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Çankın Caddeaı, Ankara 

1 iKTiSADi YÜRÜYÜŞ 
Telgraf: Ulua Ankara 

14 üncü sayısı fekalade münde
recatla çıktı. Bu sayıda Ticaret 
Vekili 

TELEFON 
Başmuharrırllk .. ••• 1371 
Yazı tıııeri MUdUrU •••. l061 
Müessese MüdUrU •••• 1144 
Yazı lşlert •••••••••• 1062 
İdare ••••••••••••• 1064 

Nazmi Topçuoğlu'nun 
"Tüccarlarımıza düşen vazi

feler" adlı mühim bir makalesi 

ADiMi% . ANDIMl'ZDIR. vardır. _J 
Tafsilat 6 ıncı sayfada ~ 

sınıflar seferber etti • omanya yenı 
Reuter ve D. N. B. Ajanslannın bildirdiğine göre : 
~------------------.--.------------------.._.--------------------................ --------

omanya İngiltere ve Fransa'nın 

erdiği garantiden feragat elli 
Bazı noktalarda Sovyet - Romen 
kıtaları arasında çarpışma oldu 

rlJ- • 

,. h iki taraf subayları 
ldiseleri memnuniyet 

~·ı 1 ler Heyetinde 
~~illeri Heyeti dün ıaat 
'!Veka.lette toplanmış 
~ esindeki meseleleri 

eet · · nııştır. 

4 dava 
onun 

• 81Yaseti ! 
d· Falih Rıfkı ATAY 

''" lil\ ~! ınüata.kil Türkiye ve 
~t "ıı1lletinden ibarettir. Bu 

istişareden sonra hu 
verici şekilde hallettiler 

Besarabya'da bir köy evi 

/ngili:ı ve lranıı:ı Akdeni:ı Filolarının lskenderiye önünde 
alınmıı bir resmi 

Suriye veya Lübnan 
işgal edilmek istenirse 
Veya buralarda, İngiltere'nin müdafaasını taahhüt ettiği 

memleketler i~in tehlikeli bir vaziyet hasll olursa 

İngiltere lüzumlu bütün tedbirleri 
almak hakkını mu haf aza ediyor 

Londra, 1 a.a. - Reuter ajansı bildiriyor: Bu akıam Londra'da afa
ğıdaki deklarasyon neJredilmittir: 

Birletik kırallık hükümeti, Y akın·t&l'k'taki franaız ordusu Ba.~ku -
mandanı general Mittelhauser'in Suriye'de muhasamata nihayet veril
diiini ilan ettiiini öğrenmiıtir. 

İngiliz hükümeti §U zandadır ki ge-ı-
neral Mittelhauser, bu ilanı ile, deniz-! ""D • • ı 
terde ingiliz haki~iyetine rağm7n al: en 1zc1 er 
manlar ve yahut ıtalyanlar Sunye'yı 

(Sonu J, üncü sayfada) 
li, edenberi bundan ibaret
llt. ~e Parti bu dava ile ku

q, iı ı~ "e dıt siyasetimiz bu 
, hıı J~lnıüttür; ideolojimizin 
'~, •"adır. 

Moskova; 1. a.a. - Tas ajansı bildi---------·----------------------

riŞ~~li Bukovina'da Sovyet kıtaları 1 F ra n s 1 z h u·. k'u"' met. . 
bayramı 

dün kutlandı ~~~da o kadar istikrar ve 
ea tr, ki biraz coğrafya bi

. Old~~l'eni Türkiye'nin hedef
i\ ıı-.t"nu bilir. Hiç kimse, bu 

ıa .dalarının hakkına kastı 
1 d' h ıa edemez ve yine 

~~. u ~illetin hayat ve hüri-
lc,j Cihan kar§ısında tek ba

't ecı'a., bütün kudretleri ile 
. ~ eceğinden gaflet üzere 

~io·· 
lle~·1ıtıizin ıaf mayaama 

vazifelerini bitirmişler ve Romanya ile 1 yen 1 
tesis edilen hududa varmışlardır. 

