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BARAJ GAZİNOSU 
Ankara'nın saf hava ve güzel man

zarası ile tanılan BARAJ GAZİNO
SU mükemmel bir surette açılmıştır. 
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Başvekil 
bugün 
geliyor 

~•lanbul, 28 (Telefonla) - Baıve
llıiı Doktor Refik Saydam, bu s.a
Bota.z'da otomobille bir ıezinti 

, l::tan sonra, öğleden ıonra Flor
h Ciderek Reisicümhur Millf Şef 
et İnönti'ye mtiliki oldular. Geç 

kadar orada kaldılar. Sonra, 
torde Mılll Şef'imiz: Jnonü, ç1> -

ve maiyeti erklnı oldugu hal
~car motoriyle Haydarpaıa'ya 
ıler. Rıhtımda Reiııicümhura ve -

'ttiler. Mılli Şef 1noniı Parti mü
i B. Tevfik Rikret Sılayı refa
iııe alarak ıene Acar motddyle 

l "ya dondüler. 

'taı:ıbuJ'da bulunan Mali1e Veki -
ll. Fuat Ağr&lı, mebuslar, İs
Valisi ..Doktor Lutfi Kırdır, 

taıı, hiılrii~et ve parti erklnı 
1nıdan teıyi edilen Başvekilimiz 
0r Refik Saydam, trene bağla -
lıuıuıt vaconlariyle >.nkara'ya 
tt ettiler. • 

enmek 
halk 

Falih Rıfkı ATAY 

lerde birkaç konferanıçı 
lerini dolaıtı. Hemen her ta
aldığımız mektuplarda ve 

Iİdenlerle temaıılanmızda bu 
ın umduğumuzclan fazla 

, olduiunu anlamaktayız. Bir 
!'ılı ecnebi ve yerli menfi tel

-.e ne9riyahn teıirini dafıt· 
4'.kara radyoıunun tebliğ ve 
' i tamamlıyan bir konfe· 

•r devri kafi ıelmiıtir. 
~iz ve od111lanm17.ln toplan

ı._: lan 'Ye ahizeleri ile pek ... 
""1- Yıiınlan içine nüfuz debi-

• Sözümüz ve ıeııimiz en ücra 
kadar ıokulabiliyor. Halk 

'çt ı. le ve bilmek ihtiyacını, i.de
• •ııı: •e ıuıuzluk gibi duymakta· 

~ll'lek ve bilmek iıtediği ıey
tırıda bugünkü harp ve onun 
da bizim hareket tarızımız, 
'il ve uzaktan bu memleketi 

ili; eden tehlikelerin ne olduğu, 
~de milli müdafaa kudretimiz 

~~larnnız meııeleai ıeliyor. 
:'l'kara'nın yalnız, umumi o· 

~~betli tedbirler aldığına de-
~ dı hayati menfaatlerinin an

tedbirlerle korunabileceğine 
~ Onun merakı, bir gün teh
i çaldığı zaman, memleket, 
'- lcuvetlerinin bu tehlikeyi 
;bilecek hazırlıkta olup ol • 

'b il'. Çünkü menfi propagan
f. 't.dan kulafa, zi.f parolaıı 
ltje ç:t~ıryor. • • 

"'ı·:• ıun, herhanıı bır tehdit 
l e kartıımda, bugün her za

k_._.. ... , d daha kuvetli, yalnız daha 
efil, daha ayakta ve hazır 

·''~ röıteren en baıit tehadet
.. ın eıaaen ııhatte olan nik-

• derin bir 141vke deiittiri-

~ her türlü müaellah kuvet
'll eh • • · "' . emıyetını arttıran cot-

11,ı'•Yaıi ıebepler, eıki yeni 
>, • tartlarımız araıındaki 

""'~ler, her konu,tuğunuzun 
"'1.tr' Ye gönlünde derhal ferah 

, d•ı;ı~~r. Avrupa mağlubiyet-, 
'tı,İr~~ılı zi.fların, bir köylü-

1 de, "ulalanm~' ların, da
:;ıa• Parçalanmalarm rolü ne 

~dutu hakkmda duymuı ol
' ~teyit eden misaller, onu 

~'tf •lesi etra(mda mütemadi
~'~• •ılcııtırmağa davet ediyor. 
>~~· eaki askerlerimiz araaın-

'-'ta 1 
ltir konferanıçılar takımı

\ı,ll'a, Halkevleri ile odalarm
~!~llıııak, evlerde ve odalar

"ıı'· •ı~.lı toplantılıtr yaptrr
f,~kun olan yerlerde milli 
~ "•ııtalarrmız hakkında 
'#"I f'lc• 
'f 1 ır veren filmlerle veya 

"-1t~ergilAeri ile telkinlerimizi 
•le lazım f Gazetelerimiz 

'crtebi ordulara ait yeni ai
•eıi ı · · d' t(i ın erını neıre ıyor. Bun-

~ll ~lerce ve binlerceıinin 
~le •tırıin hüriyetine nöbetçilik 
"• 

0~.duğunu halkımıza bildir· 
tr0~0•terınek faydalı olduiu 

'Ydır ... Türkiye'nin bir y .. 

CBo.ıuı 4. lincii sayfada) 

Şo•eler katranlanırken 

TİCARET VEKİLİMİZ MERSİN'DE 
.......... tllf 11 1 1 fltlt f1flltlttlft11fJpfflfJtllf )J 0 llJ 

000 

Pamuk ihracatını arttırmak 
tedbirler alınacak • • 

ıçın 

Ticaret Vekôleti müstahsile bir kolayhk olmak 
üzere pamukla beraber koza ve çiğit te alacak 

Adana, 28 a.a. - Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu bu sabah Adana
dan Mersine ıitmittir. Mersin çiftçi ve tüccarlariyle konufmalar yapa
cak olan vekil, bu gece Adana•ya dönecek ve pazarteıi sabahı hava 
poıtaıiyle Ankara'ya avdet edecektir. 

Vekilin beyanatı fi 
Mersin, 28 a.a. - Ticaret Vekili Nıu:mi 

Topçuoj"lu refakatindeki zevat ile birlikte 
bu aabah Mersine gelmiJ ve iatuyonda va
li Salp örıre, alay komutanı, belediye, 
h&lkevt reisleri ve devair mUdh:am, ithıı.Iı\t 
ve ihracat tacirleri tarafından kıı.rıılşnmıı
tır. Bir aakerl müfreze ael6.m resmini ifa 
etmiştir. 

Vekil, umumi rnn.ğazıı.lar, zirnat banka
aı Ya# fabrikasına giderek tetkiklerde bu
lundul;.tıuı snnra ziraat ve ticaret od ısına 
....... ._ burtM1a topl~ Ju..JAt Ye <ih
racat tUccarlarlyle çiftçilerin dileklerini 
dinlemlıı ve hublhalle.rde bulunm~ur. 

Bu toplantıda ticaret odıuıınca Vt'rllcn 
ve evelce tesbit edilen•dileklerl muhtevi 
rapor okunmuıı ve dilekler hakkında l~ahat. 
verilmiştir . 

Vekil burada mevcut pamuklarla stan
dardlze edilmlıı yapağıların ziraat bankuı 
tarafından derhal satın alınmasına emir 
vermlıtır. 

Bundan aonra ticaret oduı ziyaret edil-
mittir. 

İhracatçılar blrlltf vekil ıeretine Tüc
car ku!Ubiınde bir öğle ziyafeti vermiıtlr. 
Ziyafeti müteakip sa.yın vekilimiz, <plAjı, 
url rne.zarlıtı, içme su teııl1&tını gezmiı 
ve bir portakal bahçesinde bir müddet is
tirahat ettikten Bonra ticaret mınt&ka mU
dürlUtüne ıdtmıotlr. 

Vekil Merıin'Je 
Ticaret Vekilimiz ııeyahat temuları ve 

lntlbalıı.rı hakkında Anıı.dolu Ajanaı muha
birine qağıdald beyıuıatta bulumnUJtur: 

"- Çukurovanın en mUhım mıı.hsulU o
lan pamuğun ldrAkl mevsiminden evel se· 
llp rnahsu!Un rnUstıı.haJl!n elinden çıkma
dan evel ll!ınacak tedbirlerle IA.yık oldutu 
kıymeti bulmasını di.1,Unmekte idim. Bu 
kere ele geçlrdl$tim bir iki ıı:\ln!Uk fırıtat
tan istifade ederek bu nuntaka.ya ıreldlm. 
Mllııtahııillerle tema.s ettim. MahalU ıart -
lan gördllkten aonra ahnmMı icap eden 
tedbirleri tayin ve teablt ettirdim. Ziraat 
bankasının Adana, Tarsus, Ceyhan ıubele
rl mahsulleri ilk çıktığı gllndl'n ttlbıı.ren 
mübayaatll baılıyacAklardır. Bu aene mUa
tıı.hslle bir kolaylık oımuı için koza ve 
çljitıe pamuk da .atın alınacaktır. Geçen 
sene mübayaat biraz geç kalmıı oldutun
dan mliııtahall bundan lıtifade edememlı
tl. Bu defa geçen ııenenin tecrUbeıılnden fıı. 
tlfade ederek ilk gi\ndt'n itibaren hemen 

(Sonu 1 ıincü snvlndıt) 

' . 

Ziraat Velıilimizin bir tetlıilı 
seyahatinde alınmq rami 

Ziraat Vekilinin 
Clhanbeyll ve 

Konya' da lefklklerl . 
Cihanbeyli, 28 a.a. - Ziraat Vekili Bay 

Muhlia Erkmen diln bliraya ıelmiı ve vlli 
ile memurlar ve halk tarafından karıılan • 
mııtır. Vekil burada ziraat ve hayvan vazi· 
yetleri üzerinde tetkikler yaparak balkm 

(Sonu J. üncil saylıdı) 

