiler ve farmaaonlar, ıilih fabrika • 
törleri ve harp müıtefitleri, enternasyo • 
nal pazarcılar ve spekü!S.törler, harbin ar
zu edilir olduğunu ileri silrcn bu Efeı ma
bedini yakan Herostrat kafalı politika a
damlarını buldular. 

Polonya'nın vaziyeti 
l1te bu unsurlar iledir ki, Polonya dev -

!eti, alman taleplerine ve bu ıeraitin vü • 
cude getirdiği neticelere katiycn tekabül 
etmiyen bir hattı hareket almrya tctvik o
dildi. Halbuki, nasyonal • soıyaliıtlerin 
iktıdar mevkiine gelmesinden beri alman 
devleti bilhassa Polonya'ya kar:ıı hakiki bir 
semahat göstermişti. Eğer Çörçil ve di&er 
harp mesulleri benim Avrupa'ya karıı his· 
settiiim mesuliyet hissinin kilçük bir kıs
mını dahi Üzerlerine almıı olsalardı, alçalt 
oyunluma başlamazlardı. Zira, eğer Po • 
lonya, ne ıerefini ne de millkt tamamiyeti. 
ni ihlll etmiyen teklifleri reddetti ve tct
hi~e ve ıiliha müracaat eyledi ise, bunWl 
sebebini yalnız bu adamlarda ve avrupah 
ve gayri avrupah bütün diier harp alika.
darlarında aramalıdır." 

FUhrer, Polonyadaki alman etnik gru • 
puna mensup olanlara yapılan mUtemadt 
hUcumlara rağmen Almanya'run aylarca 
J::"Österdlği fevkalbeııer sabır ve taharnmU· 
lü tebarüz ettirdikten sonra sözlerine göy
le devam etmlııtır: 

"- Bu muharebe, 2 eylillde de bertaraf 
edeblllrdl. :Musollnl, derhal muhaaama
tın kesilmesi ve sulh müzakerelerine bal· 
lanması hakkında bir tekil! yapU. Alman 
ordularının muzafferane bir surette ilerle
mekte olmasına rağmen, ben bu teklifi ka
bul ettim. Fakat tnglllz • Franınz harpcll· 
ları, sulhu değil harbı lıstlyorlardı.,, 

Bulunan lranaz re•mi ve•il~.aları 
Filhrer, bundan sonra, Charlte fıtuyo

nunda bulunan ve tarihte misli görülme. 
mlış ehemlyeti haiz olan vesikalardan bah
setmlı ve demlıtır ki: 

"- Bu ve~lkaların hepsi, Garnelln'ln, 
Daladiye'nln, Veygand'ın ve salrenln oahst 
hıişi~·r.lerini taşımaktadır. Bunlar, lnkA.r e
dildiği her dakikada teyit olunabilir. Bu 
ve~lkalar, harbe ve harbin gl'nlılemeslyle 
allıkadar olanların hareketleri ha.kkında 
bizi tenvir edebilir. Bu vesikalar lsbıı..t ~1-
yor ki buz kadar soğuk bu politikacılar ve 
askerler ic;ln. bUUln kütllk milletler, neti
ce için birer vaaıtadan bllfka bir ıey de. 
fildi. Bu vesikalar, kendi mentaaUeri için 
Fiıılaııdlya'yı nrunl kullanmağa teşebbUı 
ettiklerini, Norveç ve 1aveç'i nasıl bir harp 
meydanı yapma.ta karar verdiklerini, Bal· 
kanları, bu taraftan yüz fırka yardım al· 
mak için ateşlemek niyetinde olduklarını, 
kendilerine hizmete mUtem&)'ll Ttlrtdyemn 

Führer'in nutku çok uzun oldufu 
için, bu nutkun metnini tam olarak 
bu akşamdan vermemiz imklnı he
men yok gibidir. Bu sebepten dolayı, 
gene D.N.B. tarafından verilen kıaa 
bir hü1asayı ayrıca ha! tarafa derce. 
diyoruz. 

Londra'nın nutuk haklnnJalıi 
fikri 

Londra., 19 a.a. - Royterin diplo
matik muharriri bildiriyor: İyi haber 
alan mahfillerdeki kanaate göre, B. 
Hitler'in bu akpm aöylediği nutuk. 
başvekile geniş ıurette yapılan haka
retler ve Duff Cooper ve Eden'e ikin· 
ci derecede tahkirler hariç, o derece 
az şey getirmekte ve her cihctçe o de
rece kısır bir mahiyet arzetmcktedir 
ki bu nutuk, !İmdilik, her hangi bir 
resmi aksülamele hiç de layık bulun. 
mamaktadır. Parlamento toplantısın
da batvekil her h.dde bazı mülahazalar 
serdeyliyecektir. O zamana kadar, bu 
nutku okuyanlar, nutkun kıymeti 
hakkında kendi neticelerini bizzat 
pek güzel istihraç edebileceklerdir 

Kont Ciano ansızın 
Berlin'e hareket etti 
• ~erlin, 19 a.a. - D. N. B. İtalya 

harıcıye nazırı kont Ciano Alman hii· 
kümetinin daveti üzerine kısa bir zi
yaret için bugün öğleden sonra Ber -
lin'e gelmi§tir. Nazır, garda B. Fon 
Ribbcntrop ile diğer bazı phsiyetler 
tarafından karşılanmıştır. Fon Rib -
bentrop otele kadar italyan nazırına 
refakat etmiş ve misafir otelde Füh
rer namına D.. Meissner tarafından 
sclamlarunıştır. 

Kont Ciano Ra}?tag 
toplanh•ında bulundu 

Bcrlin; 19. a.a. - Rayhıştag toplan
tısında, İtalyan hariciye narın Kont 
Ciano da bulunmuştur. Toplantıyı mü. 
teakip B. von Ribbentrop, Kont Ciano 
şerefine husust bir kabul resmi tertip 
eylemi9tir. 
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MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Keten ipliği alınacak 
M. M. Vdiletı Sat1n Alma Ko. : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

(51.S) elli bir lira elli kuruı olan (19.500) 
on dokuz bin beı yüz kilo 60/ 3 numaralı 

ve beher kiloıuna tahmin edilen fiyatı (20) 
yirntl lira olan (39.300) otuz dolruz bin üç 
yüz kilo 1614, ı8/3 ve 25/ 3 numaralı ke
ten iplikleri kapalı zarfla nıünakaaaya 

konmuttur. Yukarıda sikrodilen numara
lardan her hangi biriai is;in bin kilodan a
p.iı olmamak oartiyle teklifler kabul edi
lir. thaleal 7. S. 940 çıı.rıamba ~nü aaat 
on birdedir. İlk teminatı (67.457,5) altıruı 
yedi bin dört yüz elli yedi lira elli ku
ru5tur. Evııaf ve ıartnamesi (50) elli li
ra mukabilinde M. M. V. satm alma Ko. 
nmıdan alınabilir. İatcklilerln kanunun 
emrettiii belgelerle ihale aaa.tındaıı en u 
bir saat eveline kadar teklif mektuplarmı 
komisyona vermeleri. 

(3004) 13009 

Eger sabunu almacalt 
JI. M. V.kileti Satın Alma Ko. : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 75 

lruruı olan 10.000 • 15.000 kilo eier sabu
nu kapalı zarfla ekıılltrneye konmuştur. 

Eksiltmeıl: 22. 7. 940 pazartesi günü aaat 
11 dedir. İlk teminatı: 562,5 lira olup, nü
ınune, evııaf ~e ıartnamesi komiayonda gö
rülür. Taliplerin muayyen vakittcrı bir •· 
at evetine kadar zarflarını M. M. H. Sa. 
Al. Ko. na vcmielcri. 

(3439) 1M20 

GTet yağı alınacak 
M. M. Vekıleti Satın Alma Ko. : 
Beher kll08Una tahmin edilen fiyatı: t10 

lıuruı olan 20.000 - 25.000 kilo Grca yağı 
pazarlıkla satın alınacaktır. Par.arhğl: 
23. 7. 940 salı gllnU ae.at 14 dedir. Kail te
minatı: ltiOO lira olup ıart.namesi komis
yonda görUlUr. Taliplerin muayyen vakitte 
M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(3844) 13848 
VaTil alınacak 

iti. 'il. VeHleti Satın Almı Ko. : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 67.000 Ura 

olan 2000 adet varil pazarlıkla aatın alına.. 
eaktır. Pazarlı~: 24. 7. 940 çaroamba gUnU 
sa.at 14 dedir. Katı teminatı: 9200 lira olup 
ıartnameııl 38:> kuruta komisyondan alı
nır. Taliplerin muayyen vakitte M. Jd. V. 
8&. Al. Ko. da bulunmaları. 

(3845) 

Kolluk alınacak 
il. 'il. Velrilw Satın Alma Ko. : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı altı 

Jtunıı olan yirmi bin tane kızılay tıarctn 
kolluk 25 temmuz 940 perııembe günU aaat 
10 da Ankara.da M . M. V. satın alma Ko. da 
pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin 
180 llralık katı temlnatıan ile birlikte pa.. 
sarlık ıt1ln ve aa.aUnde muktll" Ko. da bu-
lurımalan. (3848) 13845 

DikTe yağı alınacak 
JI. il. Vdaleti Satın Almı Ko. : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı: 60 

Jrut"Uf olan 16.600 - 17 .600 kilo Dlkre yağı 
ııazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı: 
23. 7. 940 sah gUnll ııaat 14 dedir. Katt te
minatı: l~ lira olup ııırtnamesl komis
yonda g15rU1Ur. Taliplerin muayyen vakitte 
M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(3849) 13R46 

Arka çantalrk bez alınacak 
M. M. Vdileti aıtrn ılma KO: . 
Beher metresine tahml nedilen fıy~~ı 

(120) yüz yirmi kuruı olan (150.000) yuz 
elli bin metre arka çantalık bez pazarlık
la münııkasaya konmuttur. İhalesi Z2/7/ 
940 pazartesi gUnU saat on birdedir. Katt 
teminatı (20.500) yirmi bin beş yilz liradır. 
Evsaf ve eartnamesi g dolruz lira mukabi
linde M. M. V. aatm alma lı:omlayonundan 
alm.ablllr. İsteklilerin kanunun cmrettiil 
belgelerle ihale uatmda komiayonıı ıel • 
nıelerl. (31167) • 13870 

Çamatrrlık bez alınacak 
M. il. VeUleti aatrn alma KO: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(23,5) yirmi üç buc;uk kuruş olan (400.000) 
dört yiiz bln metre çama~ırlık bez pazar
lıkta mUnakıısaya konmuştur. İhalesi 2317/ 
SMO 11lı günü saat on birdedir. Kati temi
natı (11.900) on bir bin doku1: yüz liradır. 
Evsaf ve eartnameıi 470 kuruş mukabilin
de M . M. V. satın alma komisyonundan a
lınabilir. İsteklilerin kanunun emrettiği 
belgelerle ihale aaatında komlıyona gel-
meleri. (3868) 13871 

Yün çorap ipliği alınacak 
M. M. Velclleti satrn alma KO: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

(211S) iki ,.Uz seksen bcı kuruı olan 
(ıS.000) on be, bin kilo yün çorap ipliği 
pazarlıkla münakasaya konmuştur. İhaleıi 
2217 /940 pazartesi günü ıaat on beştedir. 
Katt teminatı (15.412,5) altı bin dört yüz on 
iki lira elli kuru,tur. Evsaf ve şartnamesi 
215 kuruı mukabilinde M. M. V. aatm al
ma komisyonundan alınabilir. İsteklilerin 
kanunun cmrettlti belgelerle ihale aa.atm-
da "komisyona gelmeleri. (3869) 1387Z 

Yün çorap ipliği alınacak 
M . 'il. Vdlleti ntın alma KO: 
Beher kiloauna tahmin edilen fiyatı 

(285.) iki yüz sckaaı bcı kur.uş olan 
(~ .500) fic; bin beş yUz kilo yün c;orap ip
liği puırlıkla mUnakıısaye. konmuştur. İ
halesi 22/7/940 pazartesi günü saat 10,30 
dadır. Kati teminatı (1.496.25) bin dört 
yüz doksan altı lira yirmi beı kuruştur. 
E'•saf ve tartnameai M. M. V. satın alma 
komisyonunda görülebilir. İsteklilerin ka
nunun emrettifi belgelerle ihale uaunda 
komisyona celmeleri. (3870) 13873 

Kumaı alınacak 
Jıl. 'il. Vekaleti sıtrn alma KO: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(~20~ }iç ruz yirmi kuru, olan (3.200) üç 
bın ılı:ı yüz metre boz avcu yelekliği Jcu. 
maş paı:arlıklı münakasaya konmu$tur. İ
halesi 2317/ 940 salı c\inü !laıt on beştedir. 
Kati teminatı (l.536) bin be$ yüz ".>tuz al
tı lirıdır. Evsaf ve vartnemesi M . M. V. 
utn; alma komisyonundı ıtörülebilir. ta
tclı:lılerin kanunun emrettiği belırelerle i
hale saatında ltomlıyona · ıelmelcrl. 

(3871) 13874 

200 Avcı boruıu alınacak 
M. M. V dal eti Sıtın Alma Ko. : 
Beher adedine be, lira fiyat tahmin e

dilen 200 adet avcı boruıu 30 temmuz 940 
aah pnü Hat 11 de Ankarada M. M. V. 
aatın ılma Ko. da pazarhkla satın alına
eafından iateklilerin verecekleri avcı bo
rusundan birer adet nümunc ile 150 lirahk 
teminattan ile birlikte ~ezkllr Ko. da ha-
zır bulunmaları. (3905) 13886 

Motosiklet alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1700 lira 

olan iki adet Zündap marka Ks 500 tipi 
motoaiklet pazarlıkla utm alınacaktır. 