Besarabya'da Sovyet kıtaatı yeni k • ı • 
;;:~an~::r~d~~~~e~er:~~i ~=l :ı~ mer ezıne yer eşıyor 

(Sonu S inci sayfada) 

Alman kllaları 
Löbrön yeni merkeze gelerek kabineye riyaset 

edecek, mareşal Petain nazırlarla görüıtü 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Türk 
bayrağının türk sularında hakim oldu
ğu günü tesit için her sene yapılan 
denizciler bayramı bugün de şehrimiz 
de parlak bir törenle kutlandı. 
Sabahın erken saatlerinden itibaren 

deniz müesseseleriyle bütün deniz na
kil vasıtaları bayraklarla donanmış 

(Sonu S inci sayfada) 

1 Adliye Vekili 
Çankırı' da 

Çankın, ı (Hususi) - Adliye Vekili B. 
Fethi Okyar bugun Zonguldak treniyle 
şehrimize geldi ve istasyonda vali, adlıye, 
C.H.P. ve belediye erkim, memurlar ve k._ 
lab:ılık bir halk yığını tarafından k.ar$I • 

landı. 

Vekil sırasiyle vıl&.yeti, adliyeyi, beledi
yeyi, partiyi ziyaret ettikten sonra biçki -
dikiş yurdu sergisini gezdi ve kızlarımızın 
dıkiş sanatında gösterdikleri kabiliyetten 
iftihar duyduğunu söyledi. 

Hapisancnin butun koguşlarını da gezen 
vekil, mlhkumlarla konuşarak bunların di
leklerini dinledi. 

B. Fethi Okyar 19 sene once gôrduğil 

Çıınkın'nın çok inkişaf etmiş olduğunu 

söyledi ve oğle yemeğini partide yedikten 
sonra marşıı.ndiz katarına baglanan "husud 
vagona, kalabalık bir halk kütlesinin alkı .. 
!arı arasında binerek Ankaraya dönmek 1-
zcre şehrimizden ayrıldı. 

M arqal Grazyani 

Balbo'nun yerine 
Mareıal Grazianl 

tayin olundu 
Londra. 1 a.a. - Roma radyosu 

tarafından ne§redilen bir İtalyan teb
liğinde, Mareşal Graziani'nin tayyare 
ile Libyaya giderek §imali Afrikada
ki İtalyan kuvetlerinin kumandasını 
deruhte eylediği bildirilmektedir. 

Balbo'nun tayyaresini İngilizler 
düıürmediler 

Londra, 1 a.a. - Hariciye Nezare-
( Sonu 5. incı sayfada ) 

beri ')'e karıthnlmasına 21 
ellt ••la müsaade etmedik. 
\'11 e~aayonallerden uzak 

'İlı :ı Uınuzd" ralat yaıa -
lecıilc. llla~ ve emniyet ver • 

Manı denizindeki 
adayı iıga 1 elliler 

Senato ve parlamento i~timaa karar verdi 
Alman tehdidi karşısında 

d 'oıtr )' ıne bunu istiyoruz; 
'tiı: da bunu istiyeceiiz. 
~ll.. ez siyaseti üstündeyiz .. c .. ~ 
)Ulc .. gız. 
"' ku"etimiz bu milletin Ce\'h ' 
~, 0 erli unaurlarınm bu 

il d nun • . . · . Oğ aıyaaetının ıyman • 
ır. () llluı olan fikir ve şuur 

lcirıı:"? hulandınlmaaına, 
.. , \o rın, gururların, fesat-

'dilc e hezeyanların bu cep
ti' are.nı l tıılltı . a arının ne kadar 

, İlıtit· ~'Pat edeceğiz. 
0ıttın a 1i!lrırnız aaıl olan da

l\ b~•ruretlerine tesir et• 
' ~Ur•~~de bütün münaka • 
~ lıthir •beler, asıl olan bu 