Dün Karadeniz 
havuzunda bü
tün Türkiye böl 
gelerine men· 
ııup yüzücüle· 
rin i,tiri.kiyle 
Türkiye yüzme 
\>irincilik mü
ııabakalan ka· 
labalık bir ıp01' 
cu kütleai önün 
de icra edil • 
mittir. BüyÜk 
bir intizam için 
de cereyan • 
den ve seyirci· 
ler tarafmdan 
heyecan ve 
alaka ile aeyro
lunan yanılar 
neticeııinde la
tan bul bölgesi 
birinciliği, An
kara ve Koca • 
eli bölaeleri de 
ikinci Ye üçün· 
cülüiü kasan· 
:nıılardır. (Ha·\ 
berlerimis 2 İn· 
ci aa:rfaclamr.) J 

~~~a.~a'~ın yol pt~ramı 
,, .. .... 

Ankara'yı komsu vila~ıtere 
- 1 ,. ... • _,, ;;.":...' ;.-·~~:-- 1 VM'~. ·' 

baahvan vollar vaollıvoı 
. . ·~. . 

. ' ' ' -.. ~ ;... . 

Bir çok kısımlar bitirildi diğerleri 
üzerinde de hararetle çahşılmaktadtr 

Şehir harici yollar katranlanıyor 
Ankara'nm, coi'raft vaziyet itibariyle 

ıekiı villyetle • Eskiıehir, Bolu, Çankırı, 
Yozıat, Kırıehir, Niğde, Konya - hudut bir 
lifi vardır. Bunlardı.n Yozgat ve Eskişe -
hir'e kara ve demiryollariyle, diğerlerine 

yalnıı kara yollıriyle bdlıdır. 
Kara yolları Ankara'yı, evela güzel, ıi • 

rin ve turistik bakımdan mühim kazalara 
daha sonra kom3u viliyetlere bağlar. 

Daha programlı imarın sihirli kazması 

deimeden bile Türkiye'niıı cennet gibi bi
rer kö:şesi olan bu kaz:alardan bir kısmı, 
muvasala vasıtaltrının muntazam hale ge
tirilmesiyle geniı bir inkişafa "kavuşmuş
tur. Bu kısmı, bu bahtiyarlığın arifesinde
dir. 

Bu kazalardan Kızılcahamam, boz: renkli 
orta Anadolu'nun yeıil bir cenneti mesabe
sindedir ve kıraç ovalarla, yeşil çam der
yalarının hudududur. Tabiatın bu kazaya 
verdiği başka imtiyazlar ve ~az:hariyetler 
de yok değildir: kaplıcalar gibi ... hte hü- , 
kümet merkezimizi bu kazaya ve onun te
mıı.diııi olan Bolu hududuna baılıyan yola 
viliyetin verdiği ehemiyet bilhassa bu se
beplerle alakı>.dardır. 

Geçen eylitlde Bolu havaliıinde bir tet
kik seyahatinden donen Milıt Şefimiz Kı
zılcahamıım'da bir müddet dinlendikten ıon 
ra Ankara'ya doğru yollarına devam etmiı 
ve t>urının ln11 zamanda muntazam bir ıe
kildl' yııpılması için Ankara nafıa müdürü 
:8. ,bmz'e ıahıen emır vermiı;lerdi. 

Yol- bflFtlk bir kıaau • tarlllte .... ~
mal edilmiı balana,.orda. benfls mWremmel 
10ııe haline ıetirilmemlı olan inamı üzerin
de derhal ~htmıya baılandı; ve H kilo • 
metreden ibaret olan Ankara • Kızılcaha -
mam yolu buıün mükemmel bir ıose ol -
muıtur. Ankaralılar Kızılcahamam'a oto -

(Sonu 4. Uncü Jayladı) 

Salıbura' da yeni aörüpneler 

SLOVAK 
devlet adamlan 

HlTLER 
• 

farıf ındın kıbul edildiler 
Salzbur_:, 28 a.a. - D.N.B.: Alman 

hükümetinin daveti üzerine, Slovak
ya reiısicümhuru B. Tiso, Salzburg'a 
varmıt ve istasyonda, Führer adına 
alman hariciye nazırı B. Von Ribben
trop ile devlet, parti ve ordu mümes
dlleri tarafından karşılanmııtır. Bir 
askert '·ıta, ihtiram resmini ifa etmiş 
ve alman hariciye nazırı reiıicümhu
ra otele kadar refakat eylemiştir. 

Slovakya reiaicümhurundan evet, 

Baraj yolundaki virajlara otomobil kaa -
tarını önlemek iızere, aynalar kogulmııııu.r. 

Bıı aurttle bir ıotoı, ka~a scleıı ~c,ç 

1 ıııobili kolaylıklıı ıoıınektedirı 

Şo•e katranlanclıktan ıonra balcutlar üzerinden •ilinclir geçiyor 

Türkkuıu gen~leri 

lspartada 
İsparta, 28 a.a. - Türk hava kurumu 

tayyareci ve paraıütçülerinden mürekkep 
bir heyet ilı:i tayyare ile dün sabah buraya 
ıelmiı;ler ve tayyare meydanında on bin
lerce halkın seve! tezahüratı lle Jrar11lan· 
mıılardrr. İatikbal edenlerin baıında vali, 

Tuna'daki İngiliz mavnalar1nın 
müsadere olunması üzerine 
Büyük Britanya 
Romanya'yı 

protesto ediyor 
tümkomutanı, cümhuriyet halk partisi mü- Londra, 28 a.a. - Muhtelif inciliz ltıılD' 
fettişi, belediye ve parti bıı.şkanı da bu- panyalarına ait ve 20 yi mütecaviz büyük 
lunmakta idi. Tayyarecilerimiz ve para§Üt· mavnaların Tuna üzerinde romen maka· 
çülerimiz alandaki halka paraşütlerin kul- matı tarafından müsadere edilmiı olmur. 
)anılması şekilleri etrafında izahat vermiş- İngiliz efkarı umumiyesini yakından met
ler ve müteakiben hava kurumu müfettiııi gul etmektedir. Londra salihiyettar nuı.ı 
söylediği bir nutukta tayyare ve paraşütün hafili, Romanya tarafından ittihaz: edilaa 
yurt miıdafaasmdaki faydalarını tebarüz: bu tedbirlerin ingiliz rnakamatı tarafınd• 
ettirmi5tir. Bundan sonra paraıütçülerimiz Portsaid'de üç romen vapurunuıa tevkifi..
paraşütle atlama tecrübeleri yapılmış ve den daha evet vaki oldu~nu ve inciliılerlıa 
bu muvaffakiyetli uçuşlar alkışlarla kar- bu vapurları durdurması keyfiyetinin luoı 
&ılanmıı. bilhassa türk kadınının büyük dileri tarafından talep edilen bazı temına. 
hamaset ve celadetinden bir timsali olan tın verilmemiı olmasından inbias ettiiinl 
bayan Edibe'nin muvaffakiyetli atlayı,tarı ileri sürmektedirler. 
Türk kadını uzerine büyük alllcıyı çek· Diier taraftan Tuna üzemide petrol 
miştir. ı nakliyatında kullanılan bu mavnaların m~ 

Gençlerimiz ıerefine dün öile ve akpm sadere edilmesiyle romen makamatr tar;_ .. 
ziyaretler verilmiıtir. (Sonu J. üncü sıylıdı) 

1 Dünkü yangında 24 dükkan yandı 

Gecenin karanlığı içinde alevlere yem olan clükkiinlm 

Dünkü sayımızda Samanpazarında 
bir yagın çıktığını ve itfaiyenin bü
tün gayretlerine rağmen, esmekte o
lan şiddetli rüzgar dolayııiyle, gaze
temizin makineye verildiği saate ka -
dar 12 dükkan ve binanın yandığını 

haber vermiştik. 
Bugün aldığımız mütemmim tafsi· 

lata nazaran, yangında 24 dükkan ve 
ardiye olarak kullanılan bir mescit ta
mamen yanmıştır. Yangının, atetin 
çıktığı adadaki hurdavatçı veya bak
kal dükkanından çıkmıt olmaıı muh
temeldir. 
Dükkanların hepsi 6-10 bin lira a

raıında değişen meblağlar mukabilin
de ıigorta edilmişti ve bunlar arasın 
da üç gUn evel sigorta edilmit olan. 
lar da vardı. 

Hadiseye el koyan müddeiumumi 
lik, yangının ıebebini ve varsa hldi· 
aenin mffullerini bulmak üzere tah· 
kikaıı devam etmektedir. 

ltlaiye aiefi •Öndürmei• 
sal1fı1or 
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Günün meseleleri: sinde mütemadiyen artacak bir kömür 
sanayii, 

- Yüksek lzrın/arının adedi tedri-

Harp içinde. b·ı .,~meg'"' el~::p:~zayilt ttdecelc bir. meta/orji 

J e sana 1TJ - Makine ve motör sanayii, 
J ! - Bunlara bağlı, kimya sanayi şu-

İstanbul' da at 
yarışlarının üçüncüsü 

dün yapıldı d ev am edec..ıdız.. be;~~kiye'nin ekonomik imkan/arz, 
H. SAMI Türkiye milli iktısat bünyesinin 

Bugün harp dıJındayı y ,.Jarımız ile fabrikalarımız arasın-
gtrüktürel unsurları en müşkülpesent 
mütchassıslarca da teslim ve kabul 
edilmiştir ki böyle bir sistem kurma
ğa tamamen müsaittir. Nüfusu daima 
artan, türk milletinin hayatiyet ve ka
biliyeti, medeni vasıfları böyle bir 
sanayi inkılabını başarmağa mukte
dirdir. 

İstanbul, 28 (Telefonla) - At yanııları
mn UçUncUsll bugiln güzel bir hava ile ve 
kalabalık bir halk kütlesi önünde icra e
dildi. 

tanımızın istiklaıine ve ~ .. tüar1ı.~: .~a- Jtdevamlı ve sıkı bir ittifak muahe· 
zarar verecek herhang· b~ hn ugun~enamesi hemen imzalanmalıdır. 
k . ı ır are~ T" k" 'd ·ı . akrşdı sılaha sarılarak mücadeleyn - . ubr ı~: e, san1~yı ~~e ha1reketdı· sa ahi, harp içinde bile, sar·h· e.ş- nın, ugun mesu ıyetını omuz arın a 
meğe devam edeceği L zı nı - taııyan mesut devlet adamlarımız bu 
yeti, kayıtsız, şartsız z. ~z!S'ir istik- mim davaya bütün mevcudiyet ve !la
la) terbiyesi öyle 1cöı:7i~~Umull_ü bir mimiyetleriyle gönUl vermiş insanlar
miJJi cereyan doğv ıuştur kı, kö- dır. Ve onun içindir ki teşebbüsün 
mürden, demirden ı- ~ıayıp t! en ince, müşkülatını istihfaf edemezler. Ciddi 
muğlak mamul t; .ere makine ve mo- çalışırlar. Muvaffakiyet unsurlarını 
töre kadar gidr büyük sınat devir ta- incelerler. Yüksek teknisiyen ve mü
mamlanıncw kadar, herhangi bir hendisler, kali!ie ustabaşılar; muvaf
zorluk ve .tıgel karşısında, sanayileş- fakiyetin en mühim amilleri olarak 
me har..<eti hızını kaybetmiyecektir. da: sosyal ahlaka sahip teşkilatçı, ça
Da}uı Lozan'da, murahhasların etrafı- lıştıhcı kuvetli, ihatalı başlar .. 
na toplandıkları büyük merasim masa- Böyle muazzam bir inkişaf hamlesi 
dtnda, imzasını bu tarihi vesika'nın içinde, büyüme, gelişme buhranı ge-
21tına koyarken, Başmurahhas İsmet çirmek pek tabiidir. 
Paşa daha o gün, hayalinde bugünkü Hayatiyet sahibi, canlı hiç bir var
ve yarınki Türkiye'yi yaşatmıştır. İs- lık tasavvur olunamaz ki inkişaf et
tikbali gizliyen, örten tülleri, perdele- tikçe büyüdükçe bir buhran geçirme
ri, keskin zekasiyle arah}·arak, tlirk sin (Cris de Croissance). Yeter k:: 
miJletini insaniyet ve medeniyet ale- bu tabii kriz, affolunmaz J:ataların, 
minde yükseltecek, ona medent vasıf- tahammül edilmez suyistimallerin te· 
larına layık yüce vazifeler gördüre- sirleri a1tında vahim bir mahiyet al
cek milJi itila yollarını daha o zaman masın ! .. 
keşfetmiştir. Şurasına herkes inanmalı ki, tn:jnü 

Türk inkılabı "her §eyin üstünde devrinde, Türkıye'de sanayileşme te
hir kültür ve medeniyet savaşıdır." şebbüsleri, ne politikacı komisyoncu· 
SanayiJ~şme hareketi de, bu inkılabın )arın ve ne de komisyoncu politika
dayandığı en metin ve esaslı sütun- cıların serbestçe at oyanttıkları can
lardan biridir. Sanayileşme hareketi; baz hane hünerlerine benzemez. Sana
siyasi, hukuki, mali, iktısadi ve içti- yileşme hareketi, iharis olduğu kadar 
mai erkinliğimizin bir sentezi, milli bayağı bir politika simsarlığına faali
terkibidir. İstiklal aşkımız, milletimi- yet vesilesi veremez. Demagoji teza
zin hayatiyet ve kabiliyetine inanışı- hürlerine, şahsi reklam oyunlarına i-
mız hep onda tecelli eder. ıe hiç mi hiç gclemez. 
.. Makine)~~m.ek,. mo.tör,l~şmek, At~- Bu mevzu §ÜmuJ/ü ve k6k/ü bir mı'l-

turk ve lnonü Türkıye sınde maddı · /i harekettir. Halkın bütün şuuriyle 
leşmek, ruhsuzlaşmak, du~gusuzlaş- benimsediği sevdiği, bağlandığı bir 
mak manasına gelmez. Aksıne olarak inkılaptır. Bu itibarla mukaddestir. 
yaratıcı mim bir heyecanın kanatları Bu kudsi inkılap kuveti istihsal vası· 
üzerinde manen yükselmeyi, kültür - taları mızı, büyük amme hizmetleri
leşmeyi ifade eder. mizi ve milli müdafaamızı techiz ede-

Avrupa ile Asya arasında, hem Av
rupa'da, hem de yakın Asya'da mühim 
bir mevkie sahibiz. "Yurtta sulh, ci
handa sulh" idealine büyük fedakar
lıklardan çekinmiyerek, yıllardanberi 
samimiyetle bağlanmış bir milletiz. 
Bu müstesna geopolitik mezide, bü -
yük türk milletine ve onunla birlikte 
medeniyet ve insaniyete hizmetten 
gayri bir emelimiz yoktur. 

Tarihimizin bu mukadderat yazısı
nı alnımızda daima iftiharla taşıyaca
ğız. Ve bu yazının icaplarına, zaruret
lerine iftiharla, seve seve. göğüs ge· 
rerek katlanacağız. Yeni nizam, yeni 
düzen teraneleri .. bize, yeni bir beste 
ile çalınan eski bir güfteyi hatırlattı. 
19JJ Londra konferansı h11tıralarımı
zı tazeledi. O giinden bugiine kadar, 
Türkiye cümhuriyetinin, milletlerara
sı iktısadi ve ticari münasebetler hak
kında~i kanaati ve görilş tarzı kati
yen değişmemiştir. Mütekabil hiir -
met, karşılıklı mılli menfaatlere da -
yanan bir müzakere zihniyeti, iki ta
rafa da aynı değer ve ehemiyette ka
zanç temin eden hir teadül ve miiba
dele sistemi .. Kısaca: müsavi hak ve 
muamele .. 

1933 yılı ha~ranında, mıtletler ara
sı ikttsadi ve ticari münasebetlerde 
"biribirini tamamlama" mefhumunu 
nasıl anlamı§ ve izah etmiş isek, bu
gün de aynı anlayııa sahip bulunuyo-
ruz. 

Siyasi dostluğun, siyast yakınlığın 
en aldatmaz, şa§ırtmaz mehenk taşını 
da, istihsal .vasıtalarımızı, milli mil
dafaa cihazlarımızı imal edecek sana
yi grupunun yani makine ve motör 
endüstrisinin, kuruluşunda bizimle 
samimt el ve emek birliği yapılmasın
da buluyoruz .. Türkiye'nin sanayileş
me davasına hiç bir vakit inanmamıl 
olan köksüz ve kanaatsiz, üstelik de 
münevver geçinen bazı tipler gene ya-

Brinci koıu : 
Muhtelit sauo koşusu idi. Uç yaşındaki 

halis kan arap erkek ve dl§li tayların lııtl· 
rAk ettiği bu kovunun mesafesi 1400 met
re, ikramiyesi 190 lira idi. Birinciliği Tu
na, iklnclllğl Ferhan kazandı. MU§terek 
bahis ganyan 110 kunıo verdi. 

ikinci koıu : 
Bu ko§Uy& gellnclye kadar kaz.a.nc;lan 

yeMnu f500 lirayı doldurnuyan Uç ve da
ha yukn.n yqtaki yeril yanm kan ingillz 
at ve kısraklara mahsustu. Mesafesi 1600 
metre, ikramiyeni 620 lira idi. Bu koşuda 
Poyraz birinci, Şehnaz ikinci, Nlrvana Ü· 
çUncU oldu. MU§terek bahis ganyana 120, 
plA.seye 125, 140 ve 100 kuru" verdi. 

Üçüncü koJU : • 
Üç ve daha yukarı yaeta ve bu koşuya 

gelinciye kadar kazançları yekQnu 2500 li
rayı geçmiycn haliskan inğiliz at ve kıs • 
raklara mahsustu. M eıafesi 2000 metre, ik
ramiyesi 310 lira idi. Bu ko~uda Mis bi -
rinci, Sifke.p ikinci, GUrayak üçünciı geldi
ler. Müşterek bahis ıanyana 150, plae 100 
ve 120 kuruı verdi. 

Dördüncü ko§U : 
Uç ve daha yukan yaştaki halis kan in -

giliz at ve kısraklara mahsustu. Mesafesi 
1800 metre, ikramiyesi 390 lira idi. Bu ko
§uda Dandi birinci, Abime poı1r eux ikin· 
ci, To.şpınar üçUncü rcldi. Müaterek bahis 
ganyana 570, plbeye 300 ve 135 kuru$ ver
di. 

B eıinci kofu : 
Dört ve dıUıa yukan ya1taki haliıkan 

uap at ve kısraklara mahsus handikap ko
şusu idi. M enfesi 2200 metre, ikramiyesi 
-300 lira idi. Bu koıuda Yüksel 62 kilo ile 
birinci, Yaman 48 kilo ile ikinci, Ünlii 51 
kilo ile üçüncü geldiler. Müşterek bahis 
ganyana 270, plhe 150 ve 710 kuruş verdi. 

Uçlincü ve dördUncü koşular arasındaki 
çifte bahis bir liraya mukabil 16 lira, be -
şinci koşudaki ikili bapis bir liraya mıı -
kabil 25 lira, üçüncü ve dördüncü ve beşin
ci ko$ular araaındaki üçlü bahis bir liraya 
mukabil 35 lira verdi. 

nımıza sokulacaklar ve her kanaatsiz 
adamın edasiyle gene pesten şu söz
leri mırıldanacaklardır: 
"Yazdıkların iyı ama, bugün yedek 

alet tedarikinde müşkülat çekilirken, 
nasıl olup da, muazzam makine ve 
motör sanayii kurulabilecek?" . 

Bu mevzuu gelecek yazımızda gö-
rüşürüz. 

Sanayileşmek : Türkiye'de bü • cek makine ve motör sanayiini vücu
tün mana ve şümulü ıle bir halk hare- da getirecektir. Siyasi tahakküm ve 
ketidir. Köylü ve müstahsil yığınları- tazyık manivelasırıa tabi olarak tahad
mızı sarmış, kavramı§ bir hamledir. düs edecek lterhangi bir aksaklık yü
Haricin Jutfedeceği yüksek fiyatlar- zünden yedek §Jet tedarikinde müş
la, ve münhasıran onun atıfeti ile zi- külA.t çeken istihlak sanayiinin milli 
rai mahsul satarak, hür, müstakil ve bakımdan ne kıymeti olabilir? Milli 
müreffeh bir miUet olarak paydar ol- tecrübeler, her millet için giranbeha 
manın hayal olduğunu köylümüzün bir kıymeti haizdir, Türk miUeti ise, 
sağduygusu bazı münevvez· geçinenle- tariht derslerden istifade etmesini a
rimizin esrarengiz zeki/arından daha cı tecrübelerle çok iyi öğrenmiıtir. 
iyi kavramıştır. Şuna kaniiz ki, eğer memleketimizde, 

İzmir f uan bil ah ahı müsabakası devam ediyor 

Öyle bir lutuf ve atıfettir ki, Da- makine ve motör sanayii bir an eve! 
moklesin kılıcı gibi ha§ üstünde sal- tesis edilmezse, hiç bir zaman sanayi
lanacak, herhangi münasip bir fırsat le§me hareketimiz, ciddi devamlı ve 
hulul ettiği vakit birdenbire tahak- daha yerinde bir ifade ile strüktürel 
küm ve tazyık mahiyetini alacak.. bir mahiyet iktisap edemez. , 
Türk milleti, emeğinin tam mukabili Bu mülahazalara, bir de, harp aka
nasıl elde edilir, zirai mahsuller na- demimizin fazıl ve muhterem kuman
ııl değerlendirilir? Bu mevzuu, en danının ıu sözlerini ilave etmiı ola -
ileri milletler derecesinde kavramış Iım: 
ve inceliklerini §Uurla idrlk etmiştir. "Teslihat daima değişmektedir. 

Modern techizatla çalışan maden Motör harp sahasında mühim mevki 
kömürü sanayii, tam tertipli meta.lor- kazandı. Zırhlı, makineli, motörlü bir
iz grupu, makine ve motör endüstrisi, tikler harekata şimdiye kadar meçhul 
hulasa türk demir ve çeliğini kutıana- olan bir hız verdiler. Tayyare artık 1 
rak istihsal vasıtalarımıza, büyük am- yalnız bir sanat değildir. Hem sanat
me hizmetlerimizin techizatını, miUi tır. Hem de birçok sanatlardan mü -
müdafaamızın teslihatını imal eden rekkep bir ordudtır.". 
eanayi manzumesi .• Ve bunlara sıkı Böyle mütemadiyen değişen, terak
bağlarla perçinlenmi§ olan kimya sa- ki eden teslihat karı111nda, ne kadar 
nayii... modern olursa olsun, stok malzeme i-

Dünkü atı§ müsabakalarma İ§triik eclenlerclen bir grup 

Biz sanayileşmiye istihlak endüst- le, dışardan getirilecek silahlar ile 
risini alakadar eden muhtelif §ubeJer- milli müdafaayı daima, en çetin ıart
den başladık. Demirve çelik sanayiine Jar i.çinde bile, beslemek mümkün mli
kadar geldik. İlk yüksek fırınımızı dUr? 
yakmıt bulunuyorlız. Fakat ıınai iı- Bu suale TUrkiye, çoktan cevabını 
tihsal devri (cyele) henüz tamamlan- vermiştir: 
mamıştır. - lstihsalatz modern teçhizat saye-

Sanayi inkılabımızın en ciddi ve kri 

İzmir fuar bileti mükUatlı atış teş· 
vik müıabakaları evelce ilan edildiği 
gibi cuma, cumartesi ve "Pazar günle
ri de büyük bir hararetle devam et
miştir. Güze) İzmirimizin enternas
-yonal fuarını bir daha görmek istiyen 
birçok atış meraklısı bu fırsatı kaçır
mamak için atış poligonuna koşmak· 

tadır. 

Şimdilik 50 puanla Sami Ertansel 

başta &etmektedir. Müsabakalara 25 

ağustos pazar gününe kadar her haf-
ta cuma, cumartesi ve pazar günleri 

devam edilecektir. Herkes iştirak e
debilir. 

B. Rana Tarhan m.üaabakaları takip ederken 
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Dün yapılan müsabakalarda 

İstanbul bölgesi Tür 
yüzme birinci İğini a 