Puarlıtı: 22. 7. 040 pazartesi rünü aaat 11 
dedir. Katt teminatı: 255 lira olup p.rtna
meti komlayorıda görülür. T&liplerin mu-

ayyen vakitte M. M . V. Sa. Al. Ko. da 'b1ı-
lunmalan. (!906) 1887 

Motosiklet alınacak 
M. M. Vd.ileti Satın Alma Ko. : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1125 lira 

olan 3 adet Maa marka. motosiklet paıar
hkla aatın ılınacaktır. Pazarlıiı: ZZ.7.040 
pazartesi günü aaat 10 dadır. Kati temina
tı: 168 lira 75 kurut olup ıartnamcııl ko
miıyonda görülilr. Taliplerin muayyen v~ 
kitte M . M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(3907) 13888 

Matra alınacak 
M. M. VeHieti Satın Alma Komisyo -

1Jundan ; 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı yüz 

elli kuru, olan elli bin tane emaye er mat
rası 30/ temmuz/ 940 salı günü saat 11,30 da 
Ankara'da M. M . V. satın alma Ko. da pa

zarlıkla satın alınacağından iueklilerin on 
bin liralık kati teminatları ile birlikte pa -
zarhk ~ ve saatinde mczkftr Ko. da bu
lunmaları, ıartnameııi 375 kuruşa Ko. dan 
alınır. (3908) 13902 

Münakasa tehiri 
M. 'il. Velcileti Sııttn Alma Komlsyo -

num:la"n : 
İhalesi 7/8/940 günU olarak tayin edil -

mi; olan muhtefü numarah 58.SOO kilo ke
ten ipliğinin alınmasından ıimdilik urfı -
nazar edildiği. (3099) 13093 

2 Depo yaptırılacak 
M. M. Yeki/eti Satın Alma Komisyo -

nundan ; 
Keıılf bedeli 9539 lira 30 kuruş olan An -

kara'da iki depo in:ıaatı açık eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltmesi : 8 / 8 / 940 per
ıembe günii saat on birdedir. İlk temi
natı : ( 715 )lira ( 45 ) kuru$ olup ıartna
mesi 50 kuruşa komisyondan alınır. Talip
lerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko 
da bulunmaları. (3910) 13904 

Otomobil parçalan alınacak 
'il. M. Veklleti Satm Almı Komisyo -

nunc/an : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı : 2045 lira 

olan 207 kalem OPEL yedek parçaları pa-
ı-arhkla satın alınacaktır. Pazarlığı : 

i 
25/71940 perıicmbe ~ii saat 11 dedir. Ka
ti teminatı: 306 lira 75 kurnı olup liıtes 
komisyonda görülür. Taliplerin muayyen 
va.kitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunma -
lan. (3911) 13905 

Kotum semeri alınacak 
M. M. VeJ:ileti Satın Alma Komisyo -

nundan : 
Hepsi.ne tahmin edilen fiyatı: 49.000 lira 

olan 450 koşum semeri ile 1350 mahfesi pa 
zarlıkla satın alınacaktır. Par.arhğı 

2917/ 940 pazartesi gUnü saat ıs dedir. Ka 
tt teminatı: 7350 lira olup ıartnameıi 245 
kuruta komlayondan alınır. Taliplerin mu 
ayyen va.kitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bu 

-
: 

-

-
. 

lunmaları. (3912) 13906 

Otomobil yedek parçaları 
alınacak 

M. M. Velcileti Satın Alma Komisyo . 
nundan : 

a Hepsine tahmin edilen fiyatı: 2&50 lir 
ol.ıın arazi binek otomoblllcrl yedek par_ça 
ları pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 

25/7/940 perşembe günü ııaat 11 dedir. Ka 
ti teminatı: 397,5 lira olup ıartnamcsi ko 
misyonda görülür. Taliplerin muayyen va 
kitte M. M . V. Sa. Al. Ko. da bulunınalan 

-
: 
-
-
-

(3938) 13923 

50 Adet tranalatör alınacak 
P. T. T. Umum Mlldürlütünden : 
l) İdare ihtiyacı için 50 elli adet tranıı -

latör ac;ık eksiltmeye çıkanlmışttr. 
2) Muhammen bedeli (1500) muvakkat t 

minat (112,5) lira olup eksiltmesi, 5 eylQ. 
940 perDembe gilnU ıaat (16) da Ankarad 
evkaf apartmanı 3 üncü kapı birinci katm 
da P. T. T. umu mmDdlirlük satm alma ko

c 
1 
a 

-
misyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat makbuz 
veya banka teminat mektubiyle kanuni ve
sikalarını hlmilcn mezkllr c\in ve saatte 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

o 

-
i 
i 

4) Şartnameler, Ankara'da P. T. T. le 
varım, fstanbul'dıı. Vılide hanının 2 ine 
katında P. T, T . levazım ayniyat şubes 
müdürlüklerinden bedelsiz olarak verile -
·cektir. (3877) 13896 

M. M. V. Hava MüıteşarJığı 

288 kalem çelik alınacak 
111. il. Velclleti Hava Sat11J Alma Ko. : 

-n 
ı - 288 kalem c;elik kapalı :ıartta ek 

ıiltmeyc konulmuştur. Muhammen bede 
(80.000) lira olup ilk teminat mlkta 
(6000) liradır. Kapah zarfla eksiltme 
30/7/94-0 sah günU saat 11 de hava aatı 
alma komiıyonunda yapılacaktır. 

rı 

ıi 

İdari ve fenni ııartname her gün öğlede 
!lonra 4 lira mukabilinde mezkQr komi 

n 

n 
S· 

yondan alınabilir. . 
İsteklilerin kanunun ikinci ve Uc;ünc 

maddelerinde yazılı vcsaiklc birlikte il 
teminat ve teklif mektuplarını muayyen 
1aııtten bir ıa.at evellne kadar komisyon 
makbu?. mukabili vermeleri. (2817) 12828 

u 
k 

a 

Dizel motörü alınacak 
M. M. Yeki/eti Hava Sat.in Almı Ko. : 
1 - 300°370 beyıirlik bir ıdct dizel mo

törü pazarlıkla aatm alınacaktır. Muham 
mcrı bedeli (38.000) lira olup kati tcmina 
miktın (5700) liradır. Pazarlığı 23. 7. 940 
aatı günU saat 11 de Hava satın alma 
komiıyonun<la yapılacaktır. Şartname her 
~ öileden sonra 190 kuruş mukabilind 
mezkQr komisyondan alınabilir. İıteklil 
rin muayyen gün ve ıaatta kati temin.at v 
kanuni belııeleriylc komisyonda bulunma.. 

-
t 

e 
o-
e 

ları. (34ı9) 13435 

2 Depo yaptrrılacak 
M. M. Vekaleti Hıvı Satın Alma Ko . 

misyonundan : 
e 1 - İki depo kapalı zarfla cksiltmey 

konulmuıtur. Kctif bedeli (39.991.68) li 
olup ilk teminat miktarı 3000 liradır. Ka 
palı zarfla ckıiltmeai (26-7-940) cuma ~ 
nü saat 11 de hava satın alma komiayonu 
da yapılacaktır. Kesif evrakı her glin öğl 
den sonra 200 kuruı mukabilinde mez~ 
komisyondan alınabilir. İsteklilerin kanu 
nnıı iki ve üçilncü maddelerinde yazılı v 
aailtle birlikte ilk teminat ve teklif mek 
tuplarmı muayyen saatten bir aut evelin 
kadar komisyona makbuz mukabili verme 

ra 

-
-

n-
e-

r 

-
e-
. 
c 

-
lcri. (3579) 13594 

ULUS 

Elbise alınacak 
M. Jl. V•Hleti Hıvı Satın Alma Ko. : 
1 - Verilen fiyat lAyık had g!SrUlmedt

flnden 5.000 takım ynz.lık elblee yeniden 
pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli (3.120) lira olup katı teminat mik
tarı 468 liradır. Pazarlığı 22. 7. 940 günU 
saat 10 da hava aatın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İdari ıartname, evsaf ve nu
munesi her gtln öğleden sonra komisyonda 
görllleblllr. :hteklilerin muayyen gün ve 
saatte katı teminat ve kanun! belgeleriy
le birlikte komisyonda bulunmaları. 

(3852) 13847 

MabaacrlaTa 

ASKERi FABRiKALAR 
!erin muvıkkat teınlnat olan (1080) lirayı 

havi teklif mektuplarını me:ıln~r ıfinde ııa
at 15 ıe kadar komisyona vermeleri ve kcn-

Nakliyat yaptırılacak dilcrinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
lstanbul AskerI Fabrikalar Satın Alma maddelerindeki veaaikle lromlayoncu olma-

Komisyonundan : dıklarına ve bu işle ıUkadar tüccardan ol-
EreğU ve Zonculdak'U.n Bakırkö~ duklarına dair ticaret odası vesikaıiyle 

9300 ton lavamarln kömürünün taşıttırxl - mezkQr gün ve aaatte komiııyona müraca -
ması 24/ temmuz/ 940 çar~mba günü saat atları. (3864) 13852 

on beşte aalı pazarında aske:-i fabrikalar 1000 Adet i,çi tulumu alrnacak 
yollamasındaki ııatın alma komisyonunda Askeri Fabrikalar Umum Müdür/ütü 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Beher to • Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

z 

nuna nakliye bedeli 195 kuruş tahmin edil- Tahmin edilen bedeli (6000) lira olan 
M. M. Vd.§leti Hıvı Sıtın Alma Ko. : miştir. lateklilerin ilk teminatı olan l360,ı3 1000 adet işçi tulumu askeri fabrikalar u -
ı - 26 knlem evrakı matbua btitUn mal- liralık banka teminat mektubu veya mal mum müdürlüğü merkez satın alma komis-

emesl mUteahhide alt olmak Uzere pazar- d • kb ·ı 2490 1 k un 
san ıgı ma uzu 1 e sayı ı anun yonunca 2/8/ 9•0 cuma "'Ü.nü uat 15 tc ka-kla yaptınlace.ktır. Muhammen bedeli d k fi .. • 

700 lira olup kat! teminat mlktan ·(255) 2 ve 3 maddelerin e i vesaiki havi zar a- pah zarfla ihale edilecektir. Şartname pa-
lı 
1 
ti 
l 
1 

radır. Pazarlığı 23. 7. 940 salı gUnU saat rını aynı gün ıaat 14 de kadar komisyona rasız olarak komiıyondan verilir. Taliple -
O da hııva sntın alma komisyonunda yapı- vermeleri, ııartname her giin komisyon.da rin muvakkat teminat olan (450) lirayı ha-
acaktır. İdari ve listesi her gün öğleden .. üt b"l' (5702 3508) 235•• 

t gor c ı ır. • .,.... vi teklı"f mektuplarını mczkilr ..,-;,.de ııaat onra komisyondıı görülebilir. steklile- ·~· 
n muayyen gUn ve saııtta katı teminat 150 Ton teleol alınacak 14 de kadar komisyon& vermeleri ve ken-

8 

rl 
e kanun! belgeleriyle komisyonda bulun- Asker1 Fabrikalar Umum Müdürlüğü dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
alan. (3S53) 

18848 
Merkez Satın Almı Komisyonundan : maddelerindeki vesaikle komiıyoncu olma-

v 
m 

Elbiıe ve kaput alınacak Tııhmin edilen bedeli (45825) lira olan dıklarına ve bu iele alikad&r tüccardan ol-
M. M. Veklleti Hava Satın Alma Komis- 150 ton tolcol aııkcri fabrikalar umum mü· duklarına dair ticaret odaaı vcsikasiyle 

dürlüilü merkez satın alma komisyonunca mezkOr gün ve saatte komiıyona müraca-
2917/940 pazartesi günü ııaat 16 da kapalı onundan : y 

h 
1 - Muayyen günde verilen fiyat layık 

ad görülmediğinden 3.000 adet dikilmiv 
bise ile 1.000 adet mamul kaput yeniden 
azarlıkla sntın alınacaktır. (Kışlık clbi -
oler 1090, kaputlar 899 kuruştur). Hepsi

el 
p 
s 
ni n muhammen bedeli 41.690 lira olup ka

temlnat miktarı 6254 liradır. Pazarlığı 
S/ 7/!140 per,embe cünü saat ıı de hava sa
n alma komisyonunda yapılacaktır. İdari 

tt 
2 
tı 

' d 
artname, evııaf ve nümuncsi her ~ öğle
en ıonra komiıyooda 2ıo kuruş mukabi -
nde cörülebilir. İsteklilerin muayyen gün 
e saatte kati teminat ve kanuni belıele -
yle birlikte komisyonda bulunmaları. 

li 
v 
ri 

(3903) 13901 

ADLiYE VEKALETi 

n~rızin aımacak 
Ad1ive Vekiletındın: 

1 
VekAlet makam ot'lmoblll ile motoslk

eti ve temyiz mahkemesi baırtyaııet ve baş 

ti 
b 
h 
r 
2 

mtlddelumumilik makam otomobilleri lh
yaçlıırı tein açık ekelltme ile 750 teneke 
en7.ID alınacaktır. l\fuhammrn bedeli be
er t nekeııl M2.!I kuruştan ceman 3768 11-
a 75 kıırıış ve muvakkat teminat mlkdan 
82 lira 116 kıınıştur. 

n 
Alınacak bf>m~lntn evıınfı ekmltme ıart

ameslnde ya7.ılıdır. P:kslltm" temmuzun 
lrmt ikinci M:nrte:ıı ı:llnll saat 15 te Ve
!lf" blnasındn toplnnncllk aatın alma ko

y 
k 
ml11vonıındR \"BJHlııeaktır. 

i 
İsteklilerin ekııııtm")'e Jrlrebllm"l"rt 

ı,.u 2490 sayılı kanunda yazılı tPraltl hal:r. 
cıılkalan hl\mll hıılunmatan lA.zımdır. İs
l'klllrr şıtrtnaml'lerl pııraııız olarak her 

v 
t 
ının Vekalet levazım mUdllrlUğUnden a.la-
b lllrler. <:-ı!'l~Ol 185315 

ANKARA BELEDiYESi 

zarfla ihale edileecktir. Şartname (2) lira atları. (3866) 13854 
(30) kurut mukabilinde komisyondan Ve· 1500 Takmı kışlrk erat elbisesi 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(3436) lira (88) kurusu havi teklif mek· yaptınl<l\caık 
tuplarınt aıe%kllr günde saat 15 ee kadar Askeri Fabrikalar Umum Müdür/ütü 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin- Tahmin edilen bedeli <19.125) lira olan 
deki vesaikle komiııyoncu olmadıklarına ım takım kıetık erat elblaesl aııkerı tab
ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına riknlar umum nılldilrlliğU merkez satın al
dair ticaret odası vesikasiyle mezkur gün ma komisyonunca 5. 8. 940 pazartesi gilnU 
ve saatte komisyona müracaatları. saııt 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 