1 lettı ~!lar y;ıpılmaaına ma· 
"'k/ 1 ııağlııın tutmak, ka

l htırj ırıde durdurmak için • 
ttde Yet Halk Partiai'nin ve 

ı,l"ı ondi!ltı ayrılmayan va -
d l'lın .. , . . h 

~ 'h, i . g~zıcrını er za • 
.'llı'rıd Yı gormeğe, kafaları
t~'°et 'd'an daha fazla yorul
l~t'•l,r 1l'<>ruz. Gizli kinlerin, 
1 

CeDh Ilı, \'e c.ebin fırsatçıla
~ııt, ~~e zaf denemeleri 

ltı kı, heruaa.ade e tmiyecekai -
,~c'lc Yerde, Ankara'ya 

1~ b•ınız. Orada onun mu-
~ lairet, irade ve ahlak 

t' t !'a.rı 1 

~tij;;. .. '.~ :nırı dışından evel 
'1 .. urıu . k d ' l . . tıı-fe ııze en ı erı an· 

111 '-il~~en evel milli dava 
f,s tına dikkat edece . 

0'1(, s . 
' 12ci say/ ada) 

Bertin, 1 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Alman hava kuvetlerıne mensup cü

zütamlar, bir baskın hareketi ile, 
Manş'da kain ingiliz Guernsey adası
nı işgal etmişlerdir. Bu hareket esna
sında, bir hava muharebesinde, bir al
man keşif tayyaresi Bristol - Blen
heim tipinden iki ingiliz muharebe 
tayyaresini düşürmüştiır. 

Gene Manş denizinde kain 
adası da, ayni tarzda alınmıştır. 

lngiltere ihracı teyit ediyor 
Londra, 1 a.a. - Royter : 
J ersey ve Guernsey adalarına al

ınanların a.sker ihraçları yapmıı ol
duğu resmen bildirilmektedir. 

İstihbarat nezareti diyor ki: 
velce bildirildiği gibi, ·İngiliz - Nor
mand adaları gayri askeri hale getiril 
µıişti. Şimdi öğrenildiğine göre, o za
mandanberi, J ersey ve Guernsey ada
larına düşman asker ihraçları yapıl-
mıştır. Telefon ve telgraf ile muha- Fransız parlamentosunun toplantı halinde alınmış bir resmi 
bere kesilmiş bulunmaktadır. Halen Clermont - Ferrand ,· 1. a.a. - Havas k 1 ~ şaca !ardır. Diğer daireler de Cler -
bu hususta hiç bir başka ma umat ajansı bildiriyor : mont Ferrand'ın muhtdif binalarına 
mevcut değildir. H".k"" . Cl , 1 . ·1 k . ır··• .. . , .be u umetın ermont da ve civar şe . yer eştırı ece tır. u;<umetı taKı n 
Adalarla münakale ve muhabere birlerde yerleşmesine dün ıüratle de- gelen nezaretler mensubini ve gazete-

kesildi vam edilmiştir. Dairelerin birçoğu cilerle dolu ve muvakkat merkezi hü -
Londra, 1 a.a. _ Royter bildiriyor =ı hdü

1
ndsa?da?

1 
mesBaiyLe bbaşlamağa hazır bir kümet sırasına yükselmiş olan Cler • 

İngiliz • Norman adaları ile her tür- a e ı ı er. . e run, Royat'ta ?u· mont'ta büyük bir hareket göze çarp
lü münakalat ve muhaberat muvakka- l~nmaktadır. ~~kat, nazırlar heyetıne maktadır. Parlamento burada ve 

k .
1 

. . rıyaset etmek uzere Clermont • Fer • Vichy'de yerleşecektir Nezaretler da-
ten esı mıştır. . . rand'a gidecektir. irleri Royat, Bourbonle, Le Mont Do-