Ankara 54 

gene 54 
puvanla 

puvanla 
ikinci, 

üçüncü 
Kocae 
oldulo 

Türkiye yü.ame birincilikleri mü -
sab;ı,kalarına dün saat 15 te Karaaeniz 
havuzunda devam edilmiştir. Dün pa
zar olması dolayısiyle seyirci ve yü
zücüler o niıpette fazla idi. Müsaba -
katar tam bir intizam ve disiplin ile 
devam etmiş ve çok heyecanlı ve eğ
lenceli olmuştur. 
Müsabakaların neticelerini ısıra ile 

yazıyoruz: 

200 metre aerbeıt: 

Birinci İstanbul bölgesinden Vedat 
Taleyman 2.51.9 dakikada birinci, Sey
handan Tevfik Hatam 2.54.9 dakikada 
ikinci, Nejat Nakkaş 2.~9.9 dakikada 
üçüncü olmuılardır. 

100 metre •rrt Ü•tü: 

Birinci İstanbul dan Mahmut Dal -
han 1.24.1 dakikada birinci, Kocaeli
den Bedreddin Girit 1.29.4 dakikada 
ikinci, İzmirden Mehmet İaal üçüncü 
olmuJlardır. 

1500 metre •erbe.t: 

İstanbul'dan İbrahim Ulus 24.34.7 
dakiakda birinci, Kocaelinden Cevat 
Gündüz 27.31 dakikada ikinci, Sam -
ıundan İsmail Çamur 27.35.3 dakikada 
üçüncü olmuşlardır. 

Tramplen atlamalar: 

İstanbul'dan Fahri Ayad 145.30 pu
vanla birinci, Ankara'dan Bürhan E
mire ikinci olmuşlardır. 

4 X 200 bayrak: 

Vedat, İsmail, İbrahim, Mahmut'· 
tan mürekkep İstanbul takımı 11.20.8 
dakikada birinci, Dursun, Yusuf, İs
mail, İhsan'dan mürekkep Samsun 
takımı 12.00.7 dakikada ikinci, Tev
fik, Suphi, Hüseyin, Turgut'tan mü
rekkep Seyhan takımı 12.23 dakikada 
üçüncü olmuşlardır. 

Su topunda Ankara 4-0 İzmir, İs -
tanbul 11-0 Kocaeline galip gelmiş -
!erdir. Bu suretle Türk:yc yüzme bi
rincilikleri sona ermiştir. 

İki gün zarfında yapılan müsabaka
ların puvan tasnifine göre: 

15} puvanla İatanbul bölgesi birin-

Kule atlamalarında TiirJıl: ' 
§ampiyanluğunu kazanan 

kulübünden !tfuz.aller 1' 
ci, 54 puvanla Ankara bölgesi i 
54 puvanla Kocaeli bölgesi ~ 
38 puvanla Seyhan grupu do'.~ 
30 puvanla Samsun gmpu beŞ'1ı 
puvaııla Bursa grupu altıncı. 
vanla İzmir bölgesi yedinci, 3 f 
la Antalya bölgesi sekizinci, O 
la Kayseri bölgesi dokuzunc\l 
tur. 

Kayseri yüzmelere bu sene 1 

fa başlamış olduğu için bir de 
lamamıştır. Ancak bütün ytı 

iştirak etmiş ve neticelendirıı1 
Müsabakaların hitamında sı; 

tarı federasyonu başkanı A~ 
man Benlioğlu tarafından bit111 

üçüncüye kadar derece alanlı.r' 
dalyaları verilmiştir. 'fil 
Ayrıca 6 senedenberi j.I 

tramplen atlamaları birincil1~'• 
zerinde tutan ve bu sene de ~ 
42 yaşındaki Fahri ile 9 sene 
200 metre Türkiye birinciliğlıl 

'fi 
rinde tutan ve rekoru kend1 ~ 

tik bir devrinde ve merhalesinde bu- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll6flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
olan Yusuf'a da, cemile ol~ 
birer p16ket hediye edilmiş .;e 
tün sporculara birer teşvik öt11 
muştur. 1 

lunuyoruz. Büyük te§ebbüsümüzü; 
milli eserimizi muhakkak tamamlıya
cağız. EndüstriJeıme hareketı, ilim, 
len, teknik. idare, kültür mefhumla
rını, en geniş tellkkileriyle bir arada 
toplıyan bir teşebbüstür. 

Kötü manasında, feci akıbetler do -
furan Maşinizm ile Türkiye sanayi
leşme cereyanı arasında en ufak bir 
münasebet tasavvur olunamaz. Sana -
yileşm~ hareketimizde: türk inkılabı
nın yüksek maneviyatı yaşar.Her yeni 
maddi tesis, manevi yeni bir zafor 
müjdeler. Burada: ziraati ile sanayii 
arasında ahenkli bir muvazeneyi el -
den bırakmıyan ve hiç biı vakit bırak
mayacak olan muhtelit bir iktıaadi 
bünye ve sistem vardır. Her esaslı te
rakki ve inki§af hamlesinde olduğu 
gibi bunda da karşımıza çıkmış ve i
lerde çıkacak olan mütkülleri istihfaf 
edenlerden değiliz. Her ~eyden önctt, 
yüksek ve mümtaz bir teknik muhit 
yaratmak ve yetiştirmek mecburiye
tinde olduğumuzu müdrikiz. Fakat 
aynı zamanda ıunu da müdrikiz ki, 
yüksek teknik ifade eden bir kilJtUr 
mücerredat içinde tekemmlil edemez. 
Onun da inkişaf muhiti: istihsaldir. 
Fabrika ve atelyelerdir. İlim ile ha 
yat biribiri ile yoğurulmadıkça aradı
ğımız bu müspet. teknik kültüre eri
şilemez. Sanayi tetkik bürolarımız, 

daha doğru bir ifade ile enstitüleri
miz, fenni araştırmalar yapan Jabora-

Bekôrhk vergisi 
lstanbul'un en ucuz akşam gaze

tesi Ankara'dan telefonla aldığı bir 
haberi üç sütunluk bir başlık al
tında veriyor: "Bekarlık vergisi 
nasıl alınacak!,. Bu başlığı okuyan
lar, sanki kabul edilmiş bir vergi 
varmış da onun tahsil şekli düşü
nülüyormuş zannına kapılabilirler. 

Fakat haberin metnini evli iseniz 
omıızunuzu silkerek, ergen veya 
bekar iseniz telaş ve lıeyecanla o
kuduğunuz zaman anlıyorsunuz ki 
henüz böyle bir vergi konulması 
için bir mebusumuz tarafından bir 
teklif hazırlanmıştır. Bu, ruzname
ye alınacak, encümenlerde incele
necek, umumi heyetten geçecek, 
rey alacak veya alamıyacak. Yani 
bekardan vergi istenmesine de, is
tennıiyeceğinin anlaşılmasına da 
daha zaman var. 

Fakat ne hikmettir, bizde ~u be
karlık vergisi, alaturka - alafranga 
musiki, aruz - hece vezni, sade dil -
ağdalı dil gibi zaman ı:aman orta
ya atılan, bazsn üzerinde münaka
şalar çıkan mevzulardandır. 

Bu bakımdan pek de orijinal sa
yılmıyan bu fikri ortaya atan me
busumuzun düşündüğü iki nokta o-
labilir: • 

a) Memleketin nüfusuau artu· 

'#AN l~l IL~R 
mak lazımdır; nüfusu artırmak için 
de bekarların evlenmesi gerektir. 

b) Memleket haznesine gelir kay
nağı bulmak lazım. Onun için de 
bekarlara vergi yük/iye/im. Bizim 
çoluğumuza, çocuğumuza harcadı

ğımızı onlar da millete, memlekete 
versinler. 

Belki mucip sebeplerde bundan 
daha geni§ ve engin mütalealar, 

deliller de vardır. Fakat hepsi bu 
ikisine irca olunabilir. 

Bu iki noktanın ikisinin de esa
sını teıkil eden. ilk cümlelerinde 
hiç bir vatandaş itiraz edecek bir 
taraf bulamaz. Evet, memleketin 
nüfusu artmalıdır. Evet, icabedin
ce memlekete yeni yeni gelir kay
nakları bulunmalıdır. 

Fakat vereceği beş on kuruı ver
giden kurtulmak kaygısiyle yani 
korku iltt evlenmeğe kalkı§acalc bir 
belcirın ne dereceye kadar geztek 
bir aile saadetine erişebileceğini 
tahmin edersiniz? Tabii, bu sözle
rimi Türkiye'de şehirlerde yaşıyan 
üç milyon küsllr nüfusun ekrek ve 
btk•r olanları baklcznda söylüyo-

rum. Köylüleri bu bahse karıştır
mağ;ı liizrım yok. Onların hemen 
hiç birisi bekar değildir ve hatta 
dahası var, p.ralarında bir taneden 
fazla karı alabilmek imkanını akıl
larından geçirenleri bile görülmüş
tür. 

Kurulacak aileleri kurmakta şu ve
ya bu korkuyu amil ve müessir 
mevkiine getirmek, biraz da, yeni 
manasiyle tam ve sağlam bir ocak 
kurmaktan uzaklaşmak olmaz mı? 

Bir gelir kaynağı bulmak mesele
sine gelince başından bir nikah ge
çer geçmez, kaydı kapanacak, def
terdeki sayfası iptal edilecek bir ta
kım seyyal mükellefler yerine da
ha sağlam kaynaklardan evlerden, 
birikmiş servetlerden, ticaret mev
zularından, şimdiye kadar vergi ve 
resimden istisna olunmuş şeylerden 
bir miktar fazla vergi almak mak
sada kafi gelmez mi? 

Siz "bekarlık sultanlık!,. denil
diğine bakmayın. Bilhassa büyük 
şehirlerde bir bekarın masrafı, ka
labalıkça bir evlinin muktesidane 
hayatına nisbetle çok daha pahalı
ya malolur. 

Evlenmeyi teşvik edelim, evle
nenlerin ve çocuğu olanların sa
yısını artıralım. Fakat bunun yolu 
bence, 

- Vergi koyarız hı! 
Diyerek göz dağı vermek değil

dir; telkindir, kolaylıktır,· sosyal 
kurumların ve hayır cemiyetlerinin 
vücude getirecekleri yeni müessese
lerle doğuma ve çocuk bakımına 
yardımdır. Çünkü temeli sağlam 
olmıyan bir aile, hit; kurulmamı~ 
bir aileden daha iyi bir şey olamaz. 

••• 
Dumanlı ve dumanıız haberler ! 

Amerika, dumansız top barutu ya
pabilmek için milyonlarca Jı'ralık 

tahsisat kabul etti. Bir taraftan da 
Havana'da Amerika devletlttri giz
li bir toplantı yaptı. 

işte size yeni dünyadan biri du -
manlı, biri dumansız iki haber I 

••• 
Yeni nizam! 

lşgal altında bulunan Hollanda'
da birçok hollandalının tevkif edil
diğini D.N.B. ajansz bildiriyor. 

A vrupa'dı yeni bir nizam kurula
cağı hakkında bu kadar iddialar 
yürütüldüğü şu devirde, acaba, bu 
hareket, bu nizamın mukaddimel&
riai mi teıkiJ etmektedir 1 

T. 1. 

• 

Ekseri sahil ve bazı iç bölgtd 
den bu müsabakalara i§tirak e 
tün sporcularımıza büyUk ·!'' 
diler ve gösterdikleri kab1 ~ 
dolayı kendilerini tebrik ede! 

Yüzme hakem kaf11P'~ 
Beden terbiyesi genel dire, 

ğü, nizamnamesinin mecburi 
arasına koyduğu yüzmenin sııer• 
te inkişafını temin için Ani<' 
ağustosa kadar devam etınel< ti 
bir yüzme hakem kampı aç.rıJıf 
gelerde.n gelen yüzme tal< , 
başında bulunan su sporları 
bu kampa iştir~ etmek uıe~ 
rada kalacaklardır. Bu kaınP; 
bakaların tarzı icrası, ve }'il~ 
ait bütün teknik maıamat v~e• 
tir. Burada kampı ikmal ~~e el 
gelerine gidecek ajanlar ~lf r 
kurs açarak burada öğren~il' ~e 
kadaşlarAna öğreteceklerdır· 
rine muvaffakiyetlcr dlJeriZ· 

Beden Terbiyesi ~ 
Direktörü Samsll 11 

tt 
Samsun, 28 a.a. - Bcd~!l . 

genel direktörü General cerıı;I~ 
dün buraya gelmiş ve tet 
başlamıştır • 
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Harp halinde Romen petrol 

kuyularının lalvip planına dair 
MACARİSTAN 

ROMANYA İLE 'liz resmi 

tebliği 
2& a.a. - İngıliz resmi tebliği: 
"lı:in ıeçmi15tir, Tayyareleri -
10Jnaliıi üzerinde geniı keıif 
ılırdır. 

~badiltl bildirıldigıne göre, 
)f,recer.i bir duşman tayyaresi, 

17le arasında duşmiıştıir. 

tere üzerinde 
iman tayyaresi 

düıürüldü 
1' ,41 a. - Hava Nezareti tebliğ 

0rleden ıonra, avcı tayyarele
ıı cenup aahill açrklarındıı 

•"cısı ile bir deniz tayyaresi 

doı' • 
e 11ıtıakta olan avcılarrmızdan 
, doıunemiştir. 

21 harekat ulak oldu 
14

1.a. - Hava i11leri nezareti
lllı~e şöyle denilmektedir: 
llrıltere adaları ıizerinde bu 
0 ldugu hava harekatı ufak 
.n.ur. Hava hücumları sadece 

~ilin ve 1ngiltere'nin cenubu 
~ 1 rtı.ıntakalanna tevcih edil

rç ;oınba atılmıştır. Hasarat 
.;lı: elefat yoktur. 

enden duşmanın bir bom
tesi, cenubu garbi sahille

))rl\re dafii bataryalar tara
U•tür, Duşmanın ikinci bir 
tayyaresi de Jngiltere'nin 

• e dusıı~ulmıi:Jtür. 
.t~ek; "l harekatı 
~~- - H.<\ a ve anavatan ne-.,,. 

.. d~'ınan hava Eaaliveti Payı 
lııı cenubu şark[ mıntakalarına 

1~r. Bir kaç bomba atıl -
>o1ı: fif hasarat olmuştur. 1n

lı: tur. 
eııdcn cenubu garbi ıahille
~"cılarımız ta.rafından bir t: 1rııan tayyaresi ve bir di
te'nin cenubu ljarkisinde 

Jen•elerinin Alrncn 
Yıphklan hücumlar 

:"'· - Hava Nezaretinin teb
ttt '11\an tayyarelerimiz, dün 

;-. liman Hollanda.'da Nord-
tııtcrde Stavoren'de mav -

'iını.' ve Amsterdam'da petrol 
do tlnıshaven'de dokları, Bre

tt lı:lan, Hollanda ve .Alman
t ""•re meydanını bombardı -
· l'ı;yyarelerimizin hepsi geri 

~ılı •çıklarmda dıinkü hareket
d iaıe gemisi bombardıman 

'!ıııı~ınan avcı tayyaresinin dil
'• öğrenilmiştir. Dıin di&er 
._: rcınisi daha bombardıman 

alı: üzere iken terkedilmiş-

~ ltltıharebeleri 
iı ~ . •onra asgari yetmiş avcı 

'tirakiyle İngiltere'nin • cenu
. ilde bir ıeri hava muharebe

'-'Hir, İngiliz avcı tayyareleri 
~)&.resi dıiıiırmıiştür. Alman 

bir tanesi alevla" içinde 
"e iki kitinin paraılitle at

~ ltur. Alman tayyarecilerini 
te motörbotlar hareket et -

~., 
t • illan tayyaresi sahilden bir 

'-tıi~erde yere diışmüıtür. 
l'i 1 Pİiotları, düşman avcı 

tate ınecbur etmlıtir. 

&n resmi 
_ tebliği 

Almanlar' ın 
beyaz kitabı 
etrafında Londra 

mahfillerinin fikri 
Londra, 28 a.a. - Resmi bir menba

dan bildirildiğine nazaran istilaya 
uğradığı takdirde Romanya petrol 
kuyularının istifade edilemez bir ha
le getirilmeleri için hazırlanmıı olan 
plana dair alınanların neşrettiği be
yaz kitabın Londra'da münakaşaları 
yapılmaktadır. Bu maksat için hazır
lanan tedbirlerin Romanya ile olan it 
tifakın tabii neticelerinden madut ol" 
duğu Londra'da tebarüz ettirilmekte
dir. 

Londra seJahiyettar mahfilleri bu 
meşru müdafaa planlarının sade Ro
manya hükümetinin mutabakatile ya
pıldığı hususunda değil fakat toprak
larının müdafaa tedbiri cümlesinden 
olarak tatbiklerinin de tabiatiyle, biz 
zat Romen makamatı tarafından te
min edilecekleri hakkında israr et
mektedirler. 

Öz menfaati için ve menfaatinin 
böyle olduğu tasavvur edildiği bir 
devirde bizzat Romanya tarafından 
yapılan bu planlarla, Türkiye ile mu
tabık kalınarak müttefiklerin Sovyet 
topraklarında bulunan Baku petrol 
kuyularını tahrip edecekleri hakkın
daki yalan iddialar arasında hiç bir 
mukayese Y"'Hlamaz. 

Romanya .;elesinde, bu memleke-
tin hükümet. , milli sedveti hakkında 
tin hükümeti, mitli serveti hakkında 
tamamen sahipti ve yalnız Romen hü
kümeti bunun mesuliyetini deruhte 
etmişti. 

Alman propagandasının Sovyet 
petrol kuyuları hakkında çıkardığı 
yalanda ise diğer bir memleketin 
milli serveti bahis mevzuu idi. 

Büyük Britanya 
Romanya'yı 

protesto ediyor 
(Raşr 1. inci say/ada) 

fından bir ingiliT. ıirketinin malı olan Aıt
ro Romaııa petrol ıirketinin zaptedilmesi 
arasındaki münasebet de aynı mahıfil ta
rafından ipret olunmaktadır. Hiç ıuphe 
yok ki, bu tedbirlerin her ikisi de Roman
n'ıun k....ti --ı .. tıel'lnl -.ıman ilim~• 
altına vazetttiktm sonra, Alman,.. tara -
hndan yapılacak olan petrol mubayaatuw 
kolaylaştırmaga matuftur. 

lngiltere Romanyayı proteıto 
ediyor 

Londra, 28 a.a. - Royterln diplomatik 
muhabirinin salAhlyettar Londra mahflllf'
rinden oğrenildiğlne göre, ingıliz htikümeti 
rumen hUktimcUnln 11on harek~tı dolayı
eiylc htı hlikllmetl prote11to f'tmektedlr. 
Protesto nota.ın bııglln tevdi edilecektir. 

Romanya hti~mctı Romanyadakl ln~
llz mcnaflfnl haleldar edecek bazı tedbir
ler almıştır. Bu meyanda Tuna tizerindekl 
lngtıiz nakliyatını tahdit etmiş ve fn~JIT. 
mUhcndlslerini Romanya'dan ihraı,: ederek 
İngilterenin petrol mena.Cllne ciddi auret
te zarar lras etmlıı: ve Aetra Romana şirke
tinin !darı meselelerine mUdahale etmiştir. 

İngiliz hüktlmeti, Romanya hiikllmetl -
nln harekA..tına kaıııı mukabele bllmlsll o
larak almmaın Jhım gelen tedbirler hak -
kında bUtUn 11erbcsU11lni muhafaza etmek
le beraber §imdilik Akdeniz mıntakaııında 
bulunan üç rumen geml11lnl tevkif etmlf -
tir. 

Cebelüttanka yapılan 
hava taarruzu 

Madrid, 28 a.a. _ La Linea'dan bildi -
riliyor: dün akljam ,1aat 23.15 .te Ceb.!l~t
tarık semasında bir tayyare fılosu ıortil
müs ve bu tayyareler bir tıkım bombalar 
atmıştır. Atılan bombalar, _yancınlır çılcar
mıstır. 

~-Al lngiliz tayyareleri Faı'a 
an tebliği: fena ha- beyanname attılar 

~.ratırıcn, hava kuvetleri • Rahat, 28 a.a. - Havaı ajansı bildi-
da.11lde ve İngiltere'nin ıark 

to • Yedi bin tonilatoluk bir riyor: • .. . 
\ir r~, iki torpidoyu ve bea bin Sisten istifade ederek evelsı gun ın-

b t lılebi batırmıya muvaffak· giliz tayyareleri Rahat üzerinde uça-
er b· T.:I od ır torpido ve iki şilep rak beyannameler atmıtlardır. .ı-c ava 
lı:~tece ağır ıurette hasara müdafaa topları faaliyete geçmit ve 

ı.. ~ bıınıann dı kayboldugu hasar olmamıştır, 
"'~ r. 
'tıi, Corıwaıı eyaletinde svan- Fran•ız hükümeti proteıto etti 
'btı ile muhtelif tayyare Vichy, 28 a.a. - Havas: Rabıt'tan alı -
»ıı, 0tııbardıman edilmiıtir. nan haberlere göre, bir İngiliz tayyaresi, 
ıı~erı, ıece ılmall Alman - dün Fas üzerinde uı;arak beyannameler at
~b en bazı bombalar ıtmıı- mııtır. Hava dafi bataryalarının ıiddetli 

· ~lar hasar yapmamııtır. ate,i neticesinde tayyare reri dönmeye 
t1ı:i' beş ingiliz tayyaresi dü- mecbur olmuıtur. 

•lınan tayyaresi döMte - 1neiliz tayyareleri, Fas üzerinde ve 
~tııı,~- Fransa üzerinde bir çok uçuşlar yaparak 
ı.~""S iıareti bulunan ıilih- fransız hıikümeti için tahriklmiz beyınna

•rcıi denize dfiımiıı olan meler atmışlardır. Londra'ya bu harellltle· 
~1.llııirettebatını kurtarmıya ri proteıto eden şiddetli bir nota tevdi e -

, ıı tayyareleri tarafından dilmiştir. 

"' resmı 

"il tebliği 
~t Ilı 
ı.ı,. llba1, 28 a.a. - 49 numa -

'il,. lıı orduları umumi karar-or. 
l.' «eıı: 
İ.°'lt ~ı iiuü bombardıman e-

ı:ı,_,f~ika'da Binıazi hudu • 
""'1.Üzlerin sırhlı kıtalarına 

karıı yapılan akınlar muvaffakiyetle neti
celenmiı ve düımana mühim zayiat verdi
rilmiıtir. 

4 zırhlı otomobil zaptedilmiı ve 6 tanesi 
de mühim ıurette hasara uiratı"11ııtır. Bir
kaç esir alınmıştır. Bunların arasında ırup 
ıefi olan bir ıablt vardır. Hava filoları • 
mız, dün şarki Akdeniz'de inailiz filosu -
nun cüzüta.mlannı bombardıman etmiıler
dir. 

Navi Nal'in imparatorluk araziıinden 
~rktriı nokta olan Bumbado'da kıtaatımız
dan biri düımanın birçok rruplarını mat
!Clp etmiı ve alır za)'iata uiratmııtır. 

NASIL ANLA~ACAK ! 

Pester Lioyd'in bir yazısı 
Budapeşte, 28 a.ı. - Pester I,loyd, ma

car - rumen mün11&ebetleri hakkında n" -
rettigi bir başmakalede ezcümle diyor ki: 

l!H9 - 1920 senelerinde Mıı.ca~stan'm ru
men kıtaları tarafından m'~ı giıhilmemiş 

bir tarzda talan edilmesi meselesi hakka 
uygun bir tarzda halledilmedikçe, Roman -
ya ile Macaristan aarsında ha.kiki bir hu
kuki vaziyet teeıısus edilemez. 

1919 - 1920 ı;enelerinde, Romanya 
ile Macaristan arasında harp vaziyeti 
ya ile Macaristan arasında harp vaziyeti 
artık mevcut değildi. FakRt rumen kıtala
rı, Macaristan'ın zaafından iı;tifade ederek 
ve mıitareke şartları hilafına hareket eyli
yerek Macariı.;tan'ın buyuk bir kısmını is -
gal etmiı n Macaristan'ı blitun endustri 
teçhizatını. vagonları, hatta yaıı mıı.kine
si, telefon makinesi ve saire ı;ıbi eşyayı es
ki Romanya'yı teşkil eden araziye nakley -
)emiştir. Versailles sisteminin org:rnı olan 
tazminat komisyonu dahi, bu esrııının kıy
metini üç mılyar altın kurona yakın olarak 
teııbit eylemiıtır. 