(3615) 13687 Şartname parasız olnrıık komisyondan ve-

193 K l kk l k rillr Taliplerin muvakkat teminat olan 
a em ma ap a ınaca (1434 ) lira (3RI kunıoıı hıwı teklif mek-

Askeri Fabrikalar Umum lı1üdurlüğü tuplarını mezkOr gllnde ıııuıt 14 e kadar 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: komleyonıı vermeleri ve kendilerinin de 

Tahmin edilen bedeli (6700) lira olan 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele-
193 kalem makkap askeri fabrikalar umum rlndeki vesalkle komisyoncu olmadıklan
müdiirlüğü merkez ııatın alma komisyonun- na vehu işle alO.kadar tuccardan oldukları
ca 30171940 sah günü ııaat 16 da kapalı na dair ticaret odı.uıı veslkaalyle mezkOr 
zarflll ihale edilecektir. Sartname parasız gtin ve ıııı.atte komisyona müracaatları. 
olarak komiıyondnn verilir, Taliplerin mu- (3817) 13891 
vakkat teminat olan (502) lira (50) kuruşu ~ 
havi teklif mektuplarını mezkur günde sa-

o. HAVA YOLLARI 
at 15 şe kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olma. 
dıklanna ve bu işle alakadar tüccardan ol- Pist inşaatı 
duklarına dair ticaret odası vesikasiyle Devlet Hava Yolları Umum Müdürlü-
mezkilr gün ve saatte komisyona müraca- x 

1 ) ,.ünden: 
at arı. (3734 10723 1 - Elhığ tayyare mPydanı pllnkote -
9 Kalem çelik tel halat alınacak !eriyle pist inşaatı iki aistem üzerinden veı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü kapalı zarf uııullyle eksiltmeye c:ıkanlmış-
Merkez Satın Alma Komisyonundan: tır. 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan 9 2 - a) sisteminin muhammen bedeli 
kalem çelik tel halat askeri fabrikalar u- 312.8S3 lira 17 kuru§ olup muvakkat te
mum müdürlü'ü merkez satın alma komis- mlnatı 16.2G6 liradır. 
yonunca 2917/ 940 pnıarteııi günü saat 14 te bl Sisteminin muhammen bedeli 264.244 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna- lira olup muvakkat teminatı 14.320 llrn • 
me parasız olarak komisyondan verilir. Ta- dır. 
!iplerin muvakkat teminat olan (150) lira 3 - Eksiltme 5. 8. 1940 pazarteııl gtinli 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele- ıaat 11 d'! hava yolları meydanınd'l kltn 
rindeki vcsaiklc komisyoncu olmadıklarına umum mUdlirltik blmuıında toplanacak keı 
ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına miııyon tarafından icra edilecektir. 
dair ticatet odası veıikaaiylc mezkur gün 4 - Bu lge ait fennt ve hususi eartna • 
ve saatte komisyona mü~acaatla.rı, (3735) melerle mukavele proje ve resimler 16 ll-

13724 ra mukabilinde devlet hava yolları tayya-
re meydanında kAln umum mtidUrlilk blna-

20 Adet 2 numara tesviyeci rnen- sında buııınan alım, satım komıııyonundan 
genesi. 20 adet 3 numara teıviye- teı;ı~ e~~fitmeye 1rireceklerln !.IUnakalılt 

Muhtelif inşaat ci mengeneai. 20 adet 4 numara VekAletıne ihale tarihinden en geç seklz 
Ankara Belediye imar Müdürlü • tesviyeci mengenesi gün evci istida ile mllraeaat ederek ehil-

. yet vesikası almaları earttır. . ğiınden : Askerı Fabrilcalar Unıum Müdürlülli tstldalara buna benzer l5lerl yaptıkları-
MerJıez Sıtın Alma Komisyonundan: na dair. l•I yaptıranlardan aldıkları vesi -

ş 

1- Eksiltmeye konulan ı,: Ankara Tahmin edilen bedeli (2800) lira olan ., 
1 h. 1 ğ d 1 k 1 • yukarıda yazılı ür kalem ve ceman 60 adet knları raptedeceklerdlr. Zamanında ml ra-

e ır mezar ı ın a yapı aca o an tes :ı caat etmlyenler ve ehliyet veslkıuıı almı-
viyei turabiye, istinat dıvarları ve yol- tesviyeci mengenesi Askcrl fabrikalar u • yanlar giremezler. 

. d mum müdürlüğü merkez satın alma komis- 6 _ Taliplerin teklif mektuplarını en 
ar. kanalizasyon inşaatı ve keşfın e yonunca 30/7/ 940 salı günü saat 14 te açık geç ihale tarihinden bir saat eve! "ek8iltme 

gösterilen diğer işler "olup bedeli keş- ekıiltme ile ihale edilecektir. Şartname komisyonuna makbuz mukabilinde verme -

1 

fi iki yüz yirmi bin liradır. · parasız olarıık komiıyondan verilir. Talip- leri ve hnnl{I sistemi ne kadar tenzllA.tla 
2 B • "t k 'f • • ]erin muvakkat teminat olan (210) lira ve kabul ettlk!Prlnl sarahaten göstermeleri 

- U ışe aı eıı name ve saır ev 2490 numaralı kAnunun 2 ve 3. maddele- Hb:ımdır. (8928) 13914 
rak 11 lira bedel mukabilinde Ankara rindeki vesaikle komisyoncu onnadıklarma 
İmar Müdürlüğünden alınır. ve bu i:ıle atak&dar tüccardan olduklarına 
3- Eksiltme vahidi kıyasi fiyat il- dair ticaret od111 veaik11iylc mezkftr gün 

ve saatte komisyona müracaatları. ViLAYETLER 
zerinden kapalı zarf uıuliyle yapıla- (3733) 13725 

caktır. Nümuneıine göre 300 metre çuha Parke kaldITım yaptırılacak 
4- İhale 26 temmuz 1940 tarihine alınacak !stanbul Belediyesinden : 
il d "f il il t 17 5 d ill • Oalatada Tersane caddesinde yaptmla • m sa ı cuma g n saa • a v Ask•rı• Fabrı"kalar Umum Mu··du··rıu'"ğ u·· c ·· · t 1 • h "" ak parke kaldırım bordur tretuvar ınşaatı 

yet binasında rnar dare Heyetı u- Merkez Satın Alma Komı·syo"undan .• k ı 
" kapalı zarf uıQlile eksiltmeye onu muştur. 

zurunda yapılacaktır. Tahmin edilen bedeli (4500) lira olan Keşif bedeli 21148 lira 28 kuıuş ve ilk tc-
5- Eksiltmeye girebilmek için : 300 metre çuha Askeri fabrikalar umum minatı 1586 lira 12 kuruştur. Mukavele ek-
a) 12250 lira muvakkat teminat ve - mUdilr!Uğü merkez ııatm alma komisyonun- aıltme bayındırlık itleri genel, hususi ve 

fl'nni oartnamelcri proje ve keşif hülaaa -
rilmesi, ca 30.7.940 ııalı günü Hat 14,30 da pazar • sile buna müteferri diğer evrak 106 kuru1 

b) Ankara'da kanuni ikametgah gös hkla ihale edilecektir. Şırtname parasız o- mu.kabilinde fen itleri :nüdürlüğünden veri-
terilmesi, tarak komisyondan verilir. Taliplerin mu - lecektir. İhale 31. 7. 940 çarpnba ciinü ııa-

kk t t · ı (337) ı· (50) k at 15 de daimi encümende :tapılacaktır. Ta-c) Tı·caret odasında kayıtlı bulun- va • emınat o an ıra uruş 
!iplerin ilk teminat makb-Jz veya mektup

vc 2490 numarılı kanunwı 2 ve 3. madde- lım. ihale tarihinden 8 gün evcl fen iGleri maaı, 

d) Bu işi yapmağa ehil bulunduğu
na dair İmar Müdürlliğilnden vesika 
alınması icabeder. 

6- Teklif mektupları yukarıda 4 
üncü maddede yazılı ıaattan bir saat 
evetine yani saat 16,5 ğa kadar İdare 
Heyeti riyasetine makbuz mukabilin • 
de tevdi edilmelidir. Posta ile gönde
rilecek mektupların nihayet 4 fincli 
maddede yazılı saata kadar gelmit ol
ması ve dıt zarfının mühilr mumu ile 
iyice yapıştırılmı9 ve mühürlenmiş ol
ması llzımdır. Her ne suretle olunsa 
olsun vaktinde heyete vasıl olmıyan 
nıektupların kıymeti yoktur. 

(3614) 13632 

Satılık yol faz lası 
Anlı:ara Belediyısı"nden: • 

1 - Yerı.i,ehirde 1086 ada 34 parselde 
bulunan 25 metre murabbaı yol fazlası aa-
tılmak üıere on beş gün müddetle ac;ık art-

terindeki veaaikle komisyoncu olmadıkla- müdürlüğüne müracaatla alacakları ve im
nna ve bu işle allkadar tüccar oldukta - zıh eartname ve aairc ile 2490 numaralı ka
nna dair ticaret odası vesik11iyle mczkUr nunun tarifatı c:evreainde hazrrhyacaklan 
gün ve saatte komisyona müracaatları. teklif mektuplarını ihale ıünü nat 14 de 
(3758) 13733 kadar daimi encümene vermeleri lbımdır. 

(5601/ 3717) 13769 

2800 kilo reçine alınacak Elbiselik kumaş alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülil 

Merkez Sattn Alma Komisyonundan : 1stanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
Tahmin edilen bedeli (1400) lira olan İdaremiz müstahdeminı için yaptırı-

2800 kilo reçine 11kcrt fabrikalar umum lacak elbiselere esas olmak üzere 16000 
miidilrlüiü merkeı aatm alma komisyonun- metre polis ı;:riai kumaıın alımı kapa
ca 3/8/940 cumartesi günil saat 10,30 da a- lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
çık ckıiltme lle ihale edilecektir. Şartname tur. Eksiltme 31.7.910 çarşamba gilnil 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip- saat 15 de İstanbulda büyük postane 
terin muvakkat teminat olan (105) lira ve karşısında Valde hanının ikinci katın· 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin- d:ı idaremiz levazım ayniyat şube ·mil
deki vcaaiklc komisyoncu olm~dıklarma ve 
bu iıle alikadar tüccardan olduklarına dair dür muavinliği odasında toplanacak 
ticaret oda11 vesik11iyle mezkQr cün ve s.a
atte komisyona müracaatları. (3863) 

13851 

12000 Metre amerikan bezi 
Alınacak 

müdürlük alım satım komisyonunda 

tırmayı konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedeli 125 liradır. Asker1 Fabrilcalır Umum Müdürlülü 
3 - Teminatı 9,38 liradır. Merke:ı Satrn Almı Komisyonundan : 

yapılacaktır. Beher metresinin muham 
men bedeli 5 liradır. Hepsinin 80,000 
lira muvakkat teminat 5250 liradır. İs
teklilerin olbaptaki şartname ve mu
kavelenamesini 400 kuruı mukabilinde 

aimak ve muvakkat teminatları 
tırmak üzere büyük postanede 
nan müdürlük idari kalem levaı~ 
mına, eksiltme saatinden bir saat 
line kadar 2490 numaralı artır~ 
siltme ve ihale kanununun tarı 
göre hazırlamış olrrılan lazııfl 

nıektuplarını. teklif mektubu, 
nesi için muteber ticaret odası f 
sı, muvakkat teminat makbuı 

banka mektubunu havi olarak ) 
da iımi yazılı büyük postaned~ 
nan müdürlilk alım satım koıfll1 

reısliğine numaralı makbuz mulc• 
de tevdi eylemeleri. s1 ~ 

(6090/3784) 137 liıe 

Posta nakliyatı 
Bitlis P. T. T. Müdürlüğünden : 
1 - 15-7-94-0 günü saat 15 de kaJIJ 

usuliyle yapılan eksiltme neticesi~ 
bur eden bir talibin teklifi haddi 1 
rülmlyen Bitlis D. Bakır posta süril 
yazın otomobille iki ıünde kışın lı~ 
altı günde kat, yaz ve kış Baykan. 
Beşiri, Sinan, B ismil meriı:ezlerine 
mak ve yazın Uç kamyon kı:ıın 57 
bulundurmak ve hafta.da üç sefer 
ve beher ııefer karıılıkh yazın ısoO 
1200 kilo hamule taşımak :ıartiyle 
me ve mukavelename hükümleri d31 
940/94ı bir senelik 940/~42 sencl~ 
ıyrıca üç senelik olarak beher aylı~ 
lira muhammen bedelli ve kapalı ı3 
tiyle ı617/940 tarihinden itibaren 
ıs gün müddetle eksiltmeye konul 

2 -Bir ıcnelik muvakkat temiııst' 
ve üç senelik 3780 lira olup kati t 
iki mislidir. Ga:r:ete illn bedeli de 
hide aittir. ~ 

3 - Yapılacak tenzilat haddi li 
rülldüğ{I takdirde 3ı-7-040 tarihind' 
15 de ihale yapılacağmdan talipleri' 
kt müsbiteleri ile teklif mektupla 
sa.at evel Bitlis P . T. T. binasında 
şekkil komisyona vermeleri ve fıııl• 
almak iıtiyenlerin daha evet komi 
racaatlan. (3824) ı3823 

Münakasa tehiri 
Antalya Su lşleri OnaJtıtıC1 

Mühendisliğinden : 
Alanya Dim Kanalı inşaatııı' 

16391.89 lira bedeli keşifli işi~ 
lüzum üzerine rf!Ünakasadan 

1 
dığı ilan olunur. (6539/3944) 

Kaldırım taşı alınac~ 
Eskişehir Belediyesinden : ~ 
Eskişehir belediyui tarafınd J 

tırılacak 278 bin adet kaldırım 

palı zarf uıQliyle eksiltmey~ 
muştur. Muhammen bedeli 1 
dır. t 

Muvakkat teminat 1266 lirad1 
• 

Şartnameler mühendislikten 

olarak verilir. _.t 
İhale, 2. 8. 940 cuma günU P"'

yapılacaktır • 
Talipler muvakkat teminatl:~ 

ticaret odası vesikalarını ve ı 
1
, 

maralı kanun dairesinde hazır·;,, 
ları teklif mektuplarını ihale t'1'. 
tediyeye vermeleri 15.zımdır. 