Posta, telgraf ve telefon nezaretının 
bir tebliğine göre, bu :ı.dalara, işarı a- Marep.l Petain'e reis vekilleri B. ~e ve Chatel Guyon'da bulunacaklar -
hire kadar, mektup, telgraf ve paket Ca.mille Chautemps ve Pierrc Laval'a ır. 
alınmıyacağı gibi telefon muhaveratı ve dahiliye nazırı B. Marquet'ye bağlı Mareşal Petain dün hUkümet azala-
da kabul cdilmiyecektir. daireler Clermont - Ferrond'da çalı • (Sonu s inci sayfada) 

. 
İnglltere'nin 

Nevyork, 1 a.a.
Royter ajansı bildi
riyor: 

Nevyork Herald 
Tlmes gazetesinin 
Berlin muhabiri, al
man matbuatının İn 
giltere'ye karııı ya. 
kında yapılacak hU· 
cum içın devam e
dilen hazırlıklara 
bilyük ehemlyct ııt
f etnıekte olduğunu 
yazmaktadır. 

Bocrsen Zeltung 
gazetesi Brltanya '
d:ı.n Norvec;'e kadar 
bUtUn Atlantik sn 
lılllnin lıazırlıınnrnk 
İnı:;-iltere'ye karşı 
tecavüz için bir cep 
he haline getirildi -
ğlnl, ve her nevi sl
IAha mensup alman 
kıtaatının harekete 
gcçnıeğe Amade bu
lunduğunu yazmak
tadır. 

vaziyeti 

Deniz tıılcrlnde 
ihtisas sahibi olan 
muharrir amiral 
LUtzov, vuku bul -
mak Uzere bulunan 
muharebenin Douv
res boğazında, ha
rekA.tı hava kuvetıc
rlyle takviye edile· 
cek olan seri kruva
zörler ve diğer ha· 
fif gemiler arasın -
da cereyan edeceği imparatorluğun her tarafından gelerek /ngilterede 
fikrini beyan et - L L l k l 
mektcdir. Raraya çıRarı an as er er 

Amiral Lützov, Bilytlk Brltanya kuvet· ı mlral, "Almanya, İngiltere tarafından mu
lerinl istihfaf etmemesi hakkında Alman. annldane bir müdafaaya \:e kudretli muka.-
:yamn nazarı dikkatini celbetrnektedlr. A- ( Sonu 5, ıncı sayfada ) 
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Fikirler ve insanlar : 

TEKNİK 
j Hukuk İlmini Yayma 

Kurumun An 

Yar1nki Meclis 
Riyaset divanının heyeti umumlyeye 

mAruzatı 
1 - Sayın üyelerden bazılarına izin ve

rilmesi hakkında BUyUk .Millet Meclis! ri
y88et! tezkeresi 

r ........................................................................................ . 
İ Gümrük tatbikat kursu mezunlo 

~ 
Nurullah ATAÇ s ON yıllarda, makine medeniye- niğe inanmanın mazarratları vardır. 

tinin ilerleyip her şeyi hakimi- Çünkü o teknik ismi altında topla -
yeti altına alması yüzünden olacak, nan indi kaideler, sanatkara da, onun 
"teknik" kelimesi her işe, en umulma- eseri ile karşılaşacak kimselere de 
dık yerlere kadar sokuluyor. Kendile- doğru bir yol, yegane doğru yol diye 
rine ehemiyet vermek ve verdirmek öğretilebilir. Bunun neticesi olarak 
i~tiyenler, yürüttükleri mütalealar a-ı sanatkar kendi kendisini aramaktan, 
rasına onu muhakkak birkaç defa ka- roman kariğlcri ve tiyatro seyircileri 
rıştırıyorlar. Her neden bahsedilirse de o kaidelere uymıyan eserlerin gü
edilsin: "Bu işin tekniğini bilmek la- zelliğini kavramağa çalışmaktan vaz
zımdır" sözü, hiç bir zaman itiraz gö- geçerler. Dünyanın hemen her tara
türmez bir hakikat gibi karşılanıyor. fında kötü eserlerin rağbet görüp i
Fakat bu tılsımlı kelimenin manasını yilcrin bin zorlukla kendilerini tanı
bilenler hiç yok denecek kadar az. tabilmelcri bu yüzdendir. Bu teknik 
Zaten manası bilinseydi tılsımlı bir itikadının, sanate ettiği fenalıkların 
kelime olmazdı. gözlerimiz önünde bir misali vardır. 