Roman:va, bu büylık mebH\ıtı verirse 
mah\'olacA°A-ını ileri ııUrerek Mal'arlııtan'ın 
h11ldı taT.nılnat talC'plcrlnl rcddeltlıt'I ~a
man, bu nımen fstllı'lınnın icap f'ltlrdlğl 
macar harici iııtlkruını mıı\'a.Cfakıyetslz
liğe uğratmasına ramak kıılnııetı. Pakııt. 
nihayet macar hbkUmctı, taleplerini gerı 
aldığını hlldirmlye kr.ndlıılnl mr.ebur gl5r
mllştll. Bununla beraber, bu .keyfiyet, Ma
earlstanın tazmin edllm1>k hakkını hiç hlr 
1111retle haleldar etmez. Bılhnssa o zaman 
Macaristan ile Romıı.nya arasında harp 
hali dahi mevcut değildL Hal'p hali mevcut 
olan da.hl, LAhaye anla(lmaııı mur ihlnce, 
d\işman mrmleketıerindC'ki eşh11ııa alt mnl
lara hlırrnet edilmP..ıd ll'ııp ediyordu. lnııanl
yet vicdanı \'e tarih karşısında, Macarl11 -
tan. nımen lstllı'u!ındıın dolayı maruz k11.l
dıtı zlyalıırın t11.zmlnlnl istemek mukadde11 
hakkına malik bulunmaktadır. 

Salzburg görüımeleri ve 
ln~ilterecleki akiıler 

Londra, 28 a.a. - Salzburg k.onıı$mRla.:ı 
hakkında inı::iliz matbuatında bır çok mıı
talealar yur.utülmektedir. Bu gazetelerden 
bir tanP.sinin Sofya muhabiri, Dobruca iı
zerindeki bulgar müddeiyatı hakkında ln
ıiltP.re tarafından ittihaz edilmiı olan mii
ı;ıı.İt tarzı hareketin bul gar ıiyaıl maha fi
linde pek biiylik memnuniyeti mucip ol
du~un~ isaret etmektedir. Aynı meı;ele 
hakk111dA Times gazetesinin diplomatik 
muhabiri, İngiltere hericiye11inin Dobruca 
üzerindeki bulgar mtiıldeiyatını ç.ok evel
denheri meşdl ı::ördiiiünü ve İngiliz nlifu
zunıııı bir çok defalar bu meseleyi mıısli
hane bir ıurette halletmek üzere imali nü
fuz etmiş bulunduğunu kaydettikten ıon
ra şu mütaleayı ileri sürmektedir: 

Romanya, büyük Britanya tarafından 
verilmis olan garantiden sarfınazar ettl
i;ini ilin ettikten sonra, Büyük Britanya 
hükümeti Dobruca meselesinin Sofya ıle 
llliilrr .. •....md. -d_.... blr-welrilde h&JH
ni l•tihdaf etmekte olduluma lofya llWdS
metine blldirmiıtlr, 

Besarabya 'lılann 
vaziyeti hakkında 

Sovyetlerin 
Romanya nezdindeki 

teşebbüsü 
Mo•kova, 28 a.a. - Tu ajansı bildiri -

yor: Rumen makamları, bazı hallerde be -
11rabyalıları vatanlarına iade etmek huau
ıunda teallül ve bunlara karıı yapılan ezi
yeti teşvik ettiklerinden hariciye komiıer
liği umumi kltibi B. Sıbolev, 13 temmuz
da Romanya sefiri B. Davidcsco ile rörU -
ıerek rumen makamatı tarafından bcsa -
rabyahlar hakkındı söıterilen teallül ve 
yap.ılan eziyetleri mUsbet delilleriyle aay
mıetır. 

B. Sabolev, zikredilen eziyetlerin teker -
rür etmememi ve bKarabyalılann normal 
'erait tahtmda vatanlarına avdetlerinin te
mini için Romanya'nın lizım relen tedbir
leri almıt1mı ısrarla talebetmiştir, 

15 temmuzda Sovyetler 11efiri B. Lav -
rentiev Romanya hariciye nazırı B. Ma -
noileKco'ya aynı maalde beyanatta bulun -
muıtur. B. Manoilnco, Romanya'dan Be-
11rabya'ya gitmek arzusunda bulunan be • 
sarabyahlann maruz kaldıkları hallere kar
ıı her türlü tedbirlerin alınmasını Roman
ya hükümetinin tetkik edeceği cevabını 
vermiıtir. 

Romanya hariciye nazırı, ıovyetlerin be
yan ettigi hidiııelerden bazılarını teyit ce
vabını 21 temmuzda B. Lıwrentiev'e 'ver -
miıtir. 

Bildirilen rakamlara nazaran 149974 be
aarabyalı Romanya'dın ayrılarak Beaarab
ya'ya dönmıiılerdir, Tahliye devam etmek
tedir. 

Fransız nazırları 
arasında ihtilaf mı? 

Cenevre, 28 a.a. - Fransız nazırlar 
heyeti arasında bazı ihtilaflar çıktığı 
hakkında bazı ıayialar deveran etmek 
tedir. Bu cümleden olarak hariciye 
nazırı B. Baudouin'in B. Laval ile o
lan tiddetli bir münakaşa neticesin
de i&tifaya karar vermit olduğu, genç 
lik ve aile nazırı B. Ybarnegaray'ın 
da gazeteciler hakkında ezcümle De 
Kerellis hakkında takibat açılmasına 
muhalefet ederek çekilmek niyetin
de olduğu, diğer bir iki nazırın da 
bunları takip edeceği tahmin edil
mektedir. Bu takdirde Mareşal Peta
in'in arkadaılarını kamilen değiıtire
rek yeni ba§tan bir ka" ine kurac.ğı da 
tahminler arasındadır. 

Ticaret Vekillmlz 
Mersin' de 

(Başı ı. ınci sayfada) 
hemen ihracat fiyatına yakın bir aeviyede 
miliıtahs!J malını satm.ıf olacaktır. 
Genİ§letilecek ve yenı ku L. lacak 

kooperatifler 
Bu arada pamuk fiyatı kadar mllstahsl

lln eline geçecek para tamamen taayyün 
etrni§ bulunacaktır. Adanada yeni tegkil e
dllmig olan pamuk satış kooperııtl!i tevsi 
edllccC'k ve Ceyhan ve Tarsus'ta birer pa
muk satış kooperatlt'I kurulmıya çalıeıla
caktır. Bu satış kooperatifleri teıkJIAtı 
Çukurovanın lıUytlk bir ihtiyacını kar11ıh
Yacıık ve en mlllılm dertlerini ortadan kal
dıracaktır. Satı§ kooperatifi ortaklarının 
Yalnız mallarını değerlendirmek değil aynı 
zamanda istihsalin icap ettirdiği A!At \'e 
makineler mUbayaatında mUst.arunle bUy\lk 
faydalar temın edecektir. Bu arada Ada -
na, Mersin U1ccarlariyle de temas ederek 
dileklerin! dinledim. lcap edC'n tedbirleri 
alacağız. Akdenlzln kapalı olmasına .rıtğ· 
men .M.ersln'ln Suriye ve Fillstlnden başlı
yarak .Mıaır'a kadar ihracatını arttırmak 
ve Ports!'lt't<>n lthala.tımızı tt'mln etmek 
lmkMı olduğunu ı:örcllim. Ankara'ya av -
dettmde bunun ıcap cttlı"digl tedbirleri a -
lacağım.,, 

Ticaret Vekıllmiz bugün ııaat 17 de A
danaya donmtiş ve lıst!l!lyonda meraelmle 
uğ'urlanmıştır. 

Ziraat Vekilinin • 
Cihanbeyli ve 

Konya' da tetkikleri 
(Başı I. ıncı sayfada) 

dileklerini dinlemiştır. M ııhlis Erkmen bil
hassa kazamız zirai vaziyetinden çok mem
nun kalmış ve müteakiben Konyaya hare
ket etmiştir. 

Ziraat Vekili Konya'da 
Konya, 28 a.a. - Zıraat Vekili Bay 

Muhlis Erkmen dun akşam buraya gelmiş
tir. Ziraat Vekili dogruca hiıkıimet kona -
gına giderek devair müdıranı ve ziraatçi -
!erle görüşmüş ve vilayetin ziraat durumu 
etrafında izahat almıstır. B. Muhlis Erk -
men müteakiben Konya bağ ve bahçelerini 
vilayet numune fidanhklarını tetkik etmiı· 
tir. 

Salzburuğ' da 1 

yenı 

görüımeler 
(Başı 1. inci sayfada) 

Slovak başvekili B. Tuka da kısa bir 
ziyaret içın Salzburg'_a gelmi§tir. 

Hitler Solvak devlet adamlarını 
kabul etti 

""'ührer, bugün saat 15 de Slovakya 
retı· c~ ao&tor Tiso ile Slovak 
bafvekill profesör Tuka w B. Sano
ır. 1:ı'ı kabul etmittir. 
Öğleye doğru alın... hariciye nazırı 

B. Von Ribbentrop'un Fusch'deki 
sayfiyesinde yapılan bir kabul resmin 
den sonra, protokol şefi Baron Dörn
berg ve Presburg'deki alman elçisi 
: ernard, Slovak devlet adamlarına, 
yanlarında Slovakya'nın Berlin elçisi 
B. Cernac da bulunduğu halde, oto
mobille Obersaiberg'a kadar refakat 
eylemi§lerdir, 

Fiihrer, sayfiyenin merdiveninde 
Slovak devlet adamlarını karıılamıJ 
ve muhafaza.kıtasından bir müfreze 
ıellm resmini ifa eylemittir. 

Sayfiyenin holünde, alman hariciye 
nazırının da i§tirakiyle BB. Tiıo, Tu
'·a ve Sanomach ile görü§meler baı
Jamıştır. 

GörÜff1teler birbuçuk •aat •Ürdü 
Salzburg, 28 a.a. - Führer ile Slovak 

devlet adamları arasındaki ıöriiımeler, 
saat 16,30 da nihayete ermiıtir. Görü§me
ler, bir buı;uk aaat kadar ııürmliıtür. İki 
devlet arasında mevcut dostane münaıe -
betler dolayısiyle görüşmeler, tam bir sa
mimiyet havası içinde cereyan eylemiıtir. 
Görüşme nihayetinde, Ftibrer, Slovak 

Reisicüınhuru Tiso -ile Ba§vekil B. Tuka
yı dıı merdıvenlere kadar geçimıiı ve ken
dilerinden çok samimi ıurette ayr11mııtır. 

Slovak devlet adamları. Berchtesgaden 
mıntakaaında bir gezinti yaptıktan ıonra 
Salzburı'a dönmü~ler ve bu aksam sa.at 
19.30 da Salzburı'dan hareket etmi~lerdir. 

Dr. Funk'un beyanatı 
etrafında akisler 

Londra, 28 a.a. - Ray~bank direk
törü doktor Funk'un, Avrupa'ya Al
n anyanın vermek istediği yeni eko
nomik nizam · 1kkındaki beyanatı 

hakkında Londra'da beyan edildiğine 
göre, B. Funk'un verdiği izahat, umu
mi • rlriiasına ı .. _nen, yeni ekonomik 
nizamın yalnız bir tek }ır ' fi güttü
günü göstermiye kafidir. Bu hedef, 
Almanya'nın vesayetine tabi memle
ketlerin hususi menfaatlerine hiç bir 
ehemiyet vermeden Almanya'nın vazi
y ~ini iyileıtirmektir. Rayşbank di
rektörünün müsavat es<' üzerinden 
ticaret diye taV9if ettiği ıey, hakikat· 
te, tarihte başka misli olmıyan Al
m .ya lehine hi ekonomik rüchan 
sistemidir. · 

Tokyo' da 
Tokyo, 28 • Japon gazeteleri, 

alman maliye nazırı Dr. Funk'un' al
tının kambiyo esası olması oıisteminin 
terkine müteallik olan beyanatını te
barüz ettirmekte ve bı• beyanatını mü
uit bir surett .. karıılamaktadır 

_, .. , ...........................•............• "' 
: D U N K U : 
~ ............................................ .. 

İKDAM • 

Türk - Alman tica.ret.i 
ABİDİN DA VER. "TUrk - Alman ti

caret anlqma.sı., bllfhtı altında Anka
ra da imza edilen anlaımada.n bahisle 
diyor ki: 

"Bu muvakkat ticaret IWAlı, ılyut 
mUı:ıasebcUerin salAhına doğru bir a
dım telAkki edilebillr mi r Temenni e
delim ki ticari alış veriş, ıiyul ekıllltt 
de t.aUılqlırmata \'esile! basene olaun ... 

VAKİT 

Dr. Funk'un beya·natı 
ASIM US, "Alman lktısat nazırının 

beyanatı.. batlığı altında da Dr. Funk
un son nutkundan bahisle diyor ki: 

'Her halde Almanya ister harp uzun 
sürsün, ister kısa 11tırsUn neticede :ı:ıutun 
A vrupa.vı kendi iktısadl elsteml daire
sinde yeniden kurmak gayesiyle proje
ler yapıyor. Bu projeleri ılmdlden im· 
k!n bulabildiği sa.ha.larda tatblka çalı
ııyor Bu maksat llzennde İtalya ile de 
ani&§m.t&I görUnUyor.,. 

TAN 

Almanya Balkanlan organize 
ediyor 

M. ZEKERİYA SERTEL, bu baelık 
altında diyor ki: 

"GUnlin en mUhlm 11lyul hAdlııeııl hiç 
fUpheııiz Balkan devletler! ricali ile Hlt
ler ve Ribbentrop aruında cereyan e
den müzakerelerdir. Bu mUzakerelertn 
mahiyeti hakkında ılmdlye kadar re11ml 
hiç hir tebliğ ne§redllm"mlftır. Yalnız 
ma.car ricalinden sonra nımen ve bulgar 
başvekil \•e hariciye nazırlarının çaA"rıl
ma.sı, Almanyanın balkanlardaki lhtllA.!lı 
mesC'leleri halle, Tuna ve balkan memle
ketlerini yeniden bUyUk Almanya etra -
fında organtı.e etmlye teıebbU11 etmlye 
tc.şebbUs ettiğinde 1Uphe bırakma.makta -
dır. 
Almanyanın kar&11lll§lı#t mUıkUllerl te

barüz ettiren muharrir diyor ki : 
"Bundan mada. Almanya bu aene çetin 

bir kışla kllr§ı k81"§ıyadır. Alman tabak -
kUmU altına gtrmlı olan A vrupadald nü
fusun yektlnu 230 milyondan fazladır. İt
ga.l edılen memleketlerde fabrikalar ka -
panmış. istihsal durmuş, tarlalar randı -
man ''ermez bir hale gelmlıtır. Bu kıı 
A\TUJ"B. korkunç bir açlık, kıtlık ve ı111tz
llk tehlikesi ile karıı karııyadır ... 

M. Zekeriya Sertel. &imanların bıı.lkıı.n 
pro~amlarını katı olarak bilmek kabil 
olmadığını tebarüz ettirerek diyor kl : 

"ÇUnkU balkanlardaki hudut thtllUla
nnın ve ıılyul meselelerin halli uzun za
mana mUtevakkı:ttır . .Almanyanın lee bu 
kadar uzun bir mllddet ~klcmlye vakti 
yoktur. Zaten nihai zaferi kazandıktan 
sonra bOtUn bu fhtilutan halletmek da
ha kolay olur ... 

C8mhuriyet . 
Su1h mürftkün mü 1 

YUNUS NADİ, (lulh fmkADJ haldka
teı:ı yok mu?) bqlıfı altında Hltlertn 
nutkuna Halltaluıın verdltt cevaptan son
ra dUnya e!k!.rının 11özUn ailAha kaldı -
tını anladığını izah ederek diyor ki : 

"Zaten İngilterPye BUlh teklif eden B. 
Hitler bu l!Ulhun dıı.yıı..nabfüceği eartlar
dıı..n hiç birini a.çıklama.mııtır. Bu açıkla
mayı Lord Ha.llta.ks yaparak eğer aulh 
tekll:tl ile alman hegemonyuı altında bir 
A\'rupa ve aynı tahakküme tlbl bir dUn -

lstanbul'da askeri · 

liseler spor bayramı 
latanbul, 28 a.a. - Bugün Kadıköy 

Fener stadında aıkert liaeler spor 
bayramı büyük bir muvaffakiyetle ya
pılmıştır. 

Bu bayramda ordu mUfettişi Orge
neral Fahrettin Altay, İstanbul ko
mutanı, askeri liseler müfettifi, bir
çok davetliler ve binlerce halk hazır 
bulunmuştur. 

Merasim, istiklal mutiyle baılamıı 
ve askeri liseler müfettiıi tarafından 
bir nutuk verilmittir. 

Bundan aonra Kuleli, Maltepe, 
Bursa ve deniz liselerinde muvaffa
kiyet kazananlara kupa, madalya ve 
sair mükafatlar tevzi olunmuıtur. 

Müteakiben çok güzel bir geçit res
mi yapılarak tiddetle alkıtlanmııtır. 

Çankırı Halkevi temsil 
kolu Zonguldak'ta 

• 

Zonguldak, 28 a.a. - Bir temsil 
turnesi için dün Zonguldak'• gelen 
Çankırı Halkevi gençleri istasyonda 
parti vilayet reis vekili ve Halkevi 
reisi, belediye reiıi, kadın erkek ka
labalık partililer ve Halkevliler tara
fından kar§ılanmıılardır. Misafirler, 
vilayet, parti ve Halkevini ziyaret et
mişlerdir. 

Çankırılı gençler dün ak§&m ilk 
temsi!lerini vcrmiılerdir. 

. 
Ahmet Milat efendinin 

kitapl•ını kıymet biclllyor 
Maarif vekilliği, merhum muharrir 

Ahmet Mithat Efendinin htanbulda 
satılmakta olan kitaplarını tetkik e
derek değerlerini tesbit etmek için 
Universite kütüphane müdüril Fehmi 
Etem Karatay ile Fatih Millet kU
tüphaneıi müdUril İsmail Hakkı Jıl-
teri memur etmittir. (LL) • 

. -
a. a. Matbuat Servısı 

ya kudolunuyoraa İngıltereye göre böy
le bir ıeyin kabulllne bittabi imkAn ol
madığ'ını 11öyledl. Ve bu kBbul edemeyiıte 
İngllterenin yalnız olmadığını da zikre -
derek bilhaasa şimali Amerjkanın böyle 
bir lddla karşısında llelebed 1Akayd kala. 
mıyaca.tına işaret etti ... 

BUttin bu nutuk ve matbuat hUcumla
nna rll#Jnen b!JtUn mllletler Almanya ve 
İtalya hariç 1Ulhu istediklerini tebarlla 
ettiren muharrir diyor ki : 

"Ancak bu defa olsun sulh aatlam te
mellere dayaııan devamlı bir tesis ola • 
rak: vücut bulabllmelldır. :Mesel! kendi • 
terine ait llcr:I ktiltUrlU bllytık millet ~ 
yatıarı mQ,h!uz kalmak fartlyle Franea
yı ve Jngiltereyt 1Avik oldukları medeni 
kıymetlerle nazarı dikkate almıyan bir 
aulbun e,•el! lmklnı, eonra da devamı. 
hatta, tuavvur dahi edilemez . ., 

SIIA.hın galebesine istinat edecek wl
hun muvakkat olacağına ıearet edC'n mu
harrir diyor ki : 

"Müstakbel sulhun nasıl olmıuıı l!zım 
geldlA'fnf dUfilnmek için mlaııl olarak e
Jlmızde ve önllmlh:d" gtıçen umumi har
bin sulhları vardır. Bu sulhlar makul ve 
adil esaalara l11tlnat ettlrllmemiı oldu,tu 
için çeyrek asra bile varmıyan btr mu -
tarekeyt mllteaklp yeni bir harp :!elti.ke
ti k8.l"f1Slnda kaldık ,. 

Yunua Nadi, 1918 111lhunun mahzurla
rını teb&rllz ettirdikten aonra yeni sul
hun meenedlerinl izah ediyor ve diyor 
ki : 

"Binaenaleyh harp kadar deh§etıl olaa 
bu meseleleri dtiıUncrek ve onlan her t. 
rafın takdir etmekte ola.cağını ıUpheala 
sayarak blı;, başladığımızdakf suale mU.. 
bet cevap vermekte tereddüt ediyoruz." 

Yeni Sabah 
Almanların müstakbel awupu1 
HtlSEYİN CAHİT YALCIN, bu b8f. 

hk altında diyor k1 : 
"Almanlar kendilerini ılmcUden A?· 

rupanın arpa anıbsrlanna tamamen 
yerle1Jml&1 gibi bir rUya görüyorlar ve 
ellerine geçen nimeti Almanya lehinde 
naaıl t11tısmar edf!ceklerinl kararl&§lıl'" 
mak istiyorlar. İşin hllklkati budur. F~ 
kat zAhlren aynı makllat "harpten ıoo
ra alman ve Avnıpa iktlsadlyatının kal· 
kınmuı projeııl., namı altında t:tade edi
liyor ... 

Dr. P'unk'un roıu ve ecnebi guet~ 
ler muvacehesinde izah ettıtt alman Uırıo 
tlııadl nazar:lyelerlnln bu !mat olarnıya. 
catını l&1aret eden muharrir diyor ki: 

"Henllz daha neticeye erlnctye kadle 
çok vak.r cereyan edecetıni dıı,tınıne. 
mezllk edemlyen ve ihtiyatı elden 111-
rakmamıığı vazife bilen Almanya'ma. 
bUtUn bu niyetlerini açığa. vunnıyacata 
muhakkaktı. .Matbuata akaeden bu kı-
11m da. sansürden geçerek almanlana 
kendi takdirlerine nazaran bqka millet
lerde emniyetsizlik ve mukavemet ht• 
lcri uyandırmıyaeatına ihtimal ?erdi~ 
leri UııUI örtUIU taaavvurlara lnhlıar et
mek tabiidir . ., 

Bu kadar mııaum g&ıterllmMlne ltt
na edilen alman emellerini tahlil edea 
muharrir diyor ki: 

"Almanya Avrupayı kendi malı blll· 
yor ve Al-rupaya kendi tensip et.tltl t~ 
tısadı düzeni zorla. kabul etUrmete ha.. 
sırlanıyor. İl bölUınU adı altında ne ce
beaaeml tedbirler n teaavvurlar, mıı. 
leUertn hayaUan.na ne wykaatlar ~ 
bllecettnI anlamak için uzun croıtınm.-
te hacet yoktur... • 

HU.Cytn Cahlt Yaicaıı, makaletıtnl 
ıöyle bitiriyor: 

"BUtUn bunlann hepsi tyt amma, eo
dadımızın "sel g6rmeden paçaları aıva.. 
mak,, dedikleri küı,:Uk, mini mini blr 
mahzurlan vardır. Almanlar Avrupaya 
emir tebliğ edebllecek vaziyetten henUa 
çok uzak bulunuyorlar. Dr. Funk'un içi
ni çekerek yana yana ııaret ettıtl: "ah 
ıu tngtHa deniz haydutları.,, 

Acı bir kayıp 

B. Ali Vahit Üryani 
vefat etti 

Kıymetli ve mü
nevver ilimlerimiz 
den ve Diyanet 
itleri reiıliği mü
pvere heyeti ba
sından B. Ali Va

hit U r y a n t 20 
temmuz 1940 cu
martesi günü di
mağ felcinden ve
fat etmi§tir. Di
yarbakırlı Üryani 
Efendi ahfadın 
dan olan merhum Merhum B. Ali 
lstanbulda 1296 Vahit Üryani 
da doğmuş ve tahsilini Evliya çelebi 
ilk mektebi ile Davutpap mektebi 
riıtdiyesinde ikmal ettikten sonra bu 
susi bir muallimden yüksek ulum ve 
fünun tahsil etmiJ ve nihayet Baye
zit dersiamların8an Hadımlı Hüsnü 
Efendiden de icazet almıştır. Bundan 
sonra da imtihanla mektebi nuv -
vaha girip bu mektebi bitirdikten 
sonra memuriyete intisap etmi§tir. 
Kırk seneyi mütecaviz bir müddet 

muhtelif memuriyetlerde, lise ve mu 
allim mekteplerinde öğı :tmenlik et
mit olan merhum, arap ve fars edebi
yatına ve fransızcaya vakıf ve türkçe
de büyük bir kudret beyana malikti. 
Dilimizin sadeleşmesi uğrunda büyük 
hi.smetleri se bketmiştir. 

Merhumun kederli ailesine ve dost
larına samimi taziyelerimizi sunarız. 

Yeni Kastamonu Valisi 
vazifesine baJladı 

' 
Kastamonu, 28 a.a. - Vilayetimiz 

valiliğine tayin edilen Dr. Mithat Al
tıok dün lta•tamonu'ya eelmiı .... 
vuifeye batlamııtır. 
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Öğrenmek 

halk • • 
ıstıyen 

• 
(Başr 1. inci sayfada) 