(3943) 

Sığır eti al~n~~ tı# 
Kütahya tayyare bırlıgı sı 

komisyonu başkanlığında? : ıe~ 
1- Kütahya tayyare hırlı~) 

mayıs 941 sonuna kadar (70· ~(· 
sığır eti eksiltmeğe konultnıJ§~~ 

2- Eksiltme kavalı zarf us 
c.aktır. ,; 

3- Ekıiltme 5. 8. 940 paıart 
saat 11 de Kütahya merkez F 
lığındaki komisyonumuzda Y' 
tır. 

11 
4- Sığır etinin muhanuntt 

(17.500) lira ve muvakkat 

(1313) liradır. • ti 
5- Şartnamesini görmek 15 

her gün komisyona müracaat e 
k~ ~ 

6- Ekıiltmeğe iştirak ede /ı 
. . d"ğ. .,e 

laı- kanunun ıcap ettır ı ı V 
birlikte verecekleri teklif ff1C

1
,, 

rında sığır etinden maada ayr 
çt ve koyun eti içinde ) fiyat

8
. 9' 

lar ve teklif mektuplarını 5. ııJ 
zartesi günü saat 10 da rna~b,' 
bilinde komisyon başkanı~ 
bulunacaktlardır. / 

Türkiye Kızılay C. ~~ if 
Merkezinden terzıle 

verilecek tt 
1 - 3561 takım haıtane rnli pf 

elbisesi üzerinde bazı tadillt .r't 
Bu işi yapmak iıtiyen terzilerıtı30 dl 
24 lincü çartamba ıünil ~t. ıO. ııı 
ıchir'deki umuml merkezımııe 

lan, liJIİ 
2 - Ar:ıu edenler tadil şek 6'~ 

merkezimizdeki nümunesinde 
görebilirler. 

4 _ Şartnamesini görmek istiyenlerin Tahmin edilen bedeli (3600) lira olan 

Kereste imal ettirilecek her giin encümen kalemine ve isteklilerin 12000 metre amerikan bezi askeri fabrika. 
de 3017/940 ealı günü aaat 10,30 da beledi· tar umum müdürlüğü merkez satın alma ko
ye encümenine müracatlan. (3682) 13718 misyonunca 2/8/940 cuma ıünü saat 14 te Giresun Orman işletmesi Revir Amir !ilinden: uctlltlı/, !'ıj~ 

Tahmin edll rn imalıye 'fi '<I 

Nazari dikkate 
lran Sefaretinden : 

açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. 

1'T ı· 1 • • a ıp erın muvakkat teminat olan (270) li-
ra ve 2490 numaralı ·kanunun 2 ve 3, mad -
delcrindeki vcsaiklc komiıyoncu olmadık
ların& ve bu iııle allkadar tüccar.dan olduk

Alakadar oldukları bir it dolayısiy- tarma dair ticaret odau vesikaaiyle mez • 
le İran ıefaretine bir istida yahut bir k\lr gün ve saatte komisyona müracaatları. 
arzuhal gönderecek yahut o arzuhalı (3865) 13853 
bizzat verecek kimıelerin müıtedala-
rına bir netice verilebilmek için isti- 1200 Adet erat kaputu 
dalariyle b~rHkte konsolosluğa ya nak yaptrrılacak 
den on (10) kuruşluk bir meblağ ya- M::ılce':'s~;:r::ı~:r K:'m~:;;nu1:d~:ü:Jüiü 
hut (10) kuruşluk bir posta pulu Tahmin edilen bedeli (14400) lira olan 
göndermeleri yahut teslim etmeleri 1200 adet erat kaputu a&kerl fabrikalar u
li..zım geleceği ve itbu (10) kuruşluk mum müdürlüğü merkez aatm alma komia -
posta pulunu göndermedikleri suret· yonunu 5/8/940 pazartesi günü sa.at 16 da 
te iıtidalarının neticesiz kalacağı be- kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
yan ve il1n olunur. 2888 puuıa olarak lcomlıyondaıı verilir. T&lip.. 

il 

Yapılacak kerestenin ı metre Mlk. için J)ff tı 
Cinsi Kalınlı~ Eni Boyu MS D3. Lira Ku. j~ 
LA.din 1.5 ıerbest ser 100. 000 11 25 ıf41 2. ,. 150. O. J 8 20 jl,6 

2.5 .. .. 160. 000 7 15 j.4~, 
S.8 ,, 276. 000 5 35 j4c 
4.s .. •• 216. oc:ı 5 lO 1~ 
~.8 .. .. 276. 000 • 85 j.~ 
6.8 " .. 278. 000 ' 60 ' ~ 1.s .. .. :?76. ooo • s5 ~s:;ıı 

9.6 9/0 (3·3,5) 460. 000 l5 10 _,,ıll' 

.. .. 
.. 
" .. 

YekQn 2300. 000 t1t~ 
1 - Giresun vilA.yettne bağlı Yavuzke mal nahlyeııl civarında BlcilC 1ııı manla.rından önUmUzdekl mevsim tc:lnde imal edilecek kerestenin çaP1~11tJI 

darlarım ve bunların tahmin edilen imali ye llcretlerinl göösterlr ııst:yııtlşt 
rıya dercedllmi,tır. MezkOr kerestelerin !maliye ıııı tahmin edilen t 

1
, 

den 10 giin mtiddetle ac:ık ckstltmeye konnulmu,tur. esi re' 
2 - İhale 27. 7. 1940 JP:(lnll aaat (10) da Glresunda orman ıaıetın 

llğlnde yapılacaktır. e 
3 - İlk teminat 982 Ura 154 kunıı olup ihale saatinden evel ıeıetın 

teslim edllmlıı olma.eı lAzımdır. 
4 - İhaleyi mtiteakJp % 115 niıbetınde katı teminat alınacaktır. ~ 
l5 - Şartnameler orman umum mUdUrlUfünde İstanbul, Trabzon, 

çevirge ıaO~UrlUkleriyle Giresun.da revir Amlrlltlnde görülebilir. 



ra Lv. Amirliği Sa. AI. 
~ gönderilen hariç askert 

kıtaat ilanları 

ri 1.6 talebe almac.ak 

Sade yağı alınacak 
Afyon Kor Satın Alma Komisyonundan: 
ı - Kor merkez birliklerinin ihtiyacı o

lan 1:5000 kilo ııadeyaAı 29. 7. 940 ııaat 16 
da kapalı zart usull7le ihale edtlecektir. 

2 - 15000 kilo sade yağının muhammen 
bedeli 18000 lira olup muvakkat teminatı 
13:50 liradır. 

ULUS 

Et ve un ahnacak 
Mersin ~shrl Satrn Alma Komisyonuıdaıı : 

Mikdan Muh. B. tik T. 
Cinsi kilo Lr. Kr. 

Sığır eti veya koyun 
Lr, Kr. 

İhalenin 
rWı aaat ıelı:il 

Sade yağı alınacak 
Kayseri Askeri Satın Alma Komisyo -

nund11n : 

~ 'cıs~/er Mülettişlilind~n : 
~ crı liselere askeri öğretmen ye

t llıere harp okulu kadroswıa al· 
ll tlıııacaktır. 

S - Şeraitini öğrenmek fsUyenlerln her 
giln ve lha!cye lıtirdk edecek isteklilerin 
teklif mektuplannı muayyen glliıde ihale
den bir aaat eve! Afyonda kor satın alma 

ve keçi eti 144.000 21600 oo 1620 00 20/7/940 11 K. zarf 
Un 240.000 28800 oo 2160 oo 23n/940 12 K. zarf 
Buğday öğütmesi 210.000 21000 oo 202s oo 23n/940 ıs K. zarf 

1 - Kayseri garnizonu birliklerinin ih· 
tiyacı için (S0.000) kilo sade yafmm 
8/7/940 pazartesi &:\inü saat ıs de kapalı 
:ıarf usuliyle eksiltmesinde talip çıkmadı -
tından bir zarfmda pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 2217 / 940 pazartesi rü· 
nü saat ıs de yapılacaktır. .ı; ~~!ebeler; harp okulu talebesi O· 

. ra'da: Dil • Tarih • Co&rafya 
6~de Yabancı dil tahsili görecek ve 
it r~tınen yetİGtirilecektir. 
~ uı ıartları: 

1 omisyonuna mUraca.atları. (3620) 
13610 

Odun alınacak 
lstanbul Komutanlık Satın Alm. Ko

misyonundan: 
h.ıiı 0 kuluna girlı ıartlarınr tama • 
l Olllıalı:. 
!at 01ıunı uk imtilıaıımı vermiı ol -

'i,btıı . 
(. cı dil bilgisi yukarı derecede 

ı,ttkn . 
tal 1 erden seçilmek suretiyle a-
~eler İngilizce, fransızca, al -
~I t ~nna taksim ve fakültenin 

edrısa.tına İitirik ettirilecekler • 

~eltliıerin evrak ve veaikalaıiyle 
İıti koı:nutanıı&ma ve fazla tafsillt 

;enlerin de askeri lileler milfet· 
2,) Uracaat etmeleri illn olunur. 

13310 

~ E.t alınacak 
o/ordu Satın Alma Komisyo -

l!: 
i2sıı:Y~'daki lataatın yıllık ihtiyacı 
~il kilo keçi eti kapalı zarf usu -
ş1 inıeye komnu5tur, 

-aııı~esi Ankara, İıtanbul, Kon -
tlikJeri satın alına komisyonla -

~ •tekliler şartnameyi bu komis • 
t1~'cuYabilir 1 er. 

~la.rı 32sooo kilo ke~ etinin muham
~ S.soo liradır. 
'l i'1-tnesinde '1o 2S mikdar faılaaı 
ltıı dutu halde ilk teminatı 7S87 lira 
t r, 

11 d~tıne 24-7-940 çarıamba gilnil 
'tlif onya'da kolordu binası içindeki 

ltr 1 &atın alma komisyonunda ya -

ı,~~. 
tetlir lılerin eksiltme gilnü saat 10 a 
·,, lllektuplarıru mezldlr satın al

Onu başkanlığına verecekler ve
t~ cc~klerdir. Bu saatten sonra ve
tc~onderilen mektuplar kabul e • 

'h r. C:.kq 
~ iıneye iıtlrak edecekler 2490 
~llıı 2, ! Uncil maddelerindeki 

ettneleri şarttır. (3430) 13409 

•1r.Sti,rr eti alınacak 
01ordu Satın Alma Komisyonun-

' it 
~So~11l'~'daki kıtaatm yıllık ihtiyacı 
~iltıtı ltılo ııiır eti kapalı zarf usu • 
~ ere konmuştur. 

· tııı·lııaıncsi Anke.ra, İstanbul, Kon
. ı"iilcleri satın alma komisyonla • 

0~kliler şartnameyi bu komis -
ı,hQ rabilirler. 'tt ,325000 kilo sığır etinin muham
Şa...._ 800o liradır. 
~~hınesindeki '1o 25 fazlası da 

tıı halde ilk teminatı 6612 lira 
'l! r. 
it ~~iltıne 24-7-940 çarşamba günü 
· ~ IC0n1ada kolordu binası içindc-

tliği satın alma komisyonunda 
t r, 

l ~~lilerin ekıiltmı ıünil saat 10 a 
."'lıia) llıektuplarını mezkOr satın al

tı onu başkanlığına verecekler ve
~~ ecc~lerdir. Bu saatten sonra ve • 

tondcrilcn mektuplar kabul e-

'tk,·ı 
,~eye iştirak edecekler 2490 
~iti' 2, 3. üncü maddelerinde ya-

l) rı ibraz etmeleri ıarttır. 
~~ 13410 

~~ l' on aaman alınacak 
1 

" Aıkeri Sa.tın Alma Komisyo • 
l!a,, 
~'l "1~ zari usuliyle 4SO ton samın 

'lf''tıh 0 ırak satın 11.lınacalctır. 
\ •t :rnrnen bedeli 6750 lira olup 
'°~ CllJı'nat akçesi 506 lira 25 lcu -
' 6, 7 
~o,,~~ 940 cuma günO saat 16 da Kü
b'ıi ) ıılayı satın alma komisyonun-
1f.1•1ırı:P.1laciığınd;ın taliplerin teklif 
11~ aıı 1haleden bir saat ıtvelıt kadar 

\ kl'l tın alma komisyonuna teslim 
\!:_ıa~rn:ır. . ... ,, 1: . . 

~·•iı1' e şeraıtı o6renmıt ııtıyen-
~ııı -lipfna müracaatları. 

ı/ bıı/rin kanunun emrettiği vesa-
~ )\ llnrnaları. (3499) 1J490 

"''~ 1( 
0
Yun eti alınacak 

~ ~~ı°;· Satın Alma Komisyonundan: 
~llo k lıaatruıcsl senelik ihtiyacı için 

N~' 0
Yun ctl kapalı zart usullyle 

1~ ~I 22 temmuz 940 pazartesi gü
~ ~ Çorluda kor satın alma ko -

ı l sPılacaktır. 
~D:ıo 11 tncn tutarı 26000 lira ilk te-
~-·~ rndır. 