İtiraf edeyim ki ben de onun mana- xıx uncu asır sonu Fransa'sında ti -
sını bilmiycnlerdenim; bunun ıçın yatroyu.' başlarınd~ münekkit ~a~cey, 
kullanmaktan çekiniyorum, bununla muharrır Dumas fıls, Sardou gıbı bu
da kalmıyor, başkalarından duyduğum d~lalar .bulunan bir takım adamlar hil
zaman da sinirleniyorum. İdare tek- kumlerı altına almışlardı: onlar "tek
niği, spor tekniği, dövüş tekniği, ye- nik" demiyor, "meite_r" diyorlardı. On 
me tekniği, içme tekniği... Buu!ara o- !arın açtıgı çığır, ellı yıldan fazla de
muz silkmekle iktifa ediyorum; fakat vam etti ve mesela bir Brensticn'in bir 
roman, şiir, tiyatro tekniğinden hah- Sacha Guitry'in, bir Bataillc'ın ti -
sedilince, anlamak isteyip de bir tiır- yatro muharriri, hatta bir Edmond 
lü anlıyamadığım her şey karşısında Rostand'ın şair sayılmasına sebep ol
olduğu gibi, evela bir üzüntü, sonra du. Bu cereyan o kadar kuvctlenmiş
da bir isyan hissi duyuyorum. Benim tir ki kendisi ile mücadele edenlerin 
bildiğime göre teknik, öğretilmesi ka- muvaffakiyetini hemen hemen im -
bil olan ve tatbiki her zaman isteni- kansız kılmıştı. Fakat bunun neticesi 
len neticeyi veren kaidelerin bütünü- olarak da sanatı seven edebiyat adam 
dür. Şiirde, romanda, tiyatroda, hası- !arının çoğu tiyatrodan yüz çevir -1 
Jı sanat işlerinde ise böyle bir şey ta- mişler, edebiyatın şiirle beraber bel- ı 
savvur edilemez. Kimseye şii-r, roman ki zirvesi olan o tarzdan ümidlcrini 
yazmasını öğretmek kabil değildir. kesmişlerdir. İktisatçılar: "Kötü" pa
Gerçi o sanatlerin erbabı tarafından ra iyi parayı ortadan kaldırır" der -
bilinmiycn ve sanat alimleri tarafın- ler; sanattc de kötü eser, iyi eseri 
dan keşif, daha doğrusu icad edilmiş ortadan kaldırır. 
birtakım kaideleri vardır; fakat bun- Bizim şiirimiz vardır. Eski ve ye
ların öğretilmesi, bilhassa tatbik edil- ni şairlerimizi okudukça kanaatim 
meğe kalkışılması daima gülünç ne- günden güne kuvetlcniyor: bizim li
ticelcr vermiştir. Her sanatkar, an • rik şiirimiz bazı Avrupa milletle -
cak kendisi için doğru olan kaidele- rindckindcn de üstündür. Bunun için 
rini, ekseriya farkına varmadan, ge- şiir tekniğin ten bahsedilmesinden hiç 
ne kendisi meydana getirir; kendi - korkmuyorum; varsın birkaç kişi de 
lerinden evci gelenler tarafından ko- o kelimeyi kullandıkları zaman bü -
nulmuş kaidelere hiç bir şey ilave et- yük bir şey söylüyorlarmış hulyası
meden tabiğ olan sanatkarlar ise, ko- na kapılarak kendilerini avutsunlar 
laylıkla zevk almak istiyenlcri, yani Şiirimize bir zararlah dokunmaz. Fa
sanat işlerini pek sezmiyenleri hay- kat bizde roman tiyatro çok yenidir; 
ran etmekten başka bir neticeye va - Onlarda teknikten bahsetmek birta -
ramazlar. Ama bu netice istihkar cdi- kım öğrenilmesi kabil kaidelerle iyi 
lecek bir şey midir? Asıl o sezemi - eserler vermenin ve iyi eserleri anla
yenleri hayran etmek insana hayatın- manın kabil olduğu vehmini hasıl e
da şöhrete ermenin, alkışlanmanın der, sanatın daima bir mucize olduğu 
zevkini tattırır. Fakat sanatkar, ken- hakikatini inkfir ettirir. Kolaylığa 
di şahsından ziyade eserine kıymet sanatın ve güzelliğin en büyük düş
verdiği için, bu geçici zevki - üzüle- manı olan kolaycılık zihniyetine yol 
rck bile olsa - istihkar etmesini bilen açar, ortaya tekniğin ıahte şaşaasiyle 
adamdır. parlıyan bir yığın eser çıkarır ve 