rinde" klişesi, Almanya, İtalya ve 
İngiltere film ve resim servislerin
de olduğu gibi, bizim milli müdafa
amızın mô.neviyat hazırlığı kısmın
da da yerini almalıdır. 

Amerika' da 
Her nevi müdahaleyi önlemek 

Sulhu korumak 

kararı 

ULUS 

Ankara'yı komıu 

vilayetlere bağhyan 

yollar yapllıyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

ALMANYA 
petrol ve çelik 
TEDARİK 

edebilecek mi? 

3 - İhale 5 ağustos 940 pazartesi günü 
saat 15 de Konya inhisarlar başmüdürlıi -
ğiındeki komisyonca umum müdürlüğün 

knbulune talikan muvakkaten yapılır. 
4 - Nakliyat şa.rtnamcsı Konya, Anka

ra, Cihanbeyli ve Koçhisar id?rclerindc 
her gun gorülebi\ir. (4032) 14035 

Kapalı zarf ucıuliyle eksiltme 
ilanı · 

Edirne 'lt'Ieriç Su 1ş1erı Sube Mudur/Ü -
ğündcn: 

. l - Eksiltmeye konulan 1§: Edirne l"i-
L-0ndra, !'28 a.a. - Daıly Telegraph vannda Bosn1köy J.I rlç sahilinde kıyı ve 

r 
l 
-< Radvn D"f" .~ ... ., Po,t 

TÜRKİYE Radyosu - ANK 
----( O 11"'! U:r.unıuı;U 
1648 m. 1112 Kes 120 
31.7 m. 9465 Kes./ 20 
19.74 m l'i"l 'i Kes ı 21 

PAZARTESİ: 29 7 

Bundan başkn Ankara radyosu • 
nun konferanslarından bir kısmını, 
halk için daha fazla basitle§tirmek, 
ve milli müdafaa imkanlarımızın 

ehemiyetine hasretmek doğru ola -
canını da hatırlatmak istiyoruz. 

Avrupalıların müsteml ekelerini 

her türlü t ecavüze karşı m üdaf a.a 

için bir karar kabul edildi 

mobille bir buçuk ı;aatte gidebiliyorlar. Bu, 
turistik ehemiyetini inkişaf cttirmiye mec
bur olan Kızılcahamam için olduğu kadar, 
tatillerini gcçircc~k güzel bir köşe veya 
ağrılarını dindirecek bir şifa kaynağı ara -
yan ankaralılar için de çok mühim bir me
seledir. Bu yol üzerinde, son aylardaki sel
lerin tahribatı da bir yandan bertaraf edil-

gazetesinin bir muharriri, çok entere- sedde tahl:lm ınş-uıtı tamir işleri olup be
san bir makalede, lngilterenin ve Al- d eli keşfi 37015.91 lıradır. 

, . . . 1 2 Ekı:ılltıne l 2 8. !) ıo tarlhlae mfüıa -
manya nı petrol ve çelık tedarıkı ba- dlf pazartesi glliıU s:uı.t 11 de Edirn"de 
kımırdan karşılıklı vaziyetlerini mu- Meriç su ışı rı şube mti:l•ırltiğUnrlc topla-
kayese eylemektedir. 1 nacak eksiltme komls:ronunca knpalı zar! 

. . . usullylc ;y apılaca~·tır 

7.30 Progratn. ve memleket 
7.35 1''-u• ıK : hafif muzık (l' 
8 00 AJ ns haberleri. . 

1 8 .10 Ev ı:-ıdını - yemek ı.s 
S.20 8 ~n Muzik: Kct~elberı 

(Pi). , 
12.30 Pro am, ve memlekt 
12 .35 M üz k. Çalanlar: C(; 

Fahri Kopuz, Hasan 
S·di Hosses. Halkevleri ve Odalarının kürsü -

leri, salonları, bazılarının sinema 
ve birçoğunun radyo tesisatları ile, 
öğrenmek ve bilmek istiyen halkı -
mıza doğru daha kesif telkin ham
leleri yapalım. 

Falih Rıfkı AT AY 

Sabık Frans11 ricali aleyhinde 
takibat yapılmasmı 

ALMANYA 
MI İSTEDİ? 

londra mahtillerinin kanaati 
Londra. 28 a.a. - Daily Telcgraph gn-

sctesi yazıyor: . . 
Pctain hiıkumctinin B. Daladıcr ve saır 

fransız siyasi adamları aleyhinde, harp mc
auliyctlcri dolayısiylc takiba~ ya.pac~ııı h~
bcdcri çok ciddi olnrak tclakkı cdılmclı
dır. Bu tcşcbbiısun (ransızlar tarafından 
yapılmadıgı, ve fakat almanların. mc~u! 
devlet adamlarının şiddetle teczıyelennı 
talepleri uzcrinc, (ransızların mukabil tek
lifte bulundukları zannolunmaktadır. 

Tahmin cdildigine ı:CJre, Pctnin'in etra
fında bulunan istişare heyetleri, fransız 
kMunlarının böyle miıhim ithamlarla in
pnJann tahtı mahkemeye alınmalarına mil
aaade etmedıklcrini ileri surmclcri dolayı
sıyle sureti hal olmak Uzere bir tahkikat 
komisyonunun teşkili derpiş edilmiştir. 
Goruniışe nazaran, yapılacak olan şey de 
budur. 

Bu haberin neşri iızerinde Londnı'da şu 
fikir hasıl olmuştur: 

Acaba almanlnrın Dal~dier ve arkadaş
hırı hakkınd:ı vaki olan talebi, harp mesu
liyetini miıttcfikler üzerine yuklemek için 
alman propagandasının bir manevrası ol
masın? 

F ransada iş mükellefiyeti 
Cenevre, 28 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Paris - Soir gazetesinin bil<lirdiğine gö

re, Fransa'tun aile ve gençlik nazın B. 
Ybamcgnray, iş miıkellcfiyeti tesisi hak
kında çok geniı; bir proje hazırlamakla 

mcsguldür. 
Gazete diyor ki: 
"Her sınıftan çocukların aylarca müşte

rek bir hayat geçirmeleri Fransa'dtı ve 
Rhin nehrinin öbür tarafında bir çok me -
seleleri halledebilir. Mesai mükellefiyeti, 
ziraat, yol, köprü ve şehirlerin imnrı işle
rinde tatbik edilecektir." 

B. Mussolini bir tenis 
partisinde galip geldi 

Roma, 28 a.a. - D. N. B. ajansı bildi-
riyor: 

Beynelmilel matbuat mumessilleri, bu
gün öğleden sonra Torlonia kôşküf?d~ pu
c;c'nin misafiri olmuşlardır. Duce, ıkı ıtal
yan antrenöriı B. Moneglis ve B. Savorg-
nan ve amatör B. Bnlardinel ile c;ok heye
canlı bir parti yapmııf:a başlamıştır. Duc;c 
oyuna bnşlarkcn kalabalık seyirci kütlcsi
nın samimi alkışlariyle kar!lılanmıştır. Du
c;e tenise ancak geçen sene bnşlamıştır. 
Parti 45 d:ıkika devam etmiş ve beşe karşı 
yedı ile Duc;c ve arkadaşı Savorgnan'ın za
feriyle neticelenmiştir. Milli terbiye na
zırı B. Pavolini hakem vazifesini yapmış-
tır. 

Duçenin bir iş günü hakkında fikir edin
mek istiyen amerikan gazetecileri bu su
retle maksatlarına vasıl olmuşlardır. Şim
di artık herkes, Duc;e'nin sıhatinin yerinde 
olduğunu ve spor yapmak kabiliyetinde 
bulunduğunu öğrenmiştir. 

Gazetecilere veda ettikten sonra Duçe 
tenis kordunu terkederek saat 17 .30 da 
Vcncdik sarayına gelmiş ve romcn devlet 
adımlarını kabul etmıstir. 

Havana, 28 a.a. - Panamerikan konfe
ransının "sulhu muhafaza" komisyonu, A- mektcdir. 
mcrıka'dak i Avrupa mustcmlekclerinin ıta- Fakat, hükümet merkezini komşu vilıi -
tillcrinde her hangi bir tebedrlül vukuu yetlere muntazam şoselerle bağlamak için 
tehlikesine karşı Ameriktt'nın faaliyete c;alı&anle.r Kızılcahamam'da durmamışlar
ge~mesini natık olan teklifi ittifak ile ka- dır. Bolu hududu olnn Gcrede'yc kadar ça-
bul etmiştir. 1 ı d ed'J' B ld 

Beşler komitesi t afından dün kabul c- ışma ara cva~ . ı ıyor. u Y~ an ~eçe~-
dilmiş olan karann diğer iki fıkrasını ka- ler, yol amelesının hummalı bır faalıyet ı
bul etmek üzere komisyon tekrar toplana- 'çinde olduğunu elbette görmektedirler. 
taktır. Bu fıkraların birinciııı, "Havana be-
yannamesi'' ismini taşımakta ve bıitün İkinci komşumuz Kırşehir ile aramız -
garp yarım kıiresi arazisinin hwıvetleri- daki yol, ııdip gelenlerin pek iyi bilecek
nc hakim olılllk haklarını tcyıt ettikten lcri üzere çok arızalı yerler.elen geçer. Fa
sonra, Amerika devletlerinin bu arazide kat bu arızalar calışmayı hızlandırmaktan 
vuku bulabilecek hukuk hükumre.nı degi • 1 . • - d 
şikliklcrine karşı miıdafanda bulunmak başka hır ıı;ıe yaramamışlar ır. 
hakkını ilan eylemektedir. Bu yol üzerinde 170 bin liraya ihale c-

Fıkraların ikincisi, daimi teşekkül vazi- dilmiş olan bir kısım pek yakında bitecek-
fesine başlamadan evci vukun gelebilecek k'l l'k b" k 
her türlü hatlis'!lerin halline memur hususi tir.Çok irızah olan 4 ı ometre ı ır ıs-
bir muvakkat komitenin te$kiline mütedair mın da ikmalinden sonra., nihayet önumıiz
bulunmaktadır. deki yıl Ankara - Kırşehir şosesi pek mü -

Her iki fıkra birleştirilecektir. Bunların kemmel bir hal alacaktır. 
kabulü tahrir ve terceme işleri yüzünde:ı 
tc:ıhhurc ugramı&tır. 

Veaayet meaeleıi 

Trinidad, 28 ıı. a. - Amcrika'dakl Avru
pa müstemlekelerinin "vesayet" altına a -
lınması teklifi hakkında miıtalcalar serde
den Trin:dad Gu!lrdian gazetesi dıyor ki: 

Antil adaları, ameliyat masasına yatmış 
bir hastaya benziyor. Başında bulun ım cer
rahlar, vaziyetini duı;iınüyorlar, Fakat ken
disi yapılacak ameliye hakkında mutalea 
beyan etmek imtiyazından mahrum bulu
nuyor. 

İniİlİZ müstemlekelerine gelince, bunla
rın vaziyeti biisbıitun başkadır: hasta, hiç 
bir zaman morfinin tesiri altında değildir 
ve kalmıyacaktır. Çıinkü Buyuk Brıtanya, 
bu harpte hezimete uğramıyacaktır. Bun
dan baska Atlas okyanosunun bu tarafın
da Jngiltcre'nin Kanada dominyonu var -
dır. Binnetice Havana panameriknn kon
feransına cevabımız şudur: 

İngiliz Antilleri, İngilizdir ve her ne o
lursa olsun İngiliz kalmak arzusundadır. 

Falkland adaları Havana 
itilafı dışında bırakıldı 

Havana, 28 a.a. - Komitenin, Arjantin 
murııhhaslarının Falkland adalarmın müı
tcmleke teşkil etmediklerine mütedair bc
yanııtını kabul etmesi üzerine, mezkfir a
dalar Havann'da husule gelen itilafın hari
cin,ıe bırnkılmıştır. 

Cenubi Amerika'nın tam nihayeti yakı
nında bulunan ve büyük Britanya impara
torluğu arıızisine dahil olıın Falkland a
daları hakkındaki mctalibatından, Arjantin 
devletinin hiç bir zaman vaz: ıı:cçmcml' ol
duğunu hatırlatmak tizımdır. 

Salahiyettar mahafil, İngiliz Hondürat'· 
ının umumi itilafa dahil olduğunu teyit et
mektedir, 

Panameriken konferanıında 
miidalaa kararları 

Nevyork, 28 a.a. - Nevyork Times ga -
zetesinin Havana'dan alarak neşrettifi bir 
telgrafa irÖrc, Panamerikcn konferam;ı, 

Avrupa'da ve Asya'da ııüratle inkiaaf et • 
mekte olan buhrana karaı kendisini nıüda-
Jaa için amerikan kıtasırun derhal alması 
icabeden tedbirleri iizerinde tam bir ıtnla5-
maya varmı:ıtır . 

Bu panameriken müdafaa programının 
esas noktaları şunlardır: 

1 - Amerika kıtasındi avrupahlara ait 
arazinin kontrolunun icçen cyluldc bu ara
ziyi işgali altında bulunduranlar tarafın -
dan doğrudan doğruya nya bilvasıta diğer 
bir devlete devredilmesinin Amerika'nm 
emniyetine karşı bir tehdit teşkil eyledifi
ni bildiren bir bcynnname, 

2 - Bu arazinin devri te5ebbüsü tak -
dirinde, bu arazinin 21 Amerika cümhuri -
yetinden asgari 14 ünün kollektif idaresi 
altına konulması hakkında bir anla&ma 
projesi, 

3 - Stokların dünya piyasalarına var -
malarına mani olmak üzere lilz:umu takdi
rinde müstahııillere ödiınç vermek mesele
si de dahil olmak üzere, amerikan malları
nın satılığa çıkarılması mC$clelcrl üzerin-
de anlaamalar akdini tavsiye eden bir ka· 
rar sureti, 

4 - Yaöııncı devletlerin bozguncu faali
yetine mani olmak üzere elçilikler ve kon -
solosluklar memurlarının imt iyazlarının 

yeknesak bir şekilde uzatılmasını tavsiye 

Ankara Haymana yolu üzerindeki çalış 

malar da yakında başlamak üzeredir. 50 
kilometre tulünde olan bu yolun 30 kilo -
metrelik bir kısmı 260 bin liraya yakında 
ıhalcye çıkarılacaktır. 

Ankara - İstanbul yolu, Ankara'dan İs -
tanbul'a otomobille gitmek istiycnleri bil
hassa alakadar eden bir kısımdır. Bu yol 
7aten iyi idi. Fakat arada bazı kısımlar is· 
!aha muhtaçtı. ViUyet gayretini bu kısım
lar uzerinde teksif etmiş ve bu yoldan gi
dip gelenleri bu kıştan eve] muntazam şo
seye kavuşturmaya karar vermiştir. Bu yol
lar üzerinden yakın nahiye ve köylere ay -
rılan ve inşası ihmal olunmıyan tali yolla
rı da ayrıca kaydetmeli. 

Bir de, Ankara'yı doğrudan doğruya ala
kadar etmemekle beraber Çorum"u, bu vi -
!ayetin istasyonu olan Çerikli'yc bağlıyan 
16 kilometrelik bir yol vardır. Bu yolun 8 
kilomctresı geçen sene zaten bitirilmişti. 
Diğer kısmının da hu &ene ikmaline çalışı
lıyor ki bu yol Corum gibi güzel bir şehri 
dcmiryoluna bağhyacak ve onun iktısadi 

•e içtimai hayatında mıihim rol oynıyacak 
olan muntazam bir şose olmaktadır. 

T amiral iıleri 
Yol malQmdur ki, bir kere yapılmakla ar 

tık arkası bırakılamıyan bir iştir. Onu mü
temadiyen iyi bir halde muhafaza etmek de 
lazım ve mıihim bir meseledir. Bu yüzden
dir ki, Ankara viliyetini giizel yollarm 
merkezi yapmak a1minde olan villyet. bu 

hüsnü muhafaza hini de ihmal etmemiı ve 
tamirat postalarının adedini, aimdiye kadar 
6 iken bunu 15 e çıkarmı&tır. Bu postalar 
için sabit merkezler tesbit edilmia ve her 
toıedc devamlı amele ekipleri bulundurul
masına bilhassa gayret olunmuştur. Bu 
muntazam te$kilit yapılmıa olan,, yollann 
mütemadi tamirat işleriyle menuldürler. 
Ankara'nın uzak kazaları böylece mun -

taz:am ve ıcnİli şo5clerc kavuıturulurken 
diğer taraftan daha yakında olan banliyö
lerle aramızdaki yolların asfaltlanması ve 
k:atranlanması i5leri üzerinde çalışılıyor: 

Ankara vilayeti bütUn vilbct yollarmı 
katranlamak için bir proiram çizmiştir. 
Bu iıe geçen sonbaharda ba,lanmııı ve bu
güne kadar muvaffakiyetle yürütülmüştür. 
Katran malfimdur ki dahili mamülittandır. 
Ve Karabük demir ve çelik fabrikasiyle 
Ankara elektrik ve hava razı şirketinin 
verdiği katranlar bu işe kifi relmektedir. 
Geçen sene ilk defa Etimesğut iç yolları -
nın katranlanmuına başlanmı~ ve bu ilk 
teiebbüstcn çok iyi netice alınmıştır. Şim
di Kayaş yolu lizcrindc çnlışılıyor, Bu yaz 
içinde bu yol da bitirilecek ve ondan son
ra Dikmen yuluna ~cçilecektir. Katranlı 
yol, asfalttan farksız olmakta ucuza çık
uıakta fakat, bittabi daha az dayanıklı bu
lunmaktadır. Ama, bir yoldan beklenen 
faydaları, düzgünlufil ve tozsuzluğu asfalt. 
tan farksız olarak temin etmektedir. Kat -
ran bir yandan da evelce yaprlmıı olan 
asfalt yolların mukavemetini arttırmakta 
kullanılmaktadır. Şimdi Baraj yolu üzerin
de, ve şehrin i~inde bazı yerlerdeki çalış
malar bunu temin içindir. 

Daıly Telegraph muharnrı diyor s İ!l!lPkltler bu l§c alt eksiltme şart-
ki: namPsl , muknvelenaMe b:-ıYJndırlık tıılerl 

"Almanya her sene ür ila dört mil- grn l şertnamesi hususi f ,.nnl şartname, 
' • 

3 
• ııUsllcl fiyat cetvellerıyle projeleri FJdlrne 

yoı. to. petrol ıthal etmek mecbıırı· s•ı işleri l\fı .. ·ıc §ubrsl mUdilrlilğünde bll11.-
yetinrledir. Almanya, bu ithalatı, ha- hede! göre\>lllrler . 

1 Yalnız Romanya'dan ve Rusya'- 4 Bı:slltmeye gfrebılmek için lııtckli-
en, . . !erin (2i76.91 ı lıralık muval·kııt teminat 

dan yapabılır. Romanya, Tuna yolu vcrmPsl ve hlr lsUda ile Nafıa Vt>kAletıne 
ile azami bir buçuk milyon ton gön- mUr ıcaııt ed,.rek bu I!<" mahsus olmak U-

derebilir. Münakalatı iki misline çı- ~4~c s:~P~~~!ar~1ı;ı 1~~~~:~t~ı~M~eei~~~ı::s1:~ 
karsa dahi, Romanya demiryolu ile ı •hraz etm<'l ri şarttır. 
600 bin tondan fazla ihraç edemez. 5 -- Teklif mektuplarını ikinci madde-

Demek oluyor ki, Almanya'nın Ro- ~a?~~~1\,,.~~:t;~fn:,!r ~~e ·~~~~c ı!ıa~;r_ 
manya'dan ithal eclehileceg i petrolün ı leri şııbcJi nılırlurllığUne tevdi etmi§ cola
azami miktarı senede 2.100.000 ton- r"1ı: 1 nrclır PO!!tıırh _\·ııkıı bulan gecikmeler 

kahul edilmez. (65'4 4156) 141 ı 

du~usya'ya gelince, bu memleket, ge- Muhtelif kurJ erzak a lmacak 

Çen sene bir milyon ton petrol ihraç lstanbııl Brledı'yesinden: 
H-ıseki. C-crrahpasa. Beyoğlu ve Zühre

ediyordu. Bu ihracatı, bugün her hal- vi hastalıklar hast1h;ı.releriyle Zeynep Ki· 
de kendi akeri ihtiyaçları belğeylc - mil doP.ı•mevinin yıllık ihtiyacı için llizumu 
mektedir.'' olan muhtelif cin,r; kuru erzak kapalı zarf 

ıısuliyle cksiltmeve konulmustur. Mecmu· 
İngiltere, petrol vapurlarının mu- unun tahmin bedeli 15868 lira 75 kuruş ve 

azzam tonilatosu sayesinde Atiant ik- ilk teminatı 1190 lira 16 kurustur. $artna
ten ötede bulunan bütün menbalardan me ıo:;ıbıt he muamelat müdürlüğü kale -

mind~ görülecektir İhale 8/ 81940 persem-
petrol ithal edebilir. be günü saat 15 de daimi encUmendc yapı· 

"Çelik meselesinde gel.ince, harp lııcaktır. Tııliplerin ilk teminat makbuz ve· 
teçhizatı nazırı, İngiliz çelik endüs- va mektupları ve 940 yılına ait ticııret 
trisinin tamamiyle şayanı memnuni- odaııı vcsikalıırivlc 2490 numaralı kanunun 
yet bir mahiyet gösterdiğini bildir- tarifatı çcrc;evcsinde hzırlıyacaklan tek
miştir. Çelik ve demir istihsali, sulh lif mektunlarını ihale günii saat 14 de ka
zamanında azami randımanlarına nis- rlar ıh i rtıi cneiımene vermeleri lazım~•r. 
betle yüzde 50 ziyadeleşmiştir ve çe- <6354 3977) 13986 

liğin !ngiltere'de ancak esaslı ve mü- Telgraf direği alınacak 

1 - Sedat Ö toprak· b 
ı Cefayı hicrınlc gon! 
2 Faik bey - hüzzar!l 
tun olalı). 
3 - .. • . - rumeli türk 
kaşları karcı) . ,. 
4 .. .. - rumcli tıı 
kum var deryaya kar5 

12.SO Ajans h:tberlcri. . 
3.05 Muzık - ol:uyan: .t\%1 

ı Şe\ ki bey • uşşak 
seler gelmez). 
2 - .... - isfnhan fi 

elemi aııka gönul). 
3 - . . • . - huseyni tu 
keklik olaydım). 
4 - ••• - turkti: (T 
gurdu). 

13.20/ 14.00 Muzik: karışrk P 
18.00 Program, ve memlckt1 

18.05 Miizık: opera aryaları 
18.30 Müzik: radyo caz orlt , 

him Özgıir idaresinde}~ ''!? 
19.10 Muzik. Çalanlar: F~ ~ 

Refik Fersan, Fahri \ 
I Okuyan: Radife 9 
1 - Sel. Pınar - hicas lt 
yan kalbimi sev). oıı 
2 Udi Cemil - hiC ır 
kusdün biscbep böyle:) to3ıs 
3 - Rahmi bey • kil 
(Soyle ey mıtrıbı naı 
4 Rahmi 'Qey - kil 
(Mahrumu şevkım rutıf 
II - Okuyan: Mustı 
l - Udi Ahmet - le• 
(Sızlayan kalb mi se~ 
2 - • • • • - ka:cığar 
be..TJi usandırdı). 

3 Refik Fcrsan'J11 
mai"si (kemençe ve tJ 
4 - Dede - suzinak him işlerde kullanılmasını temin mak

sadiyle müfettişler tayin edilmiştir.,, 
Denizli Posta Telgraf Müdürlü 

ğndan : sen a giızcl) . 
S - .... - suzinak tiı . 

lsve~ gemici liği harpten 
muharip bir devletinki 

kadar zar ar gördü 

Teklif edilen bedel layik had görül- mor c;içei:im). 
19.45 Memleket saat ayan, "1 

nıedi ğinden Tavasın Kara yayla dev- leri. 
Jet ormanından kesilmek ve 1627 adedi 2000 Miızik: fasıl heyeti. 
Denizli istasyonunda, 260 Çalda, 185 20.30 Konuşma. 

20.45 Müzik: dinleyici dile:~ 
adedi de Td\·asta, yüzde kırkı 25.10.940 21.10 Muzik: oda musikıS 
riızde otuzu 5. 11. 940. yüzde yirmisi Trio'su, No. 1. Re ıni 
15. 11. 9-tO, yüzde onu 25. 11. 940 tari- M ithah Fcnmen, Orb• 

ver Kakıcı. 
Stokholm, 28 a.a. - İsvcç'in bahri ti- 1 hınde teslim edilmek üzere şartname- 21.30 Konuşma (radyo ga:c: 