"'""" . \re eartnamcslnl görmek lııtf
"'~ ~ Ankara, İstanbul Lv. Amir
~~ aı a komisyonuna ve Çorluda 

ttı~l' llıa komisyonuna mUraca.atla 
'-'-'it. ~e~erın kanunun ikinci ve Uçlln

I " tldekı belgeleriyle birlikte 
~ı:ııe •aatten bir saat eveı teklif 
~I\ ,.,llıllkbuz mukabilinde vermiş 

0 :500) 13491 
4~ l' 

ı :rıİillJ e:ıek alınacak 
\h . ~ en Satın Alma Komisyonun· 
\h' lltııe 

t a~;an birliklerinin mUnaka.eaya 
"l:.~t~ad ı.sao kilo tezeğin güntlnde 
'~l'a ı!ıncıan kapalı zartla tekrar 
ı 1 lllıııu~ıkarılmıotır. ~it te~ edilen bedel 88718 lira 30 

'1 ClJl}ı inat 2904 liradır. İhalesi 
1 Ilı llıa a gUnu saat 115 te Agn tl!men 
•\tı ~lttıııı~Orrıisyonunca yapılacaktır. 
~ arı saat 14 e kadl\l' kabul e-

'-'lııitllı:ı trıe ve e\•snfın esıı.sları kolor
·~ ıı:tı'!.llrnlzonlarında mevcut olup 

Ilı iç . .' ıllebııır. (3630) 13608 

'\'1 ~~ir alınacak 
~ l~;~;"r· Amirlili Satın Alma Ko-

\ı..Şı~~ıı llöınJkok kömUrU alınacak
~ lô tkaııtmeat 26. 7. 940 cuma 

1 tı --~ da Tophanede İstanbul 
q~~ ın alma komisyonunda ya-

lıt-, ~~eli 28000 lira ilk teml • 
ıtö111 kuruştur. Şartnamesi ko
' 

11h-. 1ııteklllerh:ı belli saat-
~elı:neleri. (3898) 13898 

Komutanrık birlikleri için 2886 ton o -
dun 29. 7. 940 g'UnU ıııııt 17 de kapalı zart 
usullyle satın alıııncakltr. Muhrunmen be
deli 51948 Jlra olup tik teminatı 38-17 lira 
40 kunıgtur. Şartnamesi İzmir, Ankara 
Lv. amirlikleri ve İstanbul komutanlık ııa
tın alma komlsyonundl\ her iş gUııU görU
leblllr. t:ıteklllerln bc111 günde ihale ı:ıaa
tlnden bir saat evellne kadar teklif mek -
tuplannı mektup karııhğı Fındıklıda ko -
mutanlık satın alma komisyonuna verme
leri. 

Sellmlye ve Karadeniz boğazı odunları 
ayrı a)Tt taliplere ihale edilebilir. 

(3621) 13611 

Odun alınacak 
Erzincan Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Askeri ihtiyacı lçtn Erzincanda 
teslim şartıyle 2.000.000 ktlo odunun ka -
palı zarfla eksiltmesi 27. 7. 940 pazartesi 
günli sat 11 de Erzl canda satın alma ko
misyonunda yapılacak. 

2 - Muhammen bedeli '0.000 lira olup 
ilk teminatı 3000 liradır. Şartnamesi ko -
mlı:ıyondadır. 

3 - Teklif mektuplarının eksiltme ua
tlnden bir saat eve! komisyona teslim e -
dilmesi. (3622) 13612 

Yulaf alınacak 
Kırklareli Tümen Satrn Alma Komisyo

nundan : 
Tümen birliklerinin 1940 mali aeneıi ih

tiyacı için 3.600.000 kilo yulaf kapalı zarf 
usuliylc eksiltmeye konulmuitur. Beher ki
losunun muhammen bedeli yeni çuvallı 8 
kuruş 90 santimdir. İlk teminatı 17270 lira
dır. Şartnamesi ve evsafı İstanbul ve An
kara Lv. imirlikleriyle Kırklareli tümen 
satın alma komisyonundll mesai saatleri da
hilinde her giln görebilirler. İhalesi 26 -
temmuz - 940 cuma günil saat ı6 da yapı
lacaktır, İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerindeki vesikalariyle bera
ber muayyen gün ve uatten bir saat eve • 
line kadar teklif mektuplarını ilk teminat
lariyle birlikte Kırklareli tümen satın al· 
ma komisyonuna vermeleri aşrttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
(36SO) 13643 

Buğday kırdırılacak 
1 - Tümen birliklerinin 1830 ton bui

dayı kapalı zarfla kırdırılacaktır. 
2 - Evsafı dahilinde ve tlimen birlikleri 

anbarlarına kadar nakliyesi mlitehhirline 
ait olmak üzere kırdırma muhammen be • 
deli S8560 lira ve ilk teminatı 4392 liradır. 

3 - Eksiltmeıi 26-7-940 cumll günü sa
at 10 da Tüm. satın alma komisyonunda ya

pılacaktır. Evsaf ve eartname tüm. satın 
alma komisyonundnclır. İsteklilerin belli 
gilnde saat 9 a kadar. kanunun tariflerine 
göre teklif mektuplarmı ·lı:omls:ıron Telall-
fine •ermeleri li:ı:ımdır. (315Sl) 13644 

Et alrnacak 
Bazsı Tüm"n Satın Alma Komisyo

nundan: 
1 - Bursa ganılzon birliklerinin sene -

llk et ihtiyacı kapalı zartla mllnakasaya. 
çıkarılmıştır. 

2 - Mikdarı, muhammen fiyatı, ilk te
minatı, ihale gUnU ve saati qağıda yazı
lıdır. 

3 - Şartnamesi Ankara, tetanbul Lv. 
Amirlikleri 1atın ve Buran tUmen satın al
ma komlsyonlannda her ,ı:rUn görülebilir. 

' - t.tekUlerin ihale saatinden bir sa.
at eveline karlar tekllt mektuplarını ver -
meler! IAzımdır. 
Mlkdan Muhammen Fi. İlk tem. 

3:5 
İhale gfuıU nau 

52:50 lira 200.000 

30. 7. 94.0 ııalı 11 de 
(3723) 1870~ 

Sadeyağı alınacak 
Edirnıt A5hr1 Satın Alma Komisyo

nundan: 
Kapalı zarfla Z2 ton sadeyağı alınacaktır. 

İhalesi 31/7/940 carıJ&mba günü Hat 11 de 
Edirne'de eski Müşiriyet dairesinde satrn 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ta!ımin 
edilen tutarı 27500 ve teminatı 2063 liradır. 
Evsaf ve ıartnamesi her giin komisyonda 
görülebilir. İşteklilerin sözU geçen günde 
ihale ssatından en ceç bir saat evel teklif 
mektuplarını komisyona vermiı olmaları 
lazımdır. (37 S3) 137S9 

Sığıreti alınacak 
ı - Tümenin Elhıi garnizonu ihtiyacı 

olan 240 ton sığır etinin kıı.palı zarfla ek-
siltmesi yapılacaktır. . 

2 - Muhammen bedeli 45600 lira ılk te· 
mlnatı 3420 liradır. Eksiltmesi 30/7 /940 
sah günü saat 10 da tümen satın alma ko· 
mil'yonu dairesin.de yapılacaktır: . 

3 - Şartname satın alma komısyonu daı
resindedir. 

4 - İsteklilerin belli gilnde en ceç 1&· 
at 9 a kadar kanunun bildirdi~i veçhile dol
durup kapayacaklardır. Teklif mektupları
nın komisyona reisine vermeleri ilan olu-
nur. (37SS) 13761 

Sığİreti alınacak 
1 - Tümenin Hozat garnizonu ihtiyacı 

olan 120 ton sığrr etinin kapalı :ıarfla ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 24000 lira ilk te
minatı 1800 liradır. 

3 - Ehiltmesi 30/7/940 salı günü sa.at 
16 da Ttim. satınalma komisyonu daire· 
sinde yapılacaktır. 

4 - Şartname satm alma komisyonu dai. 
resindedir. 

S - İsteklilerin belli günde en geç ıaat 
15 e kadar kanunun bildireceği vechile dol. 
durup k:ıpayacaklardır. Teklif mektupları. 
nı komisyon reisine vermeleri ilan olunur. 

(37S6) 13762 

Sığıreti alınacak 
1 - Tümenin Malatya garnizonu ihtiya

cı olan 240 ton arğır etinin kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 43000 ve ille tc
minlltı 3600 liradır. 

3 - Eksiltme 31/7/ 940 çartamba günü 
saat 16 <la tüm. satrn alma komisyonu dai
resinde yapılacaktır. 

4 - Şartname satın alma komisyon dai
resindedir. 

S - İsteklilerin belli gilnde en geç sa
at ıs e kadar kanunun bildirdiği vec;hilc 
doldurup kapatacaklardır, teklif mektupla. 
mu komisyon relalnı vermeleri ilan olu -
nur. (37S7) 13763 

1 - Askeri ihtiyaç için yukarda yazılı üç kalem meva.d izah edildiği ıekilde kapa-
lı zarf usuliyle satm alınacaktır. • 

2 - İsteklilerin Mersin askerlik şubesinin Ust katında.ki asker! aatm alma komiı
yonuna ihale saatinden bir saat eveline kadar usulüne ıöre hazırladrkları mektupla -
rmı teslim etmeleri. 

3 - Muhammen bedeli 62500 lira olup 
ilk teminatı 4687 lira SO kuru~tur. 

4 - Şartnamesi İltanbul, Ankara Lv. 
amirlikleri ve Kayseri askert aatm alma 
komisyonlarında cörillebilir. 3 - Daha fazla bilgi edinmek istiyenler Ankara, İstanbul Lv. lmirlilderinde ve 

Mersin askert ıatm alma komisyonundalcl tartnameleri her zaman ıörebilirler. S - İsteklilerin kanunun 2, 3 maddele -
rinde yazılı vesaik ve ilk teminat mektup. 
la.riyle birlikte belli giln ve saatte komis-

(3497) 13488 

ET ALINACAK yon& müracaatları. (3901) 13POO 

Bursa Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
. 1 - İnegöl ve Mudanya garntzon birlik lerintn senelik et thtlyaçlan kapalı zartla 

mtinak&1ava çıkarılmııtır. 

F otin alınacak 

2 - Mikdarları, muhammen fiyatları, llk teminatları, ihale gün ve saatı da a • 
ıağıda yazılıdır. 

Sıvas Tümen Satın Alma Komisyonun
dan: 

1 - Tümen ihtiyacı için 6500 çift totln 
kapalı zartla eksiltmeye konulmu§tur. 3 - Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. Amlrlikleriyle Bursa tUmen satın alma ko· 

misyonunda her gfln görlllebillr. 
4 - İsteklilerin ihale saatinden bir sa.at evellne kadar teklif mektuplarım verme

leri IAzımdır. 

2 - Muhammen bedeli 44:?00 lira e 
muvakkat teminatı da 8315 liradır. 

.Mikdarları Muhammen FL İlk tem. Glln saat tarih 
120.000 30 Kr. 2700 30. 7. 940 15,30 

3 - İhale 5 ağustos 940 pazartesi günU 
saat 15 te tüm K. lık binasındaki komls • 
yonda yapılacaktır. 

100.000 30 Kr. 22M 30. 7. 940 15,30 salı -1 - Şartname ve nOmune komisyonda. 
her giln görülebilir. (362/S) 13615 

Mutabiye alınacak 
15 - İsteklilerin belli gUn ve saatte ka

palı zarflarını kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlayıp ihale saatinden bir aruı.t eve! 
SıvBB tUmen satın alma komlıyonun:ı ver
meleri ltl.zımdır. Postada ~eclkmeler ma-!zmit Tümen Satın Alma Komisyonun dan: 

1 - Tümen birlikleri ihtiyacı için ll§a Cıda cins ve mlkdarları yazılı mutablyeler 
P8.7.lll'lıkla ıatın alınacaktır. 

zeret kabul etmez. (3929 ı 131}l5 

2 - Pazarlığı 24. 7. 940 gllnU saat 15 te tzmtt Tüm. ıatın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Kuru ot alınacak 
lzmit Tümen Satın Alma Komisyonun -

dan : 8 - Aşağıda cinsi, mlkdarı, fiyatı, tutan, teminatları hiularında yazılıdır. İl· 
teklllerln belli giln ve l!aatlnde ttlmen satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi Mlkdarı Fiyatı Tutan Tem 
ı - Tümenin lmıit Herekc garnizon -

tarı ihtiyacı için S009 ton kuru ot kapalı 

zarf eksiltmesi ile satm alınacak1ır. 
adet kur. Lr. Kr. 

Yerll yem torbası 1600 
İp yular başlık 2000 
İp yular sapı 2000 
Çul 800 
Belleme 1000 
Kıl kolan 1000 
Tavla halatı 350 
Gebre 2500 
Kadana için zincir yular 500 
Yerli hayvan için yular 500 
Mekklrl urgan on metre 2500 

(3920) 13916 

Muhtelif İn!aat 
Konya L"vazım Amirlili Satrn Alma 

Ko.: 
Konyadaki vekllet ambarlan ve dikime. 

vi için yeniden yapılacak parke yol ve 
yangına kar'ı ıu tesisatı, erat bina.ı, ız
gara inşaatı kapalı zarf u~uliyle eksiltme
ye konmuııtur. Keııif ve husust şartları An
kara, İıtanbul, Konya Lv. amirliği satın 
alma komisyonuna müracaat etmeleri. İlk 
teminatı 1509 lira Z9 kuruştur. Eksiltmesi 
29 Tem. 94-0 pazartesi günü saat 11 dedir. 
İstekliler 29 Tem. 940 gilnil saat (ona) 
kadar teklif mektuplarını Konyada Kor 
binası içindeki satın alma komisyonu baı
kanlığma verecektir. Bu saatten sonra ve
rilen teklif mektuplan kabul edilmiye
cektir. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. ncü maddelerindeki 
voealki ibraz etmeleri ıarttır. 

(3691) 131572 

Sadeyağı alınacak 
Al7on Kor Satııı Alma Komis7onun

dan: 
1 - Uşaktaki kıtaatın fhtıyacı olan 115 

bin kilo sadeyağı 2. 8 . 940 g{lnil saat 16 da 
kapalı zarf usullyle ihale edilecektir. 

2 - 15000 kilo sadeyağının muhammen 
bedeli 18000 lira ve muvakkat teminatı 
13:50 liradır. , 

3 - Şartnamesini öğrenmek lııtıyenterln 
her gtin ve ihaleye tıtıra.k edecek lstekll
lerln tekli! mektuplannı muayyen ~inde 
ihaleden bir saat evel Afyondıı. kor satın 
alma komisyonuna mUracaatıarı. 