bunların altında hakiki sanat eseri -
Sanatte teknikten bahsetmenin, tek- nin sesini boğar. 

Yeni çimento 

satış f İatleri 
tesbit edildi 

1kt.ısat Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 
Endüstriyel mamulatın maliyet ve ı;atış 

fiyatlarının kontrol ve tesbiti hakkındaki 
3003 numaralı kanunun birinci maddesinin 
verdigi salahiyete istinaılen memleket ma -
mullitı muhtelif cins çimentoların toptan 
ve peşin sat15 fiyatları vergiler dahil aea
ğıda gösterildiği üzere tayin ve tesbit edil
mi,tir. 

1 - Fabrikada vesaiti nakliye içinde tesz 
lim bir ton çimentonun satıı; fiyatı: 

a - Portland çimentosunun 17 lira. 

b - Çabuk sertleşen Portland çıimento -
sunun "süper Siman" 20 lira. 

2 - Bir ton aııgarl toptan satı& addc<il -
lir. 

3 - Bu fiyatlar 2. temmuz. 940 dan iti
baren caridir. 

I
• :~~;::;a~;~:;~~;~; .. ı 

denin ilacı veya sargısı o- İ 

1 lur. İ ........................................................ 
Samsun'da yüzme teşvik 

müsabakaları 
Samsun, 1 a.a. - Yapılan bölge yüzme 

teııvik milsıbakalarındı dört birincilikten 
3 ünü halkcvi yilzücüleri kazanmılitır. 

Bulgariıtan'a giden 
heyetimiz 

Tllrk kooperatifçilik ccnıtyetı, bul,;ar 
halk bankalarının yirmi beıııar.I yıldönilmll 
mllnasebetiyle yapılacak ııenllıte d(J.vet edil
miş. ve cemiyet kAtıbi umumisi Tokat me
busu H11sip Aytuna ile '!lebııs Sırrı Day ve 
Türkiye halk bankaları Mtıbl umumisi 
Mithat'tan mtlrekkep bir heyetimiz Sofya
ya hareket etml§tlr. 

Şehrimiz İtalyan sefaretinde 
Marepl Balbo'nun ölümli dolayısiylc 

echrimiz italyan clçiliii bayrağını yarıya 
indirmiııtlr. 

müsabakasını 

kazanan gen~ler 

Ranih Benaan 

Dahlll nizamname mucibince bir defa mu-· 
zakereye ttıhl olan maddeler 

İstanbul elektrik işleri umum mUdlırlU
ğü 1938 malt yılı bilı'mçosunun sunulduğu
na dair dlvanı muhıuıebat riyaseti tezkere
si ve divanı muhııscbat ençhnıenl mazbata
sı. 