ear~tini_n. vaziyeti, m~arip. bir millet!n d .. ebadı gösterilen 2072 adet ardır" 21.45 Muzik: radyo orkest 
vazıyetının aynıdır. Fılvakı memleketın . ~· .. :ı 
malik olducu ticaret gemileri hacminin 1 telgraf dıregı kapalı zarf usuluyle 15 rcrid G~~~;)·Mottl: b 
üqte ik~sin.i t~şkil ede~ bir milyon ton ha.c- giın müddetle yeniden 19. 7. 940 tari- 2 _ Haydn: veda 5eıı 
mındekı. gemı. ecnebı ~emle~etlcrdedır. hinden itibaren eksiltmeye konulara' 2'2 30 M~mlcket sııat ayarı. 
Bu gemıler, memlekete donme ımkanından ;c • 

mahrum bulunmaktadırlar. Yarım milyon 2. 8. 940 tarihine müsadif cuma günü !eri: ziraat, esham - tı 
yo - nukut borsası (f 

ton hacmine baliğ olan diğer İsveç gemi- saat 16 da Denizli P T T müdürlüğü 22.45 Muzik: cazband (Pi.) 
leri ise, lsvec;'i cihanın diğer aksamından b" • • d l · · • • 3 5 '" 
tecrit eden mayn baraj ları yüzünden ls- ına ı ı xın e top anacalt konrn~yonca 2 .2 12~.so Yarmki prograın ... ~ 
veç sala~ın~a abluka edilmis bir vaziyette ihalesi yapılacaktır. Beher direk için 

1
• ..;,, ~ N / it 

bulunma ta ır. bedeli muhammen 910 kuruş takdir e- Tahran Radyo!'ll t ) 

di;miş olup muvakkat teminat (1414) .... '· · 
l stabuldan yen i gele n 

AR CAZ 
Klasik ve s igan orkestrası 

H e r a k §am 

ORMAN Ç lFTL l G l BlRA 
• PARKINDA 

En u c uz a ile b a hçesidir 

ViLAYETL ER 

Kaldırım taşı alınacak 

Eskişehir Belediyesinden : 
Eskişehir belediyesi tarafından yap

tırılacak 278 bin adet kaldırım taşı ka· 
palı zarf usfıliyle eksiltmeye konul -
muştur. Muhammen bedeli 16880 lira
dır. 

Muvakkat teminat 1266 liradır. 

Şartnameler mühendislikten parasız 
olarak verilir. 

İhale, 2. 8. 940 cuma günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

Tahran radyosu, Jnsa dal•· ""l'l 
lira (14) kuruştur. İstekliler teklif saat 11.30 dıın 14 c kadar, 19 
mektuplarını ihale saatından bir saat uzunluğu üzerinden, 17.13 del' 
e\ eline kadar Denizli mıidürlüğüne 30 m. 99 dalga uzunluğu il 
makbuz mukabilinde vermeleri ve faz- 20.30 dan 23.30 a kadar 48 ~ 

la izahat istiyenlerin müdürlüğe mü ı zunluğu üzerinden neiiredi1111 
racaatları ilan olunur. (3991) 1 3979 (Yukarıdaki Saatler lRAtl' 

Resmi dairevemüessesel 

nazarı dikkatine 
Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Kok satı,ı İcra Vekilleri H eyeti kararile Eti Sanlı'' 101

) 

mif olduğundan resmi d air e ve m üessesele r kok ib 
rını doğnıdan doğruya E t i B ank' t a n maktu fiyat ü:ı 
ve münakasasız t emi n edebilirl er. Binaenal eyh , 

veya vagondan alacakları kokları nakil için var iti 
vasıtalarını k\ıllanarak ve yok ise nakil hususundıı 

Talipler muvakkat tem;natlarını ve ~:=========================;::::::.~ 
ticaret odası vesikalarını ve 2490 nu · 1 ----------------------------
maralı kanun dairesinde hazırlıyacak-

ları. teklif mektup.ıa:•nı ıhale günü be· Bir dn.J.,,..1 .. ma ~osta C!efı· ara 

h it b u l arak ihtiyaçlarmı halka ait talep tehacümü 

madan ve bir an evel temin e t meleri lazımdır. 

ledıyeye vermelerı lazımdır. u_ı., :..&a ,,:;ı ~ 
(3943) 13926 

İngilterede si lôh 
altına alınanla r 
4 milyonu buldu 

~ eden bir karar sureti, 

Ankara viliyetinin yola verdiği chemiye
ti bu sahadaki çalışmalarını bir de paraya 
çevirerek ifade edelim: Geçen yıl içinde bu 
maksatla sarfcdilmiş olan para 650 bin li
radır. Bunun bir ktSmı vilayet bıitçC$in -
den nafıa itlerine ayrılan para. diğer kıs -
mı da Nafıa Vekiletinin yardımıdır. Bu 
ıenekl, bütçe bu rallllmı bulamamakla be -
raber, çizilmiı olan programa göre 1940 
mali yılı içinde bitirilmesi mukarrer bu -
lunan i&leri yapmıya kafi gelecek mikta -
de.dır, 

M aden kömürü alınacak 
Bursa Yenişehir belediye riyasetin 

den:' 

İzmir şark sanayii kumpanyaSI Türk Anonim ~irk . ~ 
Fabrikamız için boyalı, f a ntazi ''e kaput bezleri i tı' 

Londra, 28 a.a. - 1906 sınıfa men
sup 340.840 kişinin askeri hizmetlerini 
yapmak üzere dün kaydedilmeğe baş
landıkları bildirilmektedir. Bu suret
le şimdiye kadar lngiltere'de askere 
alınanların miktarı 4 milyon kişiye 
baliğ olmuştur 

= Bugün 

ULUS Sinemasında 

1 - )UBERT'İN A$KI 
14.30 - 17.30 da 

2 - ÖLÜM YOLU 
16 ve 19 da 

. 3 - !Kt M1Kt BİRDEN 
Gece 21 de 

Şubert'in aşkı ve Miki 
ı Ağustos perşembe gününden 

itibaren: 

TAŞ PARÇASI 

Bu anlaı;manm kati metninin tahriri, P•• 
zartesidcn evci bitemiyecektir. 

Anlalima hakkında ı;arih tafsilat henüz 
mevcut değildir. Fakat bugün ma -
lum olanlar dahi, B. Hull'un tekliflerinin 
aon gunlerdc yapılan müzakereler netice -
smde hafiflemiş oldugunu ıöstermiye k.S.
f ıdir. 

Nevyork Taymisin il.S.vetcn bildirditinc 
göre, Arjantin hükümeti, B. Hullun plinı -
na karşı bidayetinde aldığı ihtiraz kayıtlı 
hattı hareketinden vaz reçmiljtir. 

Yolun hayatın her sahasında ne kadar 
mühim bir amil olduğunu insan, o yol ya -
pıldıktan ve gideceği yere eski5inden çok 
kısa zamanda vardıktan sonra daha iyi an
lıyor. 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, 

Elektrik tenviratı lokomobilinde 
kullanılmak üzere 102 ton parçalı kı
riple maden kömürü açık eksiltme u
sCtlile alınacaktır. Muhammen bedeli 
1632 lira olup ihalesi 31. 7. 940 çarşan 

ba günü saat 15 de belediye dairesinde 
encümen huzurile yapılacaktır. Talip
lerin eksiltmeye girebilmeleri için % 
i ,5 teminat akçesi vermesi lazımdır. 
Eksiltmeye konulan 102 ton kömiir 
ihale tarihinden itibaren 30 gün zar -
fında tamamen Yenişehir belediyesine 
tc-slim edilecek ve bedeli ihale kömü-Malatya Halkevinde 

liir konferans 
: A K 1 N _ rün bilvezin tesellümünde dcfaten tes-
§ S viye edilecektir. 
: : Taliplerin teminatlarile birlikte mez 

Malatya, 28 a.a. _ Şehrimizde bu- : PİYAN GQ Gİ ŞES İ _ kür tarihde belediyeye müracaatları 
ıunan İstanbul üniversitesi tarih pro- _ . : ilim olunur. (6390/ 4038) 14011 

Her keşidede büyük ikramiyelerı: 
fesörü Mükremin Halil Bagin Halk- : uğurlu eliyile dağıtan : Tuz n a klettirilecek 
evinde .. milattan evet ve sonra Ana- : 
doluda türklerin etnografik vaziyet- : M Ü Z E Y Y E N Ablanın : 
leri,, hakkında bir konferans vermiş- : Akın gişesinden her halde ta- -
tir. K onferansta vali, belediye reisi, : lihinizi siz de tecrübe ediniz.: 
askert ve mülki erkan tütün teşekkül- : Haksız. olmadığımızı göreceksi- : 
ler ve kalabalık bir halk kütlesi, me- E niz. Bankalar caddesi otobüs : 

11. ı h b 1 : durağı. 2925 : murlar ve mua ım er azır u u n- _ 

ınuşlardır. ":iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Konya inhisarlar Başmüdürlüğünden 
1 - Yavşan tuzlasından Sarayönü inhi -

sarlar idaresine (dort bin) ton tuzun çu -
vallara doldurma ve nakli (15) giin müd -
detle aı;ık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Nakl~dilccek tuzun muhammen nak
liye ücreti kırk bin lira olup muvakkat te
minat akçesi üç bin liradır. 

re edecek bilgil i b ir dokuma po!ta şefine ihtiyacımıı 1 ~ı 
Şeraitimiz aşağıya yazılıyor : ~ 
1- Fabrikamızda çalışacak p ost a şefi T ürk olacııl' ' 

tabiiyet ini h aiz bulunacaktır. 
3 

ıt 
2- Yaşı, o tuz dan aşağı, kırktan yukarı olmıyacı'L~ ı, 
3- M u t lak surette t ü rkçe okuması, yazması o lac 

ma işlerile a lakadar h esap işlerinj b ilecektir. ~ı 
4-- F abrikamızm imala.tını yap a n müm asil bi~ ~.ıg4 

v eya fab rikada m u h t elif d okuma i ş lerini bilgili bır )t ll 

ettiğine d air b o n servis ibraz e d ecektir. ~~ 
5,- H üsnühal varakası ile birlikt e n e m ikdar ayhl< ' ~ t 

duğuna d air vesika ibraz e d ecekti r. ~;·ttı 
6- T a lip o lanlar; , ~ı 
Şirketimizin lzmir ' d e ki m erk ezine m üracaat edehi lı 

Sehitler - İzmir. Posta kut usu : 55. 
~ 1 

..1 ııııııııı ı ııııııııı ıı ııı1111111111111111111111111111111 11 1 1 11111ıı 1 • -- kaptajı yaptırılacak Su • --
: Çocu k Esirgeme K urumu G enel M erkezinden : , 
: Planına göre yaptırılacak Su Kaptaj inşaatı pazarlıkla ete 

: konulmuştur. İhalesi 2 ağustos 940 cuma günü saat 10 d•, 
: Merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek ve mallı~ 
: istiyenlerin Kurum Hesap İşleri direktörlüğüne müracl 
: leri. 2997 

"=iı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı• 111 



İn§aat münakasası 
t ~· 'Vekiletı Satın Alma Komisyo

•' J 
tt bedeli 32.238 lira 21 kuruıı ol&n 
ld&ara j sundurması ikmali inıaau 

u 1, kt &araj in:ıaatı kapalı zarfla ek
~ oııınuitur • ..Eksiltme&i: 31/7/ g4o 

7 1 R.ınu saat 11 dedir. İ lk temlna
P ı~a 87 l:u ruş olup ,artnamesı, ke· 
l'ııOJes i 162 kuruşa komlıyondan a
t 'illerin zarflannr ihale sııatından 
cv
1
cline kadar M M. V. Sa. Al. Ko. 

c trı. (3720) 13748 

il.:f\ran velense.si alınacak 
~~· Vekaleti Satın Alma Komisyo

ı-t r 
e laıı ~edine tahmin edilen fiyatı: 10,5 v ıltJ 00:7000 adet hayvan velenseal 

0 a ııatın alınacaktır. Pazarlıtı: 
b ' ~~!'rtesf gUnU saat 11 dedir. Ktı.U 

ı k ""'10 lira olup eartnameııl 315 
~rlııyondan alınır. Taliplerin mu· 
<al tte M. M. V . ııatın alma Ko. da 

a.rı. (4029) 14066 

Balrk yağı alrnacak 
n~· 'Vekaleti Satın Alma Komi:syo

:~lloauna tahmin edilen fiyatı: 60 
· 16600 :17600 ldlo balıkyag>ı pa

•atın alınacaktır. Pazarlığı: 8. 8. 
~· ?lıba günü saat 11,30 dadır. KaU 
it~ 15Qo lıra olup ıartnruncsl komla

. \' ruıur. Taliplerin muayyen valdtte 
..,, (Qas) '\. Al. Ko. da bulunmaları. 

H067 
0hiloil BB. yağı aİınacak 
~· Vek!letl Satın Alınıı. Komisyo-

~ ~llosun& tahmin edilen fiyatı: S2 
ı; ~ 18200:19.000 ktlo moblloll BB 

5 :1'lıkta satın alınacaktır. Pazarlı
~ıı:ııı çarşamba günll saat 11 dedir. 
0 natı 2250 lira olup oartııamest 
~ t<h görülür. Taliplerin muayyf,n 

) ~& ll. V. Sa. Al. Ko. da bulunma-
~ ) ıt06S 

Gres yağı alınacak 
~~· 'V ekl.leti Satın Alma Komiıyo -

ki108'..ına tahmin edilen !lyatı : 50 
;a 2tı 000:2!5 000 kilo gr~s yagı pa
ıtı latın aıınacakt.1r. Pazarlığı: 3. 8. 

11'1lba gUnU ımat 14 tedlr. Katı te-
• t€1.iOo Ura olup &:artnrunesl komie

V rUJUr. Taliplerin muayyen vakitte 
~71Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

ıt069 

' l\e.zına, kürek alınacak 
f .lf, 'lf L~ • 

: eıı;.aJeti Satın Alma Komısyo-

~ ldtt muhtelif boyda kuma ile 
'deı e.di kürek pazarlıkla toatrn ah
•'. l{a.zmalarm beher kilosuna ve 

ı rl!ı bclıer adedine 50 kurut fiyat 
t:lilıniıtir. Pa.ıarlrfı: 5/8/940 pa • 

ıt ltiiııu saat 14 dedir. Katt teminatı: 
t 0Iup ,ıutnameıi 2,5 liraya komiı· 
;lınır. Taliplerin muayyen vakitte 
' Sa. Al. Ko. d& bulumnalan, 
) 14078 

lkı-amiye mikdarlan 
ı. . 

' \1 d:iJüiıttlttn I 

~'1lı kanuna göre ıavq sakatlan 
~Ctinılerine isabet edeırı ikramiye 

•nfıda cöııterilmlotir. 

~ tevzi komisyonlarınca dağıtı
l 1.dort ay olduğuna cöre ıakat 
~ Ctın (rapor, resmi senet ve ikra • 

.. ~ 4,anıarı ile birlikte) derhal ikra • 
tı komisyonlarına müracaatları. 

,. Lira K 

.. .. .. .. .. .. .. 
l .. 

dtrece ere 
' .. .. .. 

" .. .. .. .. 

239 00 
215 10 
167 30 
143 40 
119 50 
95 60 

119 50 
95 60 
71 70 
47 80 
23 90 
23 90 

14109 

~ Çorap aılmacak 
•:' 1' eltııeti Satın Alma Komiıyo

~tt Otu l:ifUne tahmin edilen fiyatı 
ı. Yedi kurue dok8an dört ean

~10 000 ı on bin çift pamukla ka
t\ıt l:ora.p puarlıkla mllnıı.akeaya 
ob bıaıe11l l. 8. 940 perıembe gU

blrdedlr.KaU teminab (1569.10) 
'°e -ıtnııı dokuz Ura on kuruştıır. 
~Jh.rtnamesl M. 'M. V. 11atın alma 

l ?!da görU!Ur. İsteklilerin kanu -
llru belgelerlelhale saatinde ko-

t!lrııeıerl. ('100) 14131 

~. V. Hava Müsteşarlığı 
1 ~ı 
1( tktrojen grubu almacak .... 
~~lııı elc~/eti Hava Satın Alım Ko

dall • 
3 • 
tıı 'det 15 beygir takatinde dizel e
l\h,_trupu pazarlıkla aııtın almacak
"~en bedeli (15.900) lira olup, 
l g~ t ıtıilttarı (2385) liradır. Pazar • 

''ıı ,,0 cumar~esi aünü aaat 11 de ha
"t f llıa komısyonunda yapı111caktır. 
~~ 'llnl ıartname her gün öf leden 
tıı •Yonda gorülebilir. İsteklilerin 
btıt:ı 11."Ve saatte kati teminat ve ka
i?2) Crıyıe komisyonda bulunmala -

~ • 14020 

l.r ltıılatör asidi alınacak 
~ .... 

~l/ıf elcaleti Hava Satın Alma Ko -
~ •ıı : 
~ ltilogram uf akimilatör asidi 
ta80la~ıı alınacaktır. Muhammen 
lıt'd lıra olup katt teminat miktarı 't ~r. Pazarlığı 31/7/940 çarıamba 
~ 1 de hava satın alma komiı -

'ıld PıJac1.kur. İdari ıartname her 
lt~ •onra komisyonda görülebilir. 
"t llıua:yyen gün ve saatte k&tt te

\anunı belıeleriyle komisyonda 
• (4074) 14080 

ASKERIFABRlKALAR 

45 ton arap ıabunu alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdiirlülü 
Mt!rkez Satın Alma Komısyonundan: 

Tahmin edilen bcd"'ll < llS.750 ı lira olan 
45 ton arap sabunu Mkerl fAbrlkalar umum 
mUdUrlUSü merkez satın alma komlsyo -
nunca 6. S. 040 ııalı gUnU saat 16 da kapa
lı zarfla ihale edilecektir. Şartname para-
11ı.z olarak komisyondan verilir. Tallplrrln 
muvakltat uınlnııt olan (1181 ı lira (2f;) 
kunııu hav! teklif mekluplannı mezl<Or 
günde uat lı\ e kadlll' komiııyona vermete
ıl ve kcndilcrlnln de 2400 numaralı kanu
nun 2 ve 8. maddPlerfndeki vesalkle ko
mlı!yoncu olmadıklarına ve bu i11le alfika -
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o -
dMı vesfkaslyle me:o:ktlr gUn ve ııan.tte ko-
misyona mtlrn.c.aatları. (8890) 13947 

Kereste alınacak 

Askeri Fabrigalar Umum Müdürlüğü 

M ~rkez Sıtrn Alma Komisyonuadan : 

170 metre mikabı 3,50 : 4x0,14 : o.ıs x 
0,025 M. ebadında çıralı çam tııhtasr. 

170 metre mikibı 3,50 : x0,18x0,025 M. 
ebadında çıralı çam tahtası, 

160 metre mikabı 3,50 : 4x0,20x0,025 M. 
ebadında çıralı çam tahtası, 

335 metre mikabı 3,50 : 4:ı;0,22x0,025 M. 
ebadında çıralı çam tahtası, 

83 metre mikibı 3,50 : 4x0,25x0,025 M. 
ebadında çıralı çam tahtası, 

82 metre mikabı 3,50 : 4x0,20x0,22x0,03 
M . cbadınıta çıralı çam tahtası. 

Tamamen çıralı çam vermek mümkün 
olmadığı takdirde her kalemin nısfı Beyaz -
küknar olabilir. 

Tahmin edilen be.deli (50.000) lira olan 
miktar ve ebatları yukıı.rda yazılı altı ka -
lem ve ceman 1000 metre mikabı kereste 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez. 
satm alma komisyonunca 6/8/ 940 salı ıü· 
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (50) kurue mukabilinde 
komiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (3750) lirayı hııvi teklif mek
tuplarını mezk<lr günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanıınun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadrklarına ve 
bu iıle alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezk<lr gün ve 
saatte komisyona müracaatları (3891) 

13948 

41 Kalem muhtelif ebatda demir 
malzemesi alınacak 

A~ker1 Fabrikalar umum müdürlülü m~r
!:ez s~trn alma komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (75932) lira (50) 
kuru$ olan 41 kalem muhtelif ebatda demir 
malzeme askeri fabrikalar nmıım müdürlü· 
ğü m~rkez satrn alma komiııyonunc<t 9)8/ 
940 cuma günü aaat ıs te kapalı zarfla i
ha1e edilecektir. Şartnıune (3) lira (80) 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Tıılirlerin muvakkat teminat olan (5046) 
lira (63) kuruiu havi teklif mektuplarmı 
mezkur günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3: maddelerindeki vesaikle 
komisymıcu olmadıklarma v~ bu işle ala
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikasiyle mezkQr gün ve saatte ko-
misyon müracaatlan. (3925) 13980 

Mukavele tarihinden 31. 5. 1940 
tarihine kadar Kaya§ İstasyonun
dan Fabrikalara ve Fabrikalar -
dan Kaya§ istasyonuna gelecek 

ve gidecek takriben 4000 ton 
malzeme ve saire nakliyatı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5200) lira olan 
yukarda yazılı nakliyat askeri fabrikıılar 
umum müdürlüğü merkez satın alma ko -
:m.iııyonunca 9/8/940 cuma günü r.aat 15,30 
da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
paraaız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvııJdcat teminat ola.n (390) lirayı 
havi teklif mektuplarmı mezlrllr günde il\• 
et 14.30 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaik.le komisyoncu 
olmadıklanna ve bu igle alikadar tüccar -
dan olduklarrna dair ticaret odası vesika -
ıüyle mezkQr gün ve saatte komisyona mil-
racaatlan. (4047) 14015 

Beş kalem ve ceınan 2360 adet 
ispit ile 2000 adet başlık 

alrnac.ak 
Askeri Fabriblar Umum Müdürlütiı 

Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9150) lira olo.n 
muhtelif ebatta beş kalem ve ceman 2360 
adet ispit ile 2000 adet başlık askeri fabri
kalar umum müdurlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 9/ 8/940 cuma günü saat 11 
de kapalı zarfta ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Ta -
llplerin muvakkat teminat olen (686) lire 
(25) kuru"u havi teklif mektuplarını mez
kur günde ı;aat 10 na kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle allika -
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o • 
dası vesikaııiyle mezkur giın ve saatte ko • 
misyonıı müracaatları. (4020) 14026 

5000 Adet çalı ve 2000 adet 
haıır süpürge alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüi ü 
Merlıie.ı Satın Almı Komisyoaundan : 

Tahmin edilen bedeli (1150) lira olan 
5000 adet çalı ve 2000 adet hasır süpürge 
ar.keri faljrikalar umum müdürlüğü merkez 
aatm alma komisyonuna 13/ 8/ 940 salı gü
nü ı;.aat 14 te açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parurz olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (86) lira (25) kuruı ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala -
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odsı vesikasiyle mezkOr gün ve saatte ko-
mişyona müracaattan. (4098) 14095 

ULUS 

BAŞVEKALET 

Matbaacılara 