(3793) 18787 

Sığrreti alınacak 
!stanbul Komutanlık Satın Alma Komis

yonundan: 
Komutanlık Selimiye ciheti birlikleri se

nelik ihtiyacı olan 300 ton sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 
S/8/940 pazartesi günü saat ı7 dedir. Tah -
min edilen bedeli 108000 lira olup ilk te -
minatı 66SO liradır. Şartnameler hmir ve 
Ankara Lv. lmirliklcriyle htanbul'da ko· 
mutanlık ısatın alma komisyonlarında her 
iş günil görülebilir. İsteklilerin mczkO.r cün 
ve saatten bir saat eve! zarflarını Fındık
lı'da komutanlık aatın alma komisyonuna 
vermeleri. (3797) 13790 

Muhtelif sebze alınacak 
Edirne Askeri Satrn Alma Komisyonun

dan : 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı sebze

ler kapalı zarfla alınacaktır. İhalesi 2/8/ 940 
cuma günü saat 11 de Edirncde eski müşi
riyet dairesinde satın alma komi11yonunda 
yapılacaktır. Tahmin edilen tutarları 
196S6 ve teminatları 147S liradır. Şartna • 
me ve evıaflan her gün komisyonda görü· 
lebilir. İsteklilerin sö:ı:ü geçen günde ihale 
aaatinden en geç bir saat evci teklif mek -
tuplarını komisyona vermiı olmaları il -
zımdır. 

Cinsleri Mikdarlarr 
Taze fasulya • 
Patlıcan 

• , 32400 Kilo 
64800 ,, 

Domates 
Bamya 
(3801) 13793 

,,. 81000 
10800 

Un alınacak 

,, .. 

Bitlis Satrn Alma Komisyonundan : 
1 - Bitlis garnizonu ihtiyacı için 

450.000 kilo ımun kapalı zarfla ihalesi 
31/7/940 çarşamba g{lnii 11 de Bitlis taı 
mahallesindeki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 90000 lira muvak
kat teminatı 67SO liradır. 

3 - Şartnamelerini görmek iıtiyenler 
her gün komisyona iı saatinde mUracaat 
edebilirler. 

4 - Teklif mektuplarmın ihale saatinden 
bir saat evci komisyona vereceklerdir, 

S - Saat ayarı Bitlis postanesinin saat 
ayarıdır. (380S) 13797 

Sadeyağı alınacak 
Bitlis Askeri Satrn Alma Komisyonun -

dan: 
1 - Bitli.1 g&mizonu ibti:vacı i'in 20.000 

kilo aade :raimm ihalesi 3117/940 S-Utam· 

150 22:50 
30 600 
20 400 

800 • 6400 
100 1000 
40 400 

1800 6300 
20 MO 
60 360 
00 2:50 

120 3000 

21460 1610 

ba günü saat ıs de Bitlis'in taı mahallesin
de satın alma komisyonunda yapılmak üze
re kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen tutarı 18000 lira, mu • 
vakkat teminatı 1350 liradır. 

3 - Şartnameyi cönnek istiyenler her 
gün komisyon& iı sutlerinde müracaat e • 
de bilirler. 

4 - Teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evel komisyona vereceklerdir. Sa
at ayarı Bitlis postanesinin ayarıdır. 

(3806) 13798 

F otin yaptırılacak 
lzmir Askeri Satın Alma Ko. : 
l - İzmir Mat. M:v. birlikleri ihtiyacı 

için pazarlıkla 5000 çift erat totlni yaptırı
lacaktır. 

2 - Pazarlık 22 temmuz 940 pazarte:ıl 
~ilnU l!aat 15 de İzmirde kıılada İzmir Lv. 
AmlrllA'l satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

B - Tahmin edilen tutan 82300 liradır. 
4 - Teminatı katıya akçesJ <f875 liradır. 
5 - Şartnamesi her ~n komisyonda gö-

rtllebil!r. 
6 - İstekliler ticaret odMındll ka),tlı 

olduklarına dair vealka göıtermek mecbu
riyetindedirler. 

7 - Paznrlı~a \~tlrAk edecekler 24.90 l!lB· 
yılı krnunun 2, 3. cU maddelerinde ve ıart
narneslnde yazılı veslkalariyle ve teminatı 
muvakkatelerfyle birlikte ihale l!aatlnden 
evel kom!!<vonıı. müra.caatları. 

(38H) 13855 

Odmı alınacak 
Edirne Asl:eri Satın Alma Komisyo • 

2 - Kapalı zarf eksiltmesi 9/8/940 cu
ma günü saat ıs de tümen aatın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Kuru otun beher kilosu için tahmin 
edilen fiyat 4 kuruş SO santim olup tutan 
Z2S405 lira olup muvakkat teminatı l6906 
liradır. 

4 - İsteklilerin -belli gün ve aaatinden 
bir saat evel ihtiva eden kapalı :r.arflarmı 
tümen satm alma komisyonuna vermeleri. 

(3931) ı3917 

Sade yağı alınacak 
Lalapaşa Askeri Satrn Alma Komisyo -

nundan : 
lS/7/ 940 gilnü kapalı zarfla ihalesi ya -

pılacak olan 70 ton sade yatına talip çık -
ma.dığmdan bir ay müddetle pazarlığa ko
nulmuıtur. İlk pazarlıir 26-7-94-0 cuma gii. 
nü saat 15 dedir. hteklilerin S97S lira te
minatla Lalapaea'da satın alma komisyo • 
nun.a müracaatlrı. (3932) 13918 

Kuru ot alınacak 
M erzilon Askeri Satrn Alma Komisyo

nundan : 
1 - Merzifon ramizonu ihtiyacı için 

42S ton kuru ot kapalı urfla okliltmeye 
konulmuıtur. 

2 - İhalesi 14/ 8/940 çarşamba gilnü sa
at ıs de Merzifonda kolordu binasındaki 
komisyonda yapılacaktır. 

Ş - Muhammen bedeli 1&063 lira olup 
ilk teminatı 1355 liradır. 

4 - İsteklilerin belli cün ve saatte ka
nuni vesikalariyle birlikte kapalı zarfları
nı kanunun tarifatı dairesinde hasırlıya • 
rak ihale saatinden bir a&at evci komisyo
na vermi, bulunmaları lizımdır. 

5 - Şartnamesi her it (Ünü ve saatlerin
de Ankara ile İltanbul Lv. imirliklerinde 
ve Merzifon'daki komisyonda görülebilir. 

(3933) ı3919 

Yemeni alınacak 
Adana Askeri Satrn Alma Komisyonuıı • 

nundan : dan : 
1274 ton odun bpalı zarfla satın alma • 87SO çift yemeni pazarlıkla alınacaktır. 

caktır. İhalesi ı0-8-940 cumartesi (Ünü sa- Muhammen bedeli 21875 lira, ilk temin&tı 
at 11 de Edime'de eski müıiriyet dairesin- 1640 lira 6S kuruljtur. Pazarlıfı 26/7/940 
de aatm alma komisyonunda yapılacaktır cuma cünü saat 10 da Adana askeri satın 
Tahmin edilen tutarı 22932 ve teminatı alma komisyonunda yapılacaktır. Şartna-
1720 liradır. İsteklilerin SÖEli rec;;en (Ünde mesi İstnbul, Kayseri, Sivas, Ankara satm 
ihale saatinden en geç bir saat evel teklif alına komisyonlarında her (Ün p·rülebi
mektuplarını komiıyonı vemıiı olmaları lir. 
lazımdır. (3840) 13892 İsteklilerin belli günde kanun! vesika 

ve teminat makbuzla.riyle komiıyonumuza 
Odun almecak müracaatları. (3934) 13920 

Edirn" '.Askeri Satın Alma Komisyo-
nundan: 

ANKARA V ALILlôl 2725 ton odun kaplı zarfla alınacıı.ktır 
İhalesi 7. 8. 940 ça.rtamba gilnU aaat 11 de 
Edlrnede eski mUılrlyet dairesinde ıatın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin T amiral münakasaıı 
edilen tutarı 290:50 ve teminatı 3679 lira- Ankara Valililinden : 
dır. Evsaf ve ııartnamt>sl her gUn komla· 
yonda ıtörUlebillr. İsteklilerin l!ödl geçen ı - Aşağıda isimleri yazılı okulların 
gUnde ihale saatinden en geç bir ıaat eve! tamirleri ayrı ayrı açık eksiltme suretiyle 
teklif mektuplarını komlııyona vermlı ol- yapılacaktır. 
malan llzımdır. (38·'1) 13893 2 - İsteklilerin şartname ve keaifname-

lcri ,-örmek üzere her giln maarif müdürlü-
Sade yağı alınacak ğüne ve ihale günü olan 22/VII/940 pa-

Lilleburgaz Ashri Satın Alma Komis - zartesi cünü saat lS.30 da ve % 7,S teminat 
yonund•n : akceı.ini hususi muhasebe müdürlüğü vez-

37000, 7400, 9400, 7400, 7400, kilodan iba- nesine yatırarak vilayet daimi encümeni-
ne müracaatları ilin olunur. (34ı4) 

ret olmak üzere be~ grup halinde kapalı Okulun adı Keşfi 
zarfla eksiltmeye çıkarılan. 68600 kilo sa • Lira K. 
deyağma eksiltme günilnde istekli çrkma.dı- Haymana merkez ilkokulu 1193 32 
tından 12/7/940 dan itibaren paıarlıia çr - Polatlı merkez ilkokulu 1S49 SO 

Bala meı kez ilk okulu ı268 96 
kanlrruıtır. İlk pazarlığı 24/tcmmuz/94o Ankara merkez Cümhuriyct 
çarşamba gilnil saat ıs de yapılacaktır ilk okulu 
Hepsinin tahmin bedeli 82320 ilk teminatı Ankara merkez İltekin, İnönii 
S366 liradır. Her gün pa:r.arlıiı ayn ayrı ilk okulları 
yapılacaktır. İsteklilerin Lilleburcaz ukeri Ankara merkez Dumlupınar 

ille c.kuJu 

1654 49 

1789 20 

satın alma komisyonuna müracaatları. 
(3876) 13895 1350ı 

S70 S4 

8026 1 

Sade yağı alınacak 
lstanbul Levazım Amir/ili Satrn Alma 

Komisyonundan : 
1 - 110 ton nde yafl almacaktır. Kapa

lı zarfla eksiltmesi 6/8/940 salı cünli aaat 
ıs de Tophanede İstanbul Lv. imirliii sa
tm alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 137SOO lira ilk temi
natı aı2s liradır. Şartnamesi komisyonda 
&örülür. İsteklilerin teklif mcktuplarıru 
eksiltme saatinden bir ıaat evci komisyo-
na vermeleri. (3881) 13897 

Çatı intaıı 
Ankara Vali/ilinden : 
Hususi idareye ait Koçhisar kazaaı kay. 

makam evinin 1185 lira 40 kuru~ keşif be
delli çatı inşaatı 2S/7/940 pcrsembe günü 
saat 15,30 da vilSyet daimi encümeninde 
ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konul

.mu&tur 
Taliplerin muhanunen bedelin % 7,5 ğu 

olan 90 liralık teminat makbuz ve vegai
kiyle birlikte ihale günü saat 15,30 da vi
layet daimt encilmenine, eartname ve keşif 
evrakını görmek istiyenlerin de her gün 
daimi encümen kalemine müracaatları ilin 
olwıur. (3486) 13S05 

Koyun eti alınacak Köprü tamir ettirilecek 
!stanbul Komutanlık Satın Alma Ko - Ankara Valiliğinden : 

misyonundan: Malı köyü civarındaki ah§ap köprünün 
GUmllşsuyu aakerl baatanulntn •5 ton 

koyun etine verilen fiyat pahalı görüldU • ayağı tamir i,i 25-7-9.W peroembe günü aa-
ğUnden yeniden pazarlığı 25. 7. 940 gOnU at lS buçukta daimi encümende ihalesi ya
uat 16 da yapılacaktır. Muhammen bede· pılmak üzere açık eksiltmeye konulmuı • 
11 25600 liradır. İlteklllerln belli ..Un ve tur. · 
saatte yllzde 15 tem1ı}Jltlariyle birlikte K-if bedeli (16U) lira (7) '-·-
Fındıklıda komutanlık aatın alma komla- -• ....... ""ıtur. 
yonuna gelmeleri. (3899). .18899 MuvU;bt t«ıı.inatI (121), Ura 27 kunıttan 

_.,_ 
ibarettir. İsteklilerin muvakkat teminat 
mektup veya makbu:ıiyle ticaret odası VMl· 

kaaı ve bu iş hakkında nafıa müdürlllfiln -
den alacaktan ehliyet vesikalariyle birlik
te ıözil ceçen gün ve saatte daimi encüme
ne gelmeleri, buna ait keşif ve prtnamcyi 
her gün nafıa müdürJUğünde görebilecek • 
leri. (3591) 13S78 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
555 Lira 50 kuruş muhammen bedelle 

Ayaş merkez birinci, Güdül nahiyesi 
okullarının tamiri açık eksiltmeye ko. 
nulmuş ve vakti muayyeninde talip zu 
hur etmediğinden ihalesi on gün müd 
detle temdit edilmişti. lsteklilein 
keşif ve şartnameyi görmek üzere her 
gün maarif müdürlüğüne ve ihale gü
nü olan 25. VIJ. 1940 perşembe günU 
saat 15.30 da ve % 7,5 teminat akçesini 
hususi muhasebe veznesine yatırılarak 
vilayet daimi encümenine müracaatları 
ı!an olunur. (3915) 13908 

Tamirat yaptınlacak 
Ankara Valiliğinden : 
892 lira 8 kuruş muhammen bedelle 

Nallıhan merkez okulunun tamiri a· 
çık eksiltmeye konulmuştur. Vakti 
muayyeninde talip zuhur etmediğin
den ihalesi on gün müddetle temdit 
edilmiştir. 

İsteklilerin keşif ve şartnameyi 
görmek üzere her gün Maarif müdür .. 
lil!t!ne ve ihale günü olan 25. 7. 1940 
perşembe günü saat 15,30 da ve % 7,5 
teminat akçesini hususi muhasebe mü
dürlüğü veznesine yatırarak vilayet 
daimi encümenine müracaatları ilan 
olunur. (3916) 13909 

HARTA G. DIREKTORLOCO 

3 Kalem muytabiye a1rnacak 
Harta Genel Direktörlüj!ünden: 

1 - Harita genel dlrektörlüfü k.ıtau 
hayvanatı için aşağıda cins ve miktan ya
zılı 9 kalem muytabiye açık eksiltme sure
tiyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 29/ tem./940 pazartesi ıil· 
nü sat ıs de Cebecide harita satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (800) sekiz yüz 
lira olup muvakkat teminatı (60) altmıı 
liradır. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı .:ün ve 
saatte vesaik ve teminat makbuılarr ile ko
misyona müracaatları. (3730) 

Cinsi 
Meşin yular başlığı 
Zincir yular sapı 
Yem torbası 
Gebre 
Kıl keçe belleme 
Meşin belleme 
Kıl çul 
Timar fırçası (domuz kılından) 
Kaşağı 

Adet 
125 
20 

200 
300 

2S 
6 

17 
80 

100 
13722 

Sığır eti alınacak 
Harta Genel Dir~lr.törlütünden: 

1 - Harta kıtası cratının Sl lklncikAnun 
sn sonuna kadar ihtiyacı olan aagart d!Srt 
bln....Aı:arnt altı l>ln kJlo ,sığır eti açık e"ıc -
siltmcye konulmu!Jtur. 