BaşveHlet istatistik Gent!l Direktörlü
şü Eksiltme ve !hale Komisyonundan : 

1 - Açık pazarlıkla eksiltme ve ihalesı 
yapılacak olan 40 forma tahmin olun.an 11 
inci cilt istatistik yıllığından 2000 nüsha 
bastınlacaktır. 

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

3 - Eksiltme 1940 ııeneai temmuz a;yı -
nm 31 inci çarşamba &iinü gaat 15 de umum 
müdürlük binasında toplanacak olan ko -
misyonda açrlacaktır. Nümune dairede gö
rülür. Şartname komisyon kitipliğinden is-
tenebilir. (3527) 13590 

Matbaacılara 

JANDARMA 

Yataklık bez alınacak 
]. Gn. K. Ankara ]andırma Satın Almı 

Komisyonundan: 
Bir metreıine otuz dokuz kuru~ fiyat 

tahmin edilen yetmi' bin metre yataklık 
bez ·ı. Gn. K. Ankara Jandarma satrn al
ma komisyonunca 30 temmuz 940 sah gü
nü saat 15 de kapalı zarf eksiltmesiyle a-
lınacaktır. Şartname (137) yliz otuz yedi 
kuruş mukabilinde lstanbul'da jandarma 
muayene ve Ankarad& J, ı;atm alma komis-
yonundan verilir. Nümune komisyonda her 
gün görülür. İsteklilerin muvakkat temi
nat olan iki bin kırk yedi lira elli kuru,luk 
vezne makbuzu veya banka mektubunu 
muhtevi kanununa göre yazılmıı kapalı 
zarf mektuplarını makbuz karıılığında iha
le günü saat 14 e kadar satın alına komis-
yonumuza vermeleri. (3672) 13717 

Hayvan velensesi alınacak _ 
Başvekalet istatistik Umum Müdürlü- , 

lü Eksiltme ve !hale Komisyonundan: /. Gn. K. Ankara ]. Satrn Alma Komis-

1 - Açık pazarlıkla eksiltme ve ihalesi 
yapılacak olan 35 forma tahmin olunan kü
çük istatistik yıllığından 500 adedi yazılan 
lransızca olmak üzere 4500 kitap bastırı
lacaktrr. 

2 - 16 snyfalık beher forması için tah
min olunan bedel 45 lira iizerinden 1575 
liradır. 3 7,5 hcsab;yle 11!) liralık muvak
kat teminat vesik1sı. verilmesi lb:ımdır. 

3 - Eksiltme 1940 senesi temmuz ayının 
31. inci rarşamba günü saııt 16 da umum 
müdürlük binasında toplanacak olan komiıı-
vonda yapılacnktır. Nümune dairede görti
lür. Şartname komisyon kitip!ij;inden is. 
tenebilir. (3671) 13716 

ADLiYE VEKALETi 

Adliye 

Adet 

Vekaletinden : 

6 
8 

Dört ayaklı masa 
Yazıhane 

Blla'da nevi ve cens!eri ve miktarları ya. 
zılı eski mcfnı,at arttırma suretiyle ntı -
lacaktır. 

Talip olanlarm cörmek üze.re her gün 
Vekalet Levazım müdilrlüğüne ve almak 
için de arttırma günü olan 3/8/940 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 10 da mezk<lr 
müdüriyette teşekkül edecek arttuma ae 
eksiltme komisyonuna mlinı.caatlan illn 
olunur. (3966) 13941 

MÜNAKALAT VEKALET! 

Benzin alınacak 
Mündallt Yeki/etinden : 

1 - Vekllet otomobilleri için (2475) li
ra muhammen bedelli (9000) litre benzin 
7/ 8/ 940 çarııamba günli saat (10) da Ve -
kalet levazım müdürlüğündeki komisyonca 
açık eksiltmesi yabılacaktrr. 

2 - Muvakkat teminat (185) lira (63) 
..kun.ısıur. 

3 - Şartnamesi parası• olılralt verilir. 
İsteklilerin kanuni veeikalariyle mezlcilr 
ıriin ve saatte bulunmaları. (3941) 139S4 

MALiYE VEKALETi 

Tamirat yaptırılacak 
Maliy11 Vekaletinden : 
Yapılacak ia: Hariciye veklleU blnuının 

tamın. 
Ke:lt bedeli: 4340 lira 79 kuru§tur. 
İhalentn ne suretle yapılac&#l: Açık ek

siltme • 
İhalentn yapılaca~ mahal ve tarihi: 

15. 8. 940 l\lallye vekllletl mllıt emlA.k mU
dUrlükfinde eaat 16 da. 
İhaleye ~rmek istlyen kimselerden ara

nılan vcaalk: Bu i3 içln nafıa mUdUrlUğtın· 
den alınacak ehliyet vesikası. 

.Mu\•akkat teminat miktarı: 325 llrıı. M 
kuruştur. 

İhale e\T8.lonı görmek letıyenler: 'M&lt
ye vekflUıU mllıt eml~ müdUrlüğtinde ıa
tenilen evrakı glireblllrler. 

{4066) 14049 

lKTlSA T VEKALETi 

Benzin alınacak 
lktısat Vekiletinden : 

Makam otomobili ile servis motoıliklet
lerl için (350 J teneke benzin salın alına
caktır. Tahmil tahliye ve belediye ı;azha
nealne kadar nakil ücreti dahli olmak üze
r e tahmin edilen bedeli (1811 ı lira (21>) ku
TU/J ve muH\kkııt teminatı (1':51 Ura (85) 
kunı t ur. 

ih:lle 9. 8. 940 cuma ıı;iinU aaat (10) da 
levazım mUdUrlU~ndo toplanacak satın al
ma komisyonunda yııpılacaktır. Taliplerin 
şartnnnıcyl ~örmek ve % 7,5 muvakkat te
minatı yatırmak üzere levazım müdUrlU· 
ğilne mürııcatları lli\D olunur. 

1104S) 14014 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Serüm ampulü alınacak 
Sıhat ve lçtim;ıi Muavenet Vek8letı 

Merkez lfı!zıssıhha Müessesesi Satın Al· 
ma Komısyonundan: 

1 - ııooo 2cc 
111000 5 .. 

35000 10 .. 
3iOOO 15 ,, 

192000 
Müessesemiz için cınıı ve mikdan yazılı 
192000 adet eerom ampulü açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 5. 8. 940 pazartesi gllnU 
eaat 11 de Ankarada merkez hıfzıssıhha 
mUesııesC'si satın almıı komisyonunda yıı.pı
lacaktıi'. 

3 - Ampullerin cam evııafı tUrk kodek· 
sine uygun olacaktır. 

4 - Tahmin bedeli S360 lira ilk temln&
tı 627 liradır. 

5 - Şartname ve nUm11ne11lnl görmek ıı
tıyenler ltomlsyona milr:ıcaat ederler. 

6 - Muvakkat t eminat bedeli nakit ve 
nakit mahiyetindeki evrakı Maliye VekA.· 
letl merkez vemeııine yatırılması için ta -
llplerln blr gün e~el ve kaııunı veslkalarly
le beraber belll gtlii ve aaatte komisyona 
gelmeler!. (4.050) 14076 

yonundan : 

Bir adedine on bir lira fiyat tahmin e
dilen bet ,Uz adet hayvan velensesi An
kara J. satm alına komisyonunca 5 ağus
tos 940 pazartesi günU saat 15 de kapalı 
zarf ekailtmeslyle alınacaktır. Şartname 

parasız olarak İstanbul J. muayene ve An
kara J. ııatın alma komisyonlarından alı
nabilir. Nümune her gün Ankara J. ııatın 
alma komisyonunda görülür. İsteklilerin 
muvakkat teminat olan dört yüz on iki 
lira elli kurU$1Uk vezne makbuzu veya ban 
ka mektubunu muhtevi kanununa göre ya
zılmış kapalı zarf mektuplarını makbuz 
karı,ıılığında eksiltme tunü ınat 14 c kadar 
Jandarma Genel komutanlık binasındaki 
J. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3820) 13860 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Elbiselik kuma~ alınacak 
Gümrük ve lnbi:sarlıır Vel:iletinden : 

1 - Vekilet kolcu ve müstahdemleri 
i!;in mübayaa edilecek 680 meue elbiselik 
kumaıın bir ay içinde satın almması pa • 
zarlığa konulmuştur. 

2 - Buna ait oartname her giln Vekilet 
levazım müdlirlüiünde cörlilebilir. 

3 - Muvakkat teminatı (280) lira (50) 
kuruştur. 

4 - Pazarlık 14/8/940 çarf8111ba rünil 
ıa.at 14 de Vekllet levazım mUdürlüğünde 
yapılacaktır. 

T&liplerin belli gün ve saatte komisyon-
da hazır bulunmalar;ı. (3759) 13764 

Çit yaptırılacak 

~nkar.ı lnhisarlar Ba~ Müdürlü
ğünden : 

Ke;if bedeli 1650 liradan ibaret olan 
idaremizin Kılıçlarda barut depoları 
etrafına dikenli telden çit yaptırılma
sı işinin tayin ve ilan olunan gün ve 
saatte açık eksiltme ve ihalesine ta
lip çıkmadığından 2490 sayılı kanu
nun kırk üçüncü maddesine göre a
çık eksiltmesinin 5. 8, 940 tarihinde 
saat 16 da yeniden icra edileceği, is
teklilerin 123 lira 75 kuruı ilk temi
nat paralııriyle birlikte idaremizde 
toplanacak komisyona müracaatları. 

(4149) 14140 

MAARiF VEKALETi 

BÖLGE SANT OKULLARI ÖZEL 
4 üncü SINIF ELEKTRİKÇİLİK 
ŞUBESİNE PARASIZ YATILI 

VEYA NEHARİ TALEBE 
ALINACAKTIR 

Maarif Ve'Jcilliğinden : 

Okula kabul edileceklerden şğıda ya-
zılı vasıflar aranacaktır. 

a) Tilrk olmak, 
b) En a:s orta okul mezunu olmak 
c) Yaııı on dokuzdan bliyük olmamak 
d) Sıhi ve bedeni hali sanat okulu tah • 

ailine mUsait olduğu, heyeti ııhiye raporu 
ile tevsik edilmek. (Rapor okuldan alına -
bilir.) 

e) Fizik • kimya ve matematikten ortıı 
okul müfredat programına göre yapılacak 
müsabaka imtihanını kazanmıık. 

Müsabaka imtihanları 2. IX. 1940 tari -
hin.de yapılacağından okula girmek isti -
yenlerin 29. VIII. 1940 perııembe g{inU ak
şamına kadar Ankara, tstnnbul, İzmir böl
ge sanat okulları müdürlüklerine balivur -
malan lb:ımdır. (4159) 14138 

P. T. TELEFON Md. 

Matbaacılara 

P. T. T. U. Müdürlllğünden : 

1- Her ay 3500 " üçbin beşyüz ,, 
ni.ısha basılacak olan P. T. T. dergisi
nin tab'ı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedel 2434,25 " iki 
bin dört yüz otuz dört lira yirmi beş 
kuruş ",muvakkat teminat 182,57., yüz 
seksen iki lira elli yedi kuruş ., olup 
eksiltmesi 12. 8. 940 pazartesi günU sa
a· 16 da Ankara'da P. T. T. Umumi 
Müdürlüğü satın alma komisyonunda 
yapılacaktu. 

3- İstekliler muvakkat teminat mak 
buz veya banka teminat mektubile ka
nuni vesikalarını hamilen mezkur gün 
ve saatte o komisyona müracaat ede • 
ceklerdir. 

4- Şartnameler Ankara'da P. T. T. 
Levazım Müdürlüğünden bedelsiz ola. 
rak verilecektir . .(4017), 14024 

A. LEVAZIM AMlRLICt 

Muhtelif .sebze alınacak 
Ankara Levazım Amlr1ili Satın Alma 

Komisyonundan : 

1 - Apğıda cins ve miktarı yazılı 7. ka
lem sebze pazarJığı 30/7/940 saat 14 de 
Ankara Lv. amihi(ii satın alma komisyo -
nun~ yapılacaktır. (41-43) 14137 

Kati te-

Cinsi 
Domates 
Patlıcan 

Bamya 
Karpuz 
Biber 
K. soğan 
Patates 

?diktan 
Kilo 

12900 
13200 
4000 

20000 
2100 
6000 

16000 

Muhammen 
bedeli lira 

1000 
1056 
680 

1400 
126 
480 

1600 

minatı 

Lira 
150 
159 
102 
210 
19 
72 

Z40 

Muhtelif sebze alınacak 
Ankara Levazım Amirlili Sat.rn Alma 

Komisyonundan : 

1 - Aşa.Gıda cins ve miktarları ynzıh 
sebzelerin pazarlığı 31/ 7/940 saat 11 de 
Ankara Lv, imirliği satın '8lma kom.isyo -
nunda yapılacaktır. 

İstekli l erin kati teminatlariyle komisyo-
na müracaatla rı. (4144) 14139 

Kilo 
6000 Karpuz 
1500 Dolmalık biber 

500 Vi~nc 
1600 Kabak 
2500 Taze üzüm 

500 Taze bamya 
1200 Şeftali 

1200 Armut 
100 Demet taze soğan 
100 Demet maydanoz 
50 Kilo Vişne 
50 K ilo şeftali 

200 K ilo Kabıı.k 
200 Kilo patlıcan 

50 Knysi 
150 T . bamya 
200 Doınate5 

100 Karpuz 
50 T. üzüm 

200 Ane, kadın fasulya 

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

kıtaat ilanlan 

Sadeyait alınacak 
Edirne Askeri Satın Alma Komisyo

nundan: 
Kapalı .zarfla 22 ton u.deyağı alınacaktır. 

İhalesi 31/7/940 ~rp.ınba günü ııaat 11 de 
Edirne'de eski Müıiriyct dairesinde satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
edilen tutarı Z7SOO ve teminatı 2063 liradır. 
Evsaf ve &artnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ııözU ge!;en günde 
ihale saatından en ıeç bir saat evel teklif 
mektuplarını komisyona vermi' olmaları 
lizımdır. (!1753) 13759 

Sığrreıti alınacak 

1 - Tümenin Elazığ ıamizonu ihtiyacı 
olan 240 ton sığır etinin kapalı zarfla ek· 
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli "45600 lira ilkte
minatı 3420 liradır. Eksiltmesi 30/7/ 940 
salı günü saat 10 da tümen satm alma ko
misyonu dairesinde yapılacaktır. 

3 - Şartname satm alına komisyonu dai
resindedir. 

4 - İsteklilerin belli günde en geç sa
at 9 a kadar kanunun bildirdiği veçhile dol· 
durup kapayacaklardır. '.I'cklif mektuplan
nm komisyona reiıine vermeleri nan olu-
nur. (37.55) 13761 

Sığrreti alınacak 

1 - Tümenin Hozat gımıizoDJJ ihtiyacı 
olan 120 ton sığır etinin kapalı zarfla ek· 
siltmesi yapılacaktır. • 

2 - Muh:ımmcn bedeli 24000 lira ilk te
minatı 1800 liradır . 

3 - Eksiltmesi 3017/ 940 salı günti ıaat 
16 da T üm. satınalnıa komisyonu daire
Einde yapılacaktır. 

4 - Şartname ı;atm alına komisyonu dai
resindedir. 

S - İsteklilerin belli günde en geç sa.at 
15 e kadıır kanunun bildireceği veçhile dol
durup kapnyacaklardır. Teklif mektupları· 
nı kom;syon reisine vermeleri llm olunur. 

(3756) 13762 

-5-

Sığıreti alınacak 
1 - Tümenin Malatya garnizonu ihti,,a· 

-eı olan ~40 ton sığır etinin kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 48000 ve ilk te
minatı 3600 liradır. 

3 - Eksiltme 3117/ 940 çarşamba g{inil 
saat 16 da tiım. satın alma komisyonu dai· 
resinde yapıl~aktrr. 

4 - Sartname satın alma komi1yQ12 dai· 
rcsindedir. 

5 - İsteklilerin belli günde en ceç U• 
at 15 e kadar kanunun bildirdiği veçhile 
doldurup kııpatacnkJardır, teklif mcktupla.-
nnı komisyon reisine vermeleri il1n olu • 
nur. (3757) 13763 

5 Kalem mutabiye a.lınacak 

1stanbul Lv. Amirliii Satın Alma Ko, ı 
Adet 
9500 Keçe belleme 
5000 Kıl çul 
9500 Kıl kolan 
9500 Ktl yem torbast 

50000 Gebre 
Yukarı<!a yazılı beıı kalem mutabiye a

lınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 5.8.940 
pD.zartesi cünü saat 15 de Tophanede latan 
bul Lv. amirliği ııatın alına komisyonun
da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 75375 lira teminatı 5011 
lira 75 kuru:ıtur, Şartname ve nümuneleri 
komisyonda. c örütür. lsteklilcrin kanun! 
vesikalariyle beraber teklif mcktuplumı 
eksiltme santından bir saat evel komisyo-
na vermeleri. (3837) 13862 

Sığır eti alınaeak 
Isparta Tümen Satın Alma Ko. : 
l - Antalyadaki kıuıstm senelik ihtiya

cı olan 1~6.000 kilo sığıreti kapalı z~rf 
usuliyle olı:siltmeye konulm~tur. 

2 - Şartn:ımesi İspartada tümen satın 
alma komisyonunda ve İstanbul Ankara 
Lv. amirlikleri satm &lma komisyonunda
drr. İstekliler ııartnameyi komisyonlarda 
okuyabilirler. 

3 - İıibu 156.000 kilo sıtıretinin mıP 
hammcn tatarı 26.~0 liradıT. 

4 - Şartnamesindeki % 25 miktar faz.. 
lası da dahil olduğu halde ilk teminau 
1989 liradır. 

S - Eksiltme 6. 8. 940 tarihine tesadüf 
eden sah gilnü saat 10 da İsparta tümen 
satın alma komisyopunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 6. 8. 940 ulı ~ aut 
9 a kadar teklif mektuplanm tümen utm 
alına komisyonu başkanlığına verecek ve 
yahut göndereceklerdir, Bu saatten sonra 
verilen ve yahut gönderilen mektuplar &• 

hnmıyacaktır. Saat ayarı tümen daire sa
atiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve 
bilhassa 32 maddesine uygun olm.ryan 
mektupların sahipleri eksiltmt3'e i§tirllc 
cttirilmiycceklerdir. 

(3695) 13882 

Tavuk eti alınacak 
lstanbul Levazım Amirlili Satı11 AJ. 

mı Komisyonundan: 

lstanbuT lwaıım imirlifi birlilderi i -
cin 7375 kilo piliç eti 23,600 tavuk eti, ıs 
bin 900 hindi eti 2. 8. 94() cuma günü sa
at 15 te Toplıanede 1st. Lv. imirlili satıa 
alm• Icomısyonuada p•zarlıkla &•tın ılı. 
nacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 24,383 ı;. 
ra ilk !eminatı 1828 lira 72 kuruştur. Şart
namcsı komisyonda görülüt. 1ste1c1ilerin 
kanuni vesikalariyle belli saatte komisyo-
na gelmeleri. (4116) 14193 

Kunı fasulya alınacak 
Adana Tüm Sa. Al. Ko. Rs. 
Yeni çuvallı 800 ton küru fasulye 1. a. 

940 peroembe gUnü saat 10 dıı Adana aa
kerl satın alma komteyonunda pazarlıkla 
alınacaktır. Muhammen bedcll 52,500 mu· 
vlkkat teminatı 3937 lira 60 kunı§tlır. 1 .. 
teklileıfn temlnatlarfyle mUracaaUan. 

(ill7) lil3' 

Yemeni alıQcak 
Kıyseri Asl:eri Satın Alma Ko. Rs.tlen: 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fiyat 

(270) kurugtan (5993) çift yemeni 5.8.MO 
gUnU aa.nt 15 te pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (16181} Ura (10) 
kuru§ olup kaU teminatı (2t27) 60 lrunıf
tur. 

3 - Şartnamesi Ankara, İstanbul leva. 
zım Amlrliklerf ve Kayaeri ukert aatıa 
alma komisyonunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3. Unctı 
maddelerinde yazılı vesaik ve kaU teml• 
natlnriyle birlikte belli gün ve aa.atte ko• 
misyonda bulunmaları l!zımdlr. (4118) 

14185 

5 Kalem şerit malzeme at.nacak 
lstanbul Levazım Amirlili Satın Almı Komisyonundan 
Tutarı .. Mikdarı 

L ira 
30.000 
44.000 
41.000 

147.000 
48.000 

Metre 
200.000 
400.000 
520.000 
422.000 
144.000 

Cinsi 
2'1 m/m. 
27 .. 
21 H 

50 
80 

fitilli ..-lf 
düz ... 
.. 

{ıti!U 

diia 

• .. 
Yukarda yazılı be, kalem ııerit malzeme 9/ S/940 cuma cünü saat Hl d& Topbane'cle 

İstanbul Lv. fimirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
312.260 lira ilk teminatı 16.24-0 lira 40 kuruııtur. NUmuneleri :lcomiıyonda ~örülür. 
İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ekisltme saatinden bıiır 
ıaat eve! komisyona vermeleri. (4016) 14010 

Düğme ve kopça ahnacak 
Tutan Mlkdan Cinsi 

Llrn Kr. adet 
38.904 4.863.000 Mat kaput dilğmeşl 
28.978 4.139.000 Mat caket dilğmW 
6 28 1:138.000 Mat kUçilk dll#me 
2.465 l.972.000 KUçUk maden! dllğma 

19.'i92 60 13.195.000 Büyük maaenı dllğnie 
809 GO 506.000 Snkaııdıram dill;mesi 

4.872 50 1.949.000 KUçUk kopça 
6.062 l .732.000 BUyUk kopça 

Yukarıda mfkdan YllZlh 8 kalem dtlğ me ve kopçalar 9. 8. s.a cum& s(lııll saat 
15,30 da Tophanede ist. levıızım A. Sa. Al. Ko. da kapalı zarfla satın alına.caktır. 
Hepsinin muhammen tahmtn bedeli lOS.676 lira 60 'kuruş ilk temtiıatı 6683 lira s:; ku
rtl§Uır. 8 kalem olan bu malzeme bir tali be :lhalo edileceği gibi &)Tl ayn taliplere 
de ihale edlleblıtr. İsteklilerin kanun! vcs lkalnrlyle bf>.raber teklif mektuplarım lha.-
le saatinden bir aaat evel konıieyoııa vermeleri. (4015) 14009 

Un alınacak 
Midyat için 2/ temmuz/ !il40 günü yapılan 200.000 kilo fabrika ununun eksiltm~ine 

talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40. ıncı mıddesine atfen ıı.ıatıda yazılı oe· 
kil ve zamanda yeniden arttırma ve eksiltmenin icrasına karar verilmiıtir. Taliple • 
rin 2490 &ayılı kanunun bu husus için istediği seraitlere ve iluı.le a.aatından bir 5 aat 
evel .zarflar verilmi& bulunacaktır. (3954) 13940 
Cin.'loi Mikdarı Muha. B. Teminatı İhale sa.atı tekli 

kilo 
Pabrikumu 200.000 

Lr. Kr. 
20.000 00 ı~ 00 

tarihi 
6/8/ 949 t 



CAY KÖYÜNDE HORAK CİFTLİGİ 
T. C. Ziraat Bankası Tokat ıubesinden :. 

il~ 5! 5 -a 
J.9 -.a !:!- .! ''4 -;c: S ı a t.r::~:5 ...... J 

°t: G·- • W >- .. :•-:S W ö ~=i. oeJ!! .,~a~ 
ını:vxtt Gayri Menkulün Hududu 

o .D J .d 
1350 Nıaıf 138/147 ıubat 310 620,3Ku " çı emli tepeler ve nohutlu Şarkan, çay kariyeıi toprağı, Garben yeni köy hududu ve yofu.ı ılnoru 

ve değirmen acağının eski barkı, Şimalen Zil~den Tokada ıiden pe, Ce
nuben dimorta ve çay kariyesinden Zilcyc giden yol. 

176 

l28 

l47 

[575 

noo 
1015 

!155 

450 

450 

l40 

tarla tarla 

• 

• 

• 

.. 
• 

• 

.. 
• 
• 

• 

.. 
• 

• 

• 

• 

• 

139/148 

140/149 

141/150 

135/144 

136/145 

137/.146 

1·42;ısı: 

143/152 
153 

154 

155 

ısa 

157 

158 

159 

ıeo 

.. 80,3 Mandıruta boyalak 

• 422,7 Delfnnen ocafı &ıii ve mandıra 

.. 294 Mandırasta bl1yilk tepeler 

.. 58,8 Çoraklık ve çay Jıcayil yanaı 

.. 67,5 Çoraklık ve çay kayil yuın 

• 337,7 Çoraklık ve py Jıcaytl yana 

• 729 Bademli çal 

• 1010,9 Yalanc:ıotlu 

• 

• 

• 

• 

• 
.. 
• 

• 

466,3 Şatollu " boyalık " on iki mevki
lerde 

200 X.lci horuk ft tusla tepesi nam ma
halde 

137,8 Çay tarla 

313,3 Çay ~b 8n6nde cehennem de-
resi 

206,7 Eı1rf çay kayi1 U.tilnc!e artlar mev
kiinde 

206,7 Çiftlik 8ni1nde harman tarla 

248,( Çiftlik anilnde kat illtil 

• 
351,5 Emir deresi " hatıplık 

Ş. Çay köyünün hududu, G. Mandıraz barkı, Şi. Sahibi ıenedin mandıru 
ve hilyük tepelerindeki tarlaları, C. Yeni köy suyu. 

Ş. Çay kariyeainin arazisi, G. Söğütlü dere, ıi. yeni köy ıuyu, C. Tokat i 
le Zile arasındaki §OSC. 

Ş. Sahibi ıenedin mandıraz mevkiindeki boyalık tarlası, G. Mandıru bar 
kı, Şi. kut oturağı kariyesinden İsmail beyin ve çay kariyeıinin araziıi, C. 
Tepeardı ve bahçe başı kariyelerinin arazisi ve mandıraz barkı. 

Ş. üç yol ağzı, G. yeni köy hududu, Şi. köyden pazar kariyeıinc &iden 
yol, C. yeni köytien Dimorta ve çay kariyesine giden yol. 

Ş. Zile yolu ~e pazar yolu, G. Yeni köy hududu, Ş. çay ve dimorta kariye 
lerinden Zileye giden küçük yol, C. Yeni köyden pazara giden yol. 

Ş. Çay köyü hududu, G. pazar Dimorta ve çay kariyelerinden Zileye gi
den yolların mültekası, Şi. Yeniköy ve Zil~dcn pazar köyüne giden yol, C. 
Zileden Çay köyüne giden yol. 

Ş. Horuk çiftliğinin deresi, G. Yeniköy deresi, Şi. üç Çakıl Kayası ve çift 
liğin Çalı, C. Göv Epne ve Yeniköyün odun yolu. 

Ş. orta çal, G.Göv Eşme, Şi. dere, C. köy ve avlı çalı. 
Ş. Kale deresi barkı ve Kazankaya deresi namı dijeri ıöğütlü dere, G. 

Çay köyünün dağ yolu, Şi. Pazar kariyesinin yolu, C. Dimorta kariyesinin 
dağ yolu. 

Ş. Çay köyünün dağ yolu, Garben Horuk deresi ve değirmen ebniyeıi. ş 
Horuktan pazar kariyesine giden tarik, C. Tepe. 

Ş. Çay köyünün dağyolu, G. Çay deresi, Ş. Çayköyünün dağyolu. C. Pu 
zar kariyesinin yolu. 

Şarkı ıimalisi Kazankaya deresi, G. Çay köyünün dağyolu, Ş. Mezarlık ve 
Kazankaya yolu, C. Pazar kariyesinin yolu. 

Ş. Hark ve mezarlık ve İdris efendi tarlası, G. Horuk çiftliğinin ıapyolu 
Ş. Yeni köy kariyesinin yolu, C. Horuktan kale deresine giden yol. 

Ş. Çay köyünün deresi, G. Horuk çiftliğinin yolu, Ş. İdris efendi tarla11 
ve Çay köyü önü Cenuben kale deresine giden Horuk çiftiliği yolu. 

Ş. Horuk çiftliğinin sapyolu ve Çay köyü yolu, G. Sahibi senetlerin emir 
deresindeki tarlası Şimalcn yine sahibi senetlerin tarlası, C. Yeni köyü ve 

· Çay köyü arasındaki yol. 

1715 Tam 
tarla 
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Ş. Sahibi ıcnetlcrin kaı üstündeki tarları, G. Horuk çiftliğine gelen yol, 
Ş. Yeni köy ve Çay köylerinin ydlu ccnuben Horuk çiftliğine gelen yol. 

88/t5S Btlyflk hatıphk Ş. Çiftlik cbniyeai, G. Hatıplık deresi Şi. Yeni köyden Horuk çiftliğine 
310/335 • 345,4 gelen yol, C. üç Çakıl kayası. 

• 152/1159 Çoraklık Mezarlık, ve Yeni köy hududu ve yoğunlu tarla ıınırı ve yol ve değirmen 
310/335 • 404,2 yolu, 
U51/1C59 Çiftlik httnde Tekkefln tarla Ş. Çay köyünün deresi G. Çiftlik haneleri Şi. Çiftlikten Kale deresine 
310/335 • 58,8 &iden yol, cenuben çiftlik değirmen yolu. 

• 

T. C. Ziraat bums Tokat Şubetlne 2814 No. lu kanun ahkamına ıöre borçlu Musa Pqa .ıade Bekir Sami varisleri borç takıitlerini vadesinde öde
mediklerinden mukar kanunun betinci maddeai mucibince borcun tmwmı keıbi muacceliyet etmekle borç mukabilinde ipotek olan yukarıda senet, ta
rihi, No. lan, mnlril, hudut ve dekarlan yanlı 20 tarladan ilçtlnün tlmmnı ve 17 tanesinin nıııf hi11eıi Tokat viliyet idare heyetinin ıı. 7. g40 tarih ve 
SM No.lu brariyle ve tahsili envaı kanunu ahkamına tevfikan satılacaktır. 

15. 8. 940 tarihinde muvakkat ihaleıi ft ihalei mfltealdp 10 ıttn aonra iha lei lratiyeıi yapılacağından taliplerin müzayedeye ittirik etmek üzere To
lııat Villye~ idare heyeti kalemine milrac:utlan" artırma tutanmn ~ 7,5 miktarı pey akçesi olarak Ziraat Bankasına yatırmalan illn olunur. 2995 

Satıhk dükkanlar ve arsa 
Vddlar Ulllfllll J1adarlalfl11de11: 

llnhammen Muvakkat 
kı)'llletl teminatı 
L. X. L , X. Cinsi 

Mahal Mnkii Met1 Pafta Ada Par-
leli huı sel ------------------ - - - - -

D50" 00 Z44 00 Altında iki dükklnlnkıllp Çankı- 60,90 M2 15 415 7 
ve ilıtUnde meacit rıkapı 
artUl 

Yukarda evsafı yanlı ve senede (250) lira kira ıetiren gayri menkul 
(ibate lledelinin % 20 ıi ilk tabit olarak aatıf prtnamesinin 8 inci madde
li mucibince mu•akbt teminatın kati teminata iblaiı tarihinden itibaren 
.(45) sarfında " ikinci, üçüncü, dördüncil ve beıinci takıitler ferağ tarihi
lifn ertesi ıenelere tekabül eden günlerinde verilmek ilzere bet milaavi tak
eitte ödenmek ve borç 6deninciye kadar itbu gayrimenkul birinci derece ve 
11rada ipotek gCSıterilmek ve ihale pulu ferağ harcı, dellaliye reami ve aair 
~ ve muraflan mUıteriye ait olmak " mtııteri tarafından Ocretl verile
cek vakıf namına ıiıorta ettirilmek kaydiyle ve prtnameıi mucibince) sa· 
tllmalc fi&ere 23-7-UMO cUnllnden itibaren yirmi gi1n miiddetle açık arttır
ID1J8 konulmuıtur. Kati ihale 12 Aiustoı 1940 puarteei saat 15 te ikinci 
wkıf apartmanda ftlnflar umum mildilrlUjil emllk ve arui mildUrlUfUnde 
.rapılacaktır. Daha ziyade malQmat almak iıtiyenlerin mezkQr mUdUrlilğe 
milrac:utlan. (3987) ı 39715 

KOK KÖMÜRÜ SATIŞI 
Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Bufday Sllom J'UUllclald Kok clepomuclan, mitterinla n

aaitine hllim, tema 24 linci- İltenil• miktarda bk kömiiri 
l&bldıimı lrilcliriris. 

lliinlcoal 79f'i: Bankalar ea&lcleai, Eti Bank lacant Semai, 
Telefon Noı 3012. 2'71 '7 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11a - -! YENiŞEHiR PAZARI ~ - -- -§ Belediye Reisliğinden : § - -5 Y enitelairde pazarte.i n cuma sünleri olmak üzere haf- 5 
5 tade İlli defa kurulmakta olaıa açık pazarm Ç&!'f&DK ve cu- 5 
5 maıt.i sünleri lmrulmuı hem balkm hem de eanafm men- 5 
i fa"'m- daha ayıan olduiu ıöriilmüt •e hunun 3. 8. 1940 5 
5 taribinclen itibaren tatbiki kararlaftmlmqtır. (4098) 14093 5 - -~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:: 

§ Tahmil ve tahliye işleri ~ - -- -- -5 ANKARA HUBUBAT SILOSUNDAN : 5 - -S: 2. 9. 1940 tarihinde " aut 14 de ıilomuun vagon tahmil ve tahli- 5 
5 ye itleri açık ebiltme ile müteahhide verilecektir. lartnameyi ıısr- 5 
5 mek iıtiyenler he!r cUn ıiloya mürac:at edebilirler. 3027 5 - -~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;:' 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

l"tBat münaka1aıı 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyonun

dan: 
Sıvu - Çe~a demlryolu Uzerlnile 

ve Eıktk!Sy - Karag!Sl lıtaeyonlan ara.sın
da ceman 430 metre uzunlutunda kar tü
nelleri ne Karagöl istasyonundaki pUlk
turnanın iliıtunUn kapatılmaaı ID§aatı ka
palı zarf usulü ile ve vahidi fiyat üzerin
den ekalltmeye komnuıtur. 

1 - Bu itlerin muhammen bedeli 90,000 
liradır. 

2 - İstekliler bu lıe ait ıartname, pro
je ve ll&lr evrakı devlet demfryollarının. 
Ankara ve Sirkeci vemelrinden 450 kunıl 
mukablllnde alabilirler. 

3 - EkBtltme 8. 8. 940 pertembe gtınU 
saat 16 da Ankarada D. D. Yol dalreıinde 
toplanacak merkez 1 komisyonunca yapı -
lacaktır. 

4 - Eklllltmeye ,Prebllmek ıc:tn letekll
lerin teklif mektuplan ile birlikte qağıda 
yuıh teminat ve vell&lki aynı gUıı uat 
16 e kadar komisyon relıılltine vermeleri. 

a) 2490 No. kanun ahkAmına uygun 
67:IO liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tay1ıı ettlA1 vesikalar, 
c) Bu glbl tııp.at l•lerinl muvaffaklyet

le bqardıklanna dair ellerinde mevcut 
reıml vell&lkl tekliflerine raptetmtı olma-
ları lbımdır. (3869) 13944 

Çam tomruk alınacak 
Dnln Demir Y. 10. lıletme Müdürlü -

lünd.a: 
ldaremizin ihti,..cı için miiba,.aa edile

cek 2500 metre mikip ~ toaınak kapalı 
sarf unli1'1• ebiltme1'• konulmuttur. 

1 - 2SOO metre mı"'lrlp tomnıiun tahmin 
edil• bedeli 35000 liradır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 2625 li -
radır. 

3 - Çam tomruklan Kan orman müdür
lüiünce Oltu'nun Anneten onnanmdan it
letmemia için tefrik edilen maktala.rdan te
darik edilecektir. 

4 - Teslim TWf Sankamıı hızar fabri
kHıdır. 

5 - thale 5/1/940 puartesi rünü uat 
15 de Bnunun'da 10. lıletme müdürlüiü 
biaumda mtltepkkil komlSJIOllda yapılaca-

ımnun 32 inci maddeı1i mucibi tanzim ede • 
ceklerl teklif mektuplarmı ve icabeden di
ier veıikalannı eltıiltme,.e açılma ıaatin
den bir ııut eve! komi9)'0na tevdi etme -
leri lazımdır. Poıta ıecilnneleri kabul e -
dilmez. 

6 - Şartnameler Erzurum 10. iıletme 
müdürlüiünden Sarıkamıı ve Kars iıtu
yonlarından ve İıtanbul'da 1. iıletme mü -
dürlüiünden 175 kuM141 mukabilinde almır. 

7 - Taliplerin re.mi müteahhitlik ve.i
kalariyle diier kanuni nıilıı:alarını ibraz et-
meleri prttır. (3980) 130611 

20 Adet pİyalcolie alınacaktır 

D. D. Yolları Satın Alma Komis7onun
dan: 

Muhammen bedeli 400 lira olan 20 adet 
plyakolls (12. 8. 940) puartell «ilnU saat 
16,30 da pazarlık ınıretlyle .Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu iıe girmek llltiyenlertn aynı ırthı Ye 
saatte komisyon rel•lttıne mUracaat etme
leri lAzımdır. 

Şatı-nameler Ankanda malzeme dalre-
•lnde görülebilir. (3996) 14070 

Tazyiİc:i ha?& aletleri almacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis,.oaua

dan: 
Muhammen bedeli 30800 lira olan 12 ka

lem tazyikı hava Aletleri 13. 9. 1940 cuma 
gtlnU saat 16,30 da kapalı zarf uırullyle An 
karada idare blnaaında satın alınacaktır. 

Bu tıe girmek lııtlyenlerin 2310 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun taytn ettl
A1 vealkaln ve tekliflerini aynı .-un saat 
14,30 a kadar komisyon relslllfne verme -
leri lhımdır. 

13artnarneler l:IO kurup Ankara ve Hay 
darpqa veznelerinde ııatılmalrtadır. 

(4095) 14130 

Makinist alınacak 
Radyodifüzyon MüdOrlOğünden : 
Sanat mektepleri elektrik kı111un

dan mezun veya bu derece tahlil 
görmüı elektrik ve radyo itlerine va
kıf makiniıtler ve makiniıt ıwmetleri 
alınacaktır. Talip olanların 1 apstoe 
1940 tarihine kadar Radyodifthyon 
mildilrlüğilne milracatlan. 13960 

lmdan taliplerin mezkar ıriinde 2490 S. ka- '-----------------

Balast münakasası 
D. D. Yolları Satın Alma 1Comis7onundan: 
Muhammen bedelleriyle mlkdar ve yer lerl ve muvakkat temlnatlan qatıcla ya

nlı lld ocaktan çıkarılacak balutlar hiza lannda göıterilen ırtın ve uatte Dıalelerl 
yapılmak tıaere kapalı zarf wıullyle eksilt meye konulınuıtur. ıcutltme Ankara iatu
nUDda ikinci ltletme mUdUrlutU blıuuıımda toplanacak komisyonca yapılacaktır. Bu 
ife girmek latlyenlerin hizalarında mikda rlan yazılı muvakkat teminat makbu• ve
ya lderenln kabul ettilf formüle mutabık banka mektuplartyle kanun ve prtname
Dln tayin ettitı vesaik ve tekllflerinl eksi itme saaUnden bir aaat eveltne kadar ko
mf•yona makbuz mukabllinde vermeleri l!zımdır. 

8artname ve mukavele projeleri Anka rada ikinci iti etme komlayODU ile Kayeert 
ve Yerköy lstuyonlanndan paruız verilmektedir. (4106) 

Sıra No. Yeri ve Kim.at !ıtuyomı 

1- Anlcan - KQMrt 102-110 Mahmutlar 
Balııeyh 

t .Aa1ma • ~ *-IOI Yerk6)' 3000 180 

MEMURLUK MÜSABAKA İMTİ 
T. C. Ziraat Bankasından : 
Bankamızın ıube ve ajansları için lüzumu kadar memur 

üzere müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olınilı 

yaıı 18 den aşağı 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. 
18 den aıağı yafda olanlar imtihana girebilirlerse de 

evci memurluk sınıfına geçemezler. 
Ankara, İzmir ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep me 

rı alınmıyacaktır . 
Orta mektep mezunları için altı, lise mezunları için on iki a 

az olmamak üzere devam edecek staj müddeti zarfında O 
MEKTEP MEZUNLARINA 40 - 50 LİSE MEZUNLARIN~ 
75 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyct dereceleriyle mil 
nasip surette ücret verilir. Bunların barem kanuniyle muayyell 
rece hakları ıtaj devresinde mahfu.ı: tutulmakla beraber staj d 
ıini takiben yapılacak mesleki imtihanda iyi derecede muvaff .. 
tara TEKAÜDE TABİ DAİMİ AYLIKLI MEMUR KADR 
DAHİLİNDE DERECE MAAŞI TEDİYESİNE BAŞLANI .. 

Bir yabancı dile (Franıızca, İngilizce, Almancaya) bihakkıO 
kıf olduğu uıulen sabit olacaklara bir üstün dereceden maaı v 

Henüz askerliğini yapmamıı olanların daimi kadroya alın 

askerliklerini ifa edinciye kadar tehir olunur. 
Müsabaka imtihanlarına ADANA, ANKARA, ANTALYA, 

LIKESİR, BURSA, DİYARBAKIR, EDİRNE, ERZURUM, 
KİŞEHİR, G. AYINTAP, GİRESUN, İSTANBUL, İZ 
KARS, KASTAMONU, KAYSERİ, KONYA MALATYA, S 
SUN, SİVAS, ORDU, TRABZON, VAN, 1ubelerimizde orta 
tep mezunları için 20, 21 ağuıtosta, liıe mezunları için 22 ve23 
tosta saat dokuzda batlanacaktır. 

Müsabakanın tafsilatı ıubelerimizden elde edilecek izah 
lerde görülebilir. 

İsteklilerin müsabakaya ittirak edebilecekleri mahaldeki 
ıubc müdürlüğüne ve Ankarada Bankanın Personel itleri 
dürlüğünc 19. 8. 940 tarihine kadar müracaat etmeleri lizımdır. 

Bina tamir ettirilecek 

Rıyaseticümhur Fi/armonik Orlıe&
trası Şefliğinden : 
1- Orkestra binuı dahil ve bari 

cınde tamirat yaptırılacaktır. 
2- Bedeli keşfi 1456 lira 38 kuruş 

( bin dört yüz elli altı lira otuz sekiz) 
kuruıtur. 

3 - Tamiratın ihalesi 3. 8. 940 cu· 
martesi günü saat 10 da Mektepler 
Muhasebeciliği ihale komisyonu ta
rafından açık eksiltme uıuliylc yapı
lacaktır. 

4- Talipler keşif raporü ve ıartna
nameyi görmek üzere her gün ıaat 10 
dan 12 ye kadar Orkıetra Şefliğine 

müracaat edebilirler. 
5- Taliplerin ihale gilnU saatinden 

bir ıaat eveline kadar % 7 ,5 teminat · 
tarını Mektepler Muhaa~beciliğine ya· 
tırmaları ve ihale elin ve uatinde mez 
kür komisyonda hazır tiulunmatarı ilAn 
olunur. (3904) 13885 

OKULLAR 

2 Makina alınacak 
Anl:ara Bölıe Sanat 01:ulM Miidürlülün

den: 
Olrulwnua ihtiyacı için IOOO lira tuta

nnda birer adet &taç pıllnya ve ıertt 
testere makineleri açık ekailtme wreUy
le alınacaktır. 

Taliplerin prtnameyl sörmek 1lzere 
her gUn okul mUdUrlutUne ve ek.llltmeyı 
Klrecklerln de yüzde yedi buçuk temlnat
larlyle ve kanunun icap ettlrdltl belgeler
le birlikte 6. 8. 1940 tarihine mUııadtf pa
zartesi gllnU aaat 16 te Ankara mekteplei. 
muhaııebeclllil blnaııında toplanacak olan 
atım satım komlayonuna mUracaatlan. 

(3922) 13912 

ANKARA BELEDiYESi 

Çim tohumu almacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için 1500 ili 

2000 kilo çim tohumu pazarlıkla alı
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2600 lira· 
dır. 

3 - Teminat bedeli 390 liradır. 
4 - Şartnamesini cörmek iıtiyen

lerin encümen kalemine ve isteklile
rin de 30. 7. 940 salı günü ıaat 10.30 
da belediye encümenine müracaatla-
rı. (4126) 14136 

Satıhk makina 
Kırılbe,. •ali1'• Şubesiad.a: 
19. T. 940 tarihinde ihale edllecett ilin 

edilmlıken talip zuhur etmeditlnden a&tı· 
lamıyan (90) ll&Dtlmllk tomrukları blçme
te mah11Us yerli maınulllı elektrikle mü • 
teharrlk ve 20 beygir lmTetlncle A. E. G. 
markalı dinamo moUJriU 1200 lira müba
yaa bedeli olan bir adet mabcus katarak 
makineli 2. 8. 940 gününe raatlıyaa cuma 
günü uat 16 da Akk!SprUdekl Ziya KıraJ 
mar&DKOS fabrikasında açık arttırma ile 
eatılac&Aından taliplerin eatıt lf\lDU ma -
hallinde bulunacak memura mllracaatıan 
ilin olunur. (4044) 14062 

'f' 

D. 

Df'vl,t Hava Yolları Umulll 
lündf'n: 

1 - Elfı7.ııt tayyue meydanı 
!eriyle plııt ln~aatı iki ıılırtem 
kapalı zarf uaullyle ebfltıneye 
tır. 

2 - a) ırlıtemlnln muh 
312.883 Ura 17 kunıı olup nı 
mlnatı 16.266 liradır. 

b) Sisteminin muhammen 
lira olup muvakkat temlnatı 1 
dır. 

S - Ekılltme 6. 8. lHO 
saat 11 de .hava yollan mey 
umum mlldllrllik blnıuıında to 
misyon tarafından icra edil 

4 - Bu işe ait fenni ve h 
melerle mukavele proje ve 
ra mukabilinde devlet hava y 
r~ mf'ydanında klln umum mü 
ııında buluauı alım. Atım k 
Wnla Mlür. 

:> -,. Ekalltmeye g[Ncck!er1tl 
Veklletlne ihale tarihinden d 
ırfln evel l•tlda ile mllracaat 
yet v•lkuı almalan ıarttır. 

İstldalara buna benzer ıııwt 
na dair, ifl yaptıranlardan al 
kalan raptedecekle.rdlr. Zam 
caat etmtyenler ve ehliyet v 
yanlar stremezlt!I'. 

8 - Taliplerin teklif me 
g~ ihale tarihinden bir aaat 
k~lııyonuna makbuz mukabili 
lert ve hangi ılııtemi ne k 
kabul ettiklerini ııaralıaten 
lhımdır. (3928) 

Piyano 
Pi1ano konser aeordeci ~ 

miitehuıııı Mina İstıınbul 
di. Gar razinoau Telefon 1 

YEiii SiıEMA HALI SINEMASı Sus sııı 
Bu l'ffC ııat 21 de 
100 erkete bir kı• 
Saat: 14.30 - 18,80 

eeanıılan 

AfK TERZİHANESİ 

Tamamen renkli bir eHr 
Saat: 16.30 aeanııı 

ÇILGIN GENÇLİK 

Pek yakında 

SEHm lllBAI 

Buglln bu 1rece 
lkl flllm birden 

1 - İntikam 
2 - Batakhane çocutu 
Beamlar: 14,30 - 16,30 -

18.30 - 21. 
Saat: 12,15 te ucua 

matine 
Metropol bar 

Hamamönö açık hava 
Ali Babanın Jıllrua 

TUrkoe .aöalU ve prlalı 
)ralıküa fl1m1 

n: 
1 

B 