2 - Eksiltme 5. 8. 940 pazartesi gUn.O 
saat 10 da Ankara Cebeci Harta Gn. Drk. 
ltiğfuıde Sa. Al. Ko. da yapılacaktir. 

3 - Sığır etinin beher kilosunun muham
men bedeli yfrml Oç kuruş, muvakkat te
minatı 103 lira 50 kunı§lur. 

• - Taliplerin teminatları ve icap eden 
veslkalan ile yazılı glln ve saatte komis-
yona gelmeler!. <3921) 18911 

A. LEVAZIM AMlRLICt 

Kalay yaplll'ılacak 
Ankara Levarrm Amirliği Satın Alma 

Ko.: 
1 - 29 kalem bakır ka.p kalayı açık ek

slltmcsi 22. 7. 940 sut 15 de Ankara L'Y. 
imirliği satm alına komiıyonwıda yapıla. 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 4929 lira 3S ku.o 
ruııtur. İlk teminatı 369 lira 71 kuruııtur, 
Şartnamesi komisyonda görülür. 

(3363) 13429 

Elektrik lambası alınacak 
Ankara Levuım Amir/ili Satın Alma 

Komisyonundan : 
ı - 700 adet 40 volt ıs vat mum teklin

de elektrik lambası paıarhfı: 22/7/940 sa. 
at 11 de Ankara Lv. &mirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 700 lira kati te • 
minatı (lOS) liradır. (3832) 138S8 

Y angm tulumbası alınacak 
Ankara Levazrm Amirliti Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına bir adet 

yangın tulumbası pazarlıfı 22/7/940 saat 
14 de Ankara Lv. amirliği satın alma ko • 
misyonunda yaprlacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 370 lira, kati te
minatı 56 liradır. Şartnamesi komisyon • 
da cörülür. (393S) ı3921 

Kaşar peyniri alınacak 
Anlı:ara Levuırn Amir/iti Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 3600 kilo k!llllr peynirinin açık ek

siltmesinde talip çıkmadığından pazarlık -
la eksiltmesi 24/7/ 940 saat ıs de Ankara 
Lv. imirliii satın alma komisyonunda ya • 
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2520 lira, ilk te • 
minatı 189 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. (3936) 13922 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Yazlık elbise alınacak 
Gümrük Mulufazı Genel K. lst. Lv. A. 

Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Gümrük muhafaza eratı için 3000 

takım yazlık elbise 2S/7/940 perıembe CÜ• 
nü saat ıs de kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Tahmini fiyau 19.500 lira ve ilk te
minatı 1,462 lira 50 kuru~tur. 

3 - Evsafiyle prtname ve nümuncsi ko
misyondadır. Her zaman görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesikalariyle Jca. 
palı zarflannı eksiltme ıantindcn bir saat 
evel Galata Mumhane caddesi İbrahim Rı
fat hın ikinci kattaki komisyona vermelo-
ri. (5567 - 3424). 1346& 
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SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. halde şehadetnamelerinin tasdik mua
melesi gecikmiı olanlar mektep mü -
dürlüğünün -ayni zamanda mezuniyet 

Talebe kayıt ve kabulü derecesini de gösteren- fotografJı ve 
Sıhat ve içtimai ıavenet VekSle- resmi mühürlü bir vesikasını göndere-

tinden : ceklerdir. ) 
Çorum leyıt, ve İstanbul neharı Kü- c . Okudukları mekteplerden veya 

çük Sıhat Memurları mekteplerine a- mahalli polis idaresinden alınmış hüs-
lınma şartları şunlardır : nühal varakası, 

Türkiye' Cümhuriyeti tebaasından D • Mütehassısları tam bir hastane 
olmak ve yaşı 18 den aşağı ve 26 dan heyetinden, basılmı' örneğine uygun 
yukarı bulunmamak < yirmiden vnkarı ve üstünde tasdikli fotografı bulunan 
olanların askerlikle ilişiği kalmamış bir sıhat raporu. ( Bu raporu hastane 
olacaktır ), baştabipliklerö warfhyarak üstünü mü-

2- Orta mektepten pekiyi ve iy! de- hürliyecek ve istekli tarafından mü -
recede mezun olmak ( iise sınıflarında hürlü zarf halinde olarak gönderile . 
hir veya iki sene faıla okumuş olanlar cektir. ) 
tercih edilecektir. Bunlarla kadro dol- İşbu muayeneler Ankara, Sıvas, Er
rnadığı takdirde orta dt:receliler de a- zurum, Diyarbakır, Haydarpaşa nü • 
lınır ). mune hastaneleri: İstanbul Çocuk ha~ 

r 

.. 
ULUS 

Modıı.), t.aklp eden her asrı ltadın için kıynıetıl tıı,alarlyle ve nefüı lşle
mel!lyle hakikaten nnzarı dikkati celbeden böyle bi rlıarikıılt\de ( SİNGER) 
saate sahip olmak udcta bir ııaad ettir. Fcvknl{ıdc gll)\el ve zrırl! olan bu 
(SİNGı-.;rt ı saatleri en milşklil pe scntıerl dahi tatmin edebilir ve biitfüı bu 
mczlyctlerlııden mıv\drı saatlerimi zln on brş senelik bir mllıldet için velev 
mU,,terllerinin mesııliyetindcn olıı un her tUrlli Arızalnrın müessesemiz tara
!ındnn hiç bir ücret alınmaksızın tamir olunacakları garanti edilmiştir. 

Sİ N GER No. 82/ A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 lira 
- Emsalleri gibi on beş sene garantidir -

~ Adrese dikkat: S1NGER saat mağazası - İstanbul Eminönü -!.J 
3- İstekliler, bütün evrakım ta - tanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana. 

ıTıamlamış olduğu halde, dilekçe ıerini Samsun memleket hastanelerinde ya - - --------------
15 eylfıl 1940 tarihin~ kadar Çorum pılacak ve buralarda muayene edilmek 
mektebi için Sıhat 'I'! l!rtİmai Muave- iç!n bu hastanelerin bulunduğu viHi 
net Vekaletine, İstanbul mektebi için yetlerin Sıhat ve İçtimai Mua\'enet 
h.tanhul Sıhat ve t. M. MüdürlüğU va- müdürlüklerine istekliler bizzat müra

..1ıııııııı ıı ııı ı ıııııııı ı ııııııııııı ı ıııt.. 

ııtasivle mektep müdüılüğüne gönde- caat edeceklerdir. 
recek'rrdir. E - Örneği aşağıda gösterilen, No -

Gönderilecı k evrak '-Unlardır : terlikçe tasdikli bir taahhüt senedi 
A) Nüfuı.t hüviyet cüzdanı ash, ( bu senet istekli tarafından aynen 

B) Orta mektep şehadetnamesi aslı, tanzim ve imza erilecek: ve altı ôrne
( daha fazla okumuş <.'lanların şeha • ğinde görüldüğü veı;hi;e, kefili tara
detname ile birlikte tahsil müddetle · fından keza aynen ve tamamen yazıla-
rini tasdik eden resmi vesika ), rak imzalanacaktır. ) 

C) Basılmış örneğine uygun ve üs- F - 4.5 X 6 boyunda altı tane fotog-
tünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir rafı ( cepheden alınmış ve ince kağıda 
sıhat raporu. ( Bu raporu hastane baş- basılmış olacak ). 
tabiplikleri zarfhyarak üstünü mü - 4_ Yaşları 22 yi geçkin bulunanlar, 
hiirliyecek ve istekli tarafından mü- Yurtta okumaya ve ileride mecburi 
hürlü zarf halinde olaıak gönderile • hizmetlerini yapmaya tngel olacak bir 
cektir. ) hastalığı veya arızası olanlar, evHler 

Muayeneler Ankara, Sıvas, Erzu - kabul edilmezler. 
rum. Diyarbakır, Haydarpaşa nümune 5_ İsteklilerin gönderdiği dilekte 
hastaneleri; İstanbul Çocuk hastane- ve vesikaların Vekaletçe alındığı ad . 
si. İzmir, Bursa, Konya, Adana, Sam- reslerine bildirileceği gibi kabul edi
sun memleket hastanelerinde yapıla - lip edilmedikleri de yine adresleriae 
cak ve istekliler bu !lar.tanelerin bu -

ayrıca bildirilecektir. 
lunduğu vilayetlerin Sıhat ve İçtimai T a a h h ü t s e n d i ô r n e ğ j 
Muavenet mildürlüklerine bizzat mü
racaat edeceklerdri. 

Leyli tıp talebe yurtluna kabul edi
!erek her hangi bir tıp fakültesinden 

D) Çıktıkları mektepten veya ma - tabip olarak çıktığımda, 2000 sayılı 
halli polisinden alınmış hüsnühal ka- kanun mucibince yurtta geçirdiğim 
ğıdı. zamanın ( tatiller de damil ) üçte ikisi 

E) 4.5 X 6 boyunda üç tane fotograf kadar bir müddetle Sıhat ve İçtimai 
( cepheden alınmış ve ince kağıdet ba- Muavenet Vekaletinin lüzum görece
sılmış olacak ), 

4- Çorum'dakf leyli mc.ktebe gir • ği mahallerde hizmet ifasını kabul et-
mediğim veya muayyen müddeti bitir

mek istiyenler bu vesikalardan başka meden hizmeti terk eyiediğim takdir
bir de aşağıda örne~i yazılı, Noterlik
t en tasdikli ve kefilli taahhüt senedi de yurtta benim için sarfolunan para-

nın iki katını ödemeği, ve tıp tahsilini vereceklerdir. 
T a a h h ü t s e n d i ô r n e ğ i terkettiğim veya sıhi sebepler dışında 

fakülteden daimi olarak çıkarıldığım, 
Lcylr küçük sıhat memurları mekte- yahut yurtta bir seneden az bir müd-

bğinedalınSarhak tahİsil. ed~pMmezun olVdu- det kalarak yurdu terkcylediğim tak· 
um a, ı at ve çtımaı uavenet e- a· d b · · · f d'l · l 

kı:.ı ·• · · d • · 'f d be ır e enım ıçın sar e ı mıs o an pa-
a et1 nın tayın e ecegı vazı e e Ş t '"d ğ. • b taah · · b . . k rayı amamen o eme ı; ve u -

yıl hı~metı ka ut etmedığım. v~y.a a- hüt senedi mucibince benden istene -
bul edıp de muayyen mUddetı bıtmne- k 1 · · ··d k b · t" • ce para ar ıçın o eme mec urıye ın-
den bıraktıgım ve sıhi sebepler dı§ın· d ld - t 'ht • ·b 01. 9 fa" 
d k d · , 1 k k ld e o ugum arı en ıtı aren 10 ız a me tepten aımı otara çı arı ı - .. lit"l · · 2000 1 k 
ğ kd. d b · · · f d'l . yur u mesını ve sayı ı anunun 
ım ta ır e enım 1cın sar e ı mış d'~ • h"k" 1 · · d hakk 

olan parayı tamamen ödemeği ve bu ıgcr c.ez.aı_ u um erının .. e 
1 

:m-
hhü d . 'h' b d . da tatbıkını kabul ve teahhut ey erım 

taa t sene ı mucı ınce en en ıs - S 'h 'k t ı:.h d esi 
·1 k · · .. 1 _ft1, b · arı ı ame gd a r 

tenı ece para ıçın, o< e .. ~ mec un- y k d d h'" · et'ı yazılı · d ld - · . 'b ot. u arı a a rcs ve uvıy 
yetın e o ugum tarıhten ıtı aren ıo 1 L t ahbütname 
g f • • ..... 1 .. k b 1 hh" o an ın u a 

aız yurutu mesını a u ve taa ut 'b" "d k b · t'nde· ı::u • mucı ınce o eme aıec urıye ı u -
eylerım. lunduğu her ders yılı için üç yüz lira 

Sarih ikametgah adresi olmak üzere bütün tahsil müddeti için 
Yukar.ıda adres ve hüviyeti yazılı ceman 1800 lirayı: ve ikı katını öde -

olan ın bu taahhütname · mek mecburiyeti hasıl olduğu taktır-
mucibince ödemek mecburiyetinde bu
lunduğu her ders yılı için iki yüz lira 
olmak üzere bütün tahsil müddeti için 
ceman 400 liraya kadar parayı, faizile 
beraber, borçlu ile birlikte 
müteselsil kefil ve miişterek mütesel
ıil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

Kefilin adresi 
(3381) 13430 

T a lebe alınacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Vekale 

t inden : 

Bu yıl. leyli tıp talebe yurduna alı
nacak talebenin kabul şartları şunlar
dır : 

1- a) F. K. B. sınıfı için: Tam dev
reli liselerden veya !ise derecesinde 
olduğu Maarif Vekli.fotince tasdik e
dilmiş mekteplerden µekiyi ve iyi de
recede mezun olmuş, olgunluk imti -
hanlarını vermiş olmak; 

b) Diğer sınıflar için: Bulunduğu 
sınıfı iyi derece ile g~çmiş, yabancı 

dil ve askerlik imtihanlarını vermiş 
olmak. 

2- İsteklilerin, bütün evrakını ta
mamlamı§ olduğu halde 30 eylül 1940 
tarihine kadar doğ::udan doğruya Sı
hat ve İçtimai Muavenet Vekaletine 
müracaat etmeleri, ve dilekçelerinde 
ıabit ve sarih adres vermeleri tazım -
dır. 

3- lstekliterden evrakı tam ve şart
ları haiz olan (i5) talebenin kabul 
muameleleri, müracaat tarihine göre 
alacakları sıra numara&ı üzerinden 
derhal yapılacaktır. Üniversite ikmal 
imtihanları neticesinde Yurt kadro -
ıunda yer açıldığı takdirc!e, müracaat 
etmiş olanlar arasından evrakı tam ve 
şartları haiz olanlar, yine müracaat 
sıra numarası gözetilerek alınacaklar
dır. 

Gönderilecek evrak şunlardır : 
A • Türkiye Cümhuriyeti tebaasın -

dan olduğunu bildiren nüfus hüvıyet 
cüzdanı aslı. 

B - Mektep §ehadetnamesinin aslı 

( imtihanlarını tamamen bitirdikleri 

de 3600 liraya kadar parayı, faiziyle 
beraber, borçlu ile birlikte 
müteselsil kefil ve miişterek mütesel
sil borçlu sıfatile öd"yeceğim. 

Kefilin sarih adresi 
(3382) 13431 

MALİYE V EKALETi 

l ntaat yaptırılacak 

Maliye Vekaletinden : 
1- Yaptırılacak iş : Maliye Veka

leti tahsilat müdürlüğünde açılacak 
kapu ve koridorda yapılacak bölme. 

2- İşin keşif bedeli : 383 lira 5 ku-
ruştur. 

3- İhale tarihi : 22. 7. 940 tarihine 
müsadif pazartesi saat 16 da Maliye 
Vekaleti Milli Emlak müdürlüğünde. 

4- Sureti ihale : Pazarlıkla. 
5- Muvakkat teminat : 28 lira 75 

kuruştur. 
6- İhaleye ait vesiki görmek oku -

mak istiyenlerin : Maliye Vekaleti 
Milli Emlak müdürlüğüne müracaat 
etmeleri. 

7- İhaleye iştirak etmek istiyenler
den aranılan vesika : Bu iş için Nafia 
Vekaletinden alınacak ehliyetname. 

(3920) 13910 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6811 
İmtiyaz sahibi 
lıkender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtu Faik FEN iK 

MUeucse MUd!lrtl: l':qıt ULUG 

ULUS Baaımevi ANKARA 

POLiS 

F otin alınacak 
Emniyet umum müdürlüğünden: 
1 - Zabıta memurları için satın a

lınacak azı 6200 çoğu 6400 çift fotin 
kapalı zarf usulü ile 22-7-940 pazarte
si günü saat 15 te münakasaya kon
muştur. 

2 - Beher çiftine 850 kuruş fiyat 
biçilen fotinlere ait nümuneyi gör -
mek ve şartnameyi almak istiyenlerin 
umum müdürlük satın alma komisyo
nuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
4080 liralık muvakkat teminat mak -
buz veya banka mektubunu muhtevi 
teklif mektuplarını 2490 sayılı kanu
nun 4 cü maddesinde yazılı belgeler
le birlikte münakasa günü saat 14 te 
kadar komisyona teslim etmeleri. 

(3406) 13433 

Bir memur alınacak 
Emniyet Miidiirlüğündcn : 
15 lira asli maaşlı muamelat memur

luğu münhaldir. 24. 7. 940 tarihinde 
saat 15 de imtihan yapılacaktır. Aşa
ğıda yazılı şartları haiz olan taliple
rin vilayete birer dilekçe ile müra
caat ederek tayin edilen imtihan gü
nünde hazır bulunmaları ilan olunur. 

1 - Askerliğini yapmış olmak. 
2 - Lise veya orta mektep mezu

nu olmak. 
3 - İyi daktilo yazmak. 
Daha ziyade malCımat almak ıstı

yenlerin Emniyet Müdürlüğüne mü· 
racaatları. 13929 

~ Süt nine aranıyor ; - -- Sıhatli ve ıü<lü bol bir &Üt nine : 
: aranıyor. İıtiyenlerin Yeni~ehir A- : 
: tatürk bulvarı Kutlu yanında Dağlar : 
: apartımanı S numaraya müracaatları. : 
- H76 -., •............................ ........ • ,.. 

Apa rtman aran ıyor 
Y enişehirde dört oda bir hol ve 

yahut beş odalı rahat ve genit bir 
apartman aranıyor. Kaloriferli O• 

)anlar tercih edilecektir. Talip olan
ların fiyat ve şeraitle birlikte Ulus
ta M. F. adresine tahriren m üracaat 
etmeleri. 

Piyano akordu • 
Piyano konser akorderi ve tamir 

mütehassısı Mina İstanbuldıın gel
di. Gar gazinosu Telefon 1417 

2887 

K ömür alınacak 
Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 

Cinsi: Karabük. kok. kömürü 
Alınacak. nıikdar: 100 ton 
Beher ton için tahmini fiyat: 27 lira 
tik teminat: 20Z lira 50 kuruş 
!hale günü: 6. 8. 940 cuma günü saat 15 te 

Müdlirlyetlmlzle eube ve merkezlerin 
940 senesi ihtiyaçları l~in (100) ton Kara
bük kömilrU açık eksiltme ile alınacaktır. 

Gösterilen giln ve satte müdürlyetimiz
de toplanacak olan komisyona gelmeleri. 

Şartnameyi göm1ek için müdUriyetimlz 
heııap muamelAt m~murluğuna müracaat -
lan. (3914) 13907 

Muhteli·f yiyecek alınacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Erzakın cinai Miktarı Beher kilonun 
kilo Muh. fiyatı 

Krş. Sn. 
Pirinç 

% 7,5 
teminatı 

Lira Krı. 

(Beypazarı) 5000 30 00 112 50 
Kesme şeker 3000 42 00 265 50 
Toz §eker 6000 38 00 
Bt'yaz sabun 2000 45 00 106 50 
Yeşil sabun 2000 28 00 
Süt 6000 20 oo 165 oo . 
Yoğurt 4000 25 00 

Münakasa 
tarihi 

31.7.940 
31.7.940 

31.7.940 

31.7.940 

Gün Saat 

Çarşamba 10 

" 10 

" 10 

" 14 

1 - Ankara Polis Enstitüsünün 1940 mali yılı ihtiyacı için yukarda cins 
ve miktarları yazılı 7 kalem erzak açık eksiltme ile satın alınacaktır. Tah -
min edilen fiyatlar, muvakkat teminat miktarları ihale gün ve saatleri hi· 
zalarında gösterilmi~tir. İhale polis enstitüsü binasında miltc§ekkil komis· 
yqnda yapılacaktır. 

2 - Bu işlere ait şartnameler polis enstitüsündeki satınalma komisyo -
nundan parasız verilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler teminat makbuz veya banka mektubu 
ile 2490 sayılı kanunun 2 ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3'775) 13774 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Erzakın cinsi Miktarı Beher kilonun 3 7,5 Münakasa Gün Saat 
kilo Muh. fiyatı teminatı tarihi 

Krş. Sn. Lira Krş. 
1 nci ekmek 50000 10 50 S93 75 1.8.940 Perşembe 11 
Koyu neti 20000 45 00 
Kuzu eti 1000 40 00 752 25 2.8.940 Cuma 11 
Sığır eti 
(kemiksiz) 1500 42 00 
Sadeyağ 6000 125 00 562 50 3.8.940 Cumartesi 11 

1 - Ankara Polis Enstitüsünün 1940 mali yılı ihtiyacı için yukarda cins 
ve miktarları yazılı beş kalem erzak kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
Tahmin edilen fiyatları muvakkat teminat miktarları ve ihale gün ves aat
leri hizalarında gösterilmiştir. 

İhale polis enstitüsü binasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
2 - Bu işlere ait şartnam!!ler polis enstitüsiindeki satınalma komisyo

nundan parasız verilir. 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminat makbuzu veya banka mektu

bunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 10. a kadar komisyo-
na teslim etmeleri. (3776) 13775 

KOK KÖMÜRÜ SATISI 
' Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 

Buğday Silosu yan md a ki Kok depomuzda n, müfterinin 
ııaitine teslim, tonu 24 liradan iııtenilen miktard a kok kömürü 
satıldığın ı bildiririz. 

Müracaat yeri: Bankalar caddesi, Eti Ban k Ticaret 
Telefon No: 2012. 2717 

~ . 
:- ~ ~~: . • .• " ... • . ~ ' • ~ r ;. 

Ambar inşaatı 
Toprak mahsü lleri ofisinden : 

1.) Diyarbakır v e Z ile istasyonlarında yapılacak 
lar idare bin ala rile sair işler göt ürü olarak kapalı zarf 
lü ile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedelleri Diyar 
için 105268,05 ( yüz beş b in iki yüz altmış sekiz lira bet 
ruş). Zile için 49897,85 (kırk dokuz bin sekiz yüz d,_--· 
yedi lira seksen beş kunış) tur. 

2.) Eksiltme evrakı Diyarbakır için 5, Zile için 3 lira 
kabili·nde Ofis Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

1 

3.) Eksiltme 31. 7. 940 tarihinde saat 15 de Ank~ 
O fis binasında yapılacaktır. T eklif mektuplarını havı 
lar makbu z mukabilinde Ofisin Muhaberat Servisine 
lim edilecektir. 

4.) Muvakkat teminat mikdarı Diyarbakır için 6513ı 
(altı bin beş yüz on üç lira kırk kuruş), Zile iç.in 37 
(üç bin yedi yüz kırk iki lira otuz beş kunıf) tur. 

5.) İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye 
mek için ihale tarihinden nihayet iki gün evel Ofisten 
cakları e h liyet vesikasını k oyacaklardtt. 

6.) 1 nci maddede yazılı inşaat ayrı ayrı kimselere 
edilebilir. (3942) 13924 

Halk M usiki Cemiyeti tarafından 

ALATURKA BÜYÜK KONSER 
ORMAN ÇİFTL1Cit Bira parkında 20. Temmuz 1940 
şamı saat 20 de. Gündüz saat 17 den itibaren CAZ. 
Duhuliye biletleri iki kişi için 50 kuruştur. 
O geceye mahsus olmak iizere Yeniıehir ve Cebeciye kadar Uluı 
tarikiyle otobüs temin edilmiştir. 
Biletler Park giaeterinde gündüzden aatılmaktadır. 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDA 

SALI G Ü N Ü SATIL A C A K EMLAK 

Esas Mukaddeı 

No. Mevkii ve Nev'i Kıymeti 
718 Ankara'nın Kavaklıdere mevkiinde Kadastronun 

1113 ada 21 parselinde kayıtlı 5460 M2. tarla 
719 Ankara'nın Kavaklıdere mevkiinde, Kadstronun 
1133 ada 21 parselinde kayıtlı 3280 M2. tarla 
720 Ankara'nın Kavaklıdere mevkinde, Kadastronun 

1113 ada 23 prselinde kayıtlı 3020 M2. tarla 
721 Ankara'nın Kavaklıdere mevkiinde, Kadastronun 

1113 ada 24 parselinde kayıtlı 4020 M2. tarla 
762 İsmetpaşa, Akşemsettin Mah. Kadastronun 35 ada 

16 parselinde kayıtlı 360 M2. arsa (Dibek önü 
ie Atikler S. köşesinde eski hamam arsasıdır.) 

763 Bozkurt Mah. Aralık So. Kadastronun 68 ada 1 
parselinde kayıtlı 88M2.arsa (Kılıçlı ve arık so
kakları arasında kaldırım döşeli, 23 No. lu evka-

5460 

3280 

3020 

4020 

1800 

fa ait dükkanın önündedir. 880 

PEŞiN PARA VE A Ç IK ARTTIRMA iLE 2. 8. ~ 
C U MA G Ü N Ü SA TILAC AK EMLAK 

765 Ahıyakup Mah. Ulucak meydanı, Kadastronun 55 a
da 33 prselinde 140 M2. arsa (Çamlıca ve Kuzey 
aokakarı arasında 37 taj No. köşkün karşısında

dır.) 

766 Ahıyakup Mah. Ulucak meydanı, kadastronun 55 a
da 34 parselinde 577 M2. arsa(Çamhca ve Kuzey 
sokakları arasında 37 taj No. lu köşkün karşısın
dadır.) 

937 Sarıkışla karşısında Cephanelik arkasında, Kadas
tronun 1609 ada 42 parseinde kayıtlı bostan (ta
mamı 4980 M2. dır.) 6 hissede 1 hissesi 

1061 Misakı Milli Mah. Aralık So. Kadastronun 529 a
da 25 parselinde kayıtlı 173,50 M2. arsa (Mesut 
ve İsa bey apartmanları bahçeleri arasındadır.) 

1062 Misakı Milli Mah. Aralık So. Kadastronun 529 a
da 5 parselinde kayıtlı arasının 10 hissede 8 his
sesi (tamamı 20 M2. dır. İsabey apartmanın sağ 
köşesine bitişiktir.) 

1063 Misakı Milli Mah. Aralık sokak Kadastronun 529 
ada 27 parselinde kayıtlı 65,50 M2. arsa (İsaabey 
aprtmanı bahçe dıvarına bitişik 5 parselin üstün
dedir.) 

1 - Yukarıda mevkileri ve mesahaları yazılı emlak 
arttırma ile satılacaktır. 

490 

2Q2Q. 

415 

868 

2 - Arttırmaya iştirak edecekler içinde mühür kullanan1ar1ıı 
lerini Noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen 
kadder kıymeti geçtiği takdird, taliplrin depozitolarını niabet 
tezyid eylemeleri lazımdır. J 

3 - İhale, yukarıda gösterildiği üzere, birinci k111m için 30. 1· 
günü saat ondörtte, ikinci kısım için 2. 8. 1940 cuma günü aaat 
Bankamız Satış Komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin o gün de 
çesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotografı ile Emlak Servisine 
ları. (3923) 13913 

Saat: 12 -16,30 - 21 
sennsları 

AŞKIN SESİ 

Jeannette Mc Donald 

HamamönU açık hava 
HARP 

Tllrkçe aö:r.IU denizcilik 
tllml 

Türkçe BÖZlli bUytik 
macera !ilmi 

Cebeci Yenidoğan 
Lorel Hardi harbe ı:ldl

yor. Türkçe sö:r.lil 
kllhkaha filmi 

YENİŞEHİR PALAS OTELİ Ankara A tatürk 
bulvan Tl : 3949. İstanbul Şubesi Açılmıştır 