Manisa mebusu Refik İnce'nin, arzuhal 
encUmenlnfn ıs. 3. 1940 tarihli ha!talık ka
rar cetvelindeki 668 sayılı kararın uınuml 
heyette mUzakercslnc dair takriri ve arzu
hal encümeni ınazbnlıuıı. 

İkinci mllznkeresl yapılacak maddeler 
Ordu subaylar heyetine mahsus terfi ka

nununun 1494 &a),lı kanunla değlştlr!len 
4 llncU ınndrteslnin tadiline dair kanun 10.yl
hası ve milli müdafaa encümen! mazbatası 

Ceza evleri hışruıı için istikraz akdine 
ve sari laahhlldat icrasına dair kanun lA.yi
hası ve adliye ve bUtc;c enclimenleri maz -
hataları. 

Birinci mllzakercst yapılacak maddeler 
Erzincan ve Erzincan yer sarsıntısından 

mllteesslr olan mıntakaya yardım için ya -
pılan ve y11pılacak olan her nevl nakliyat
tan alınacak Ucretlcre dair kanun lt\ylhnsı 
ve nafıa, maliye ve biltc:e encOmenlerl maz
bataları. 

İcra ve l!lfts kanununun bazı maddeleri
nin değl!ltirllmesl h11kkındıı kanun Uı.yiha
sı ve adllye encümeni mazbatası 

• 
Çağrı 

• M!llt Mlldııfaa encümeni 2. 7. 1940 aalı 
gllnU saat 10 da toplanacaktır. 

• BUtçe enC'iimeni bug hn ııaat 10 da top· 
lanıı.caktır. 

• Adliye encUmeni 2. 7. 1940 salı gUnU 
saat on buçukta toplanacaktır. 

• İktısat encUmeni bugtln saat 10 da top
lanacaktır. 

• Meclis hesaplarının tetkiki encümeni 
bugtin saat 10 <la toplamıcaktır. 

ikametleri kanununda 

Ecnebilerin Tiirklyc'de ikamet ve seya
haUerl hakkındaki kanunun on altıncı 
maddesine bir fıkra llftvealne ve otur.uncu 
maddesinden 26 rakamının çıkarılmasına 
dair olan kanun projesi meclisin alftkalı 

CÜmrük ve inhisarlar Vekaleti tarafından mcmurlannın t 

mevzuatı hakkında bilgilerini arttırmak maksadiylc açılnn 1 

kunu ıona ermittir. Bu seneki kurstan muhtelif gümrüklerdetl ~ 
24 memur mezun olmuştur. Yukardaki resim, kurs mezunlarırıı 
müsteşarı B. Mahmut Nedim Gündüz Alp ile birlikte göstcrJ11e~ 

Erzincan' daki 
1 

ımar faaliyeti 

Şehirde plôna göre 

Beden ter iye 

merkez isi' ıa 
heyeti i~fimaı 

b
• , Beden Terbiyesi Genel 
ına ınşaatl başladı merkez istişare heyetinin 24 h:ıt 

Erzincan, ı a.a. _ Şehrimizde yeni bir ri yapmakta olduğu aylık mutat 
1 

imar faalıyeti başlamıştır. Heyeti vekile - ı bitmiştir. dl 
nin tasvip eylediği yeni şehir planı üzerin- İstişare heyeti bu toplantısı? 
de çalışmak iızere Naha Vekaleti şehirci _ sporcuların ve beden terbiyeS

1 

lik işleri şubesinden bir mütehassıs bura - yetine tabi ,,.urttaşluın muııyeıı' 
ya gelmiştir. talimatnameleri kabul etmiş, .ıı: 

Valimiz bu mıitehassısla iki günden beri bölgeler hesap talimatnamcsiııı11 
şehrin kurulacağı arazi üzerinde tetkikler- de tatbikinden sonra alınacıtlt 

·· k ·· k d ·ınıe" e de bulunm:ıktadırlar. Kızılay'ın yaptıracağı gore te rar muza ere e ı 
90 pavyonluk bir mahalle ile 100 yataklı ver,.,:stir. 
hastanenin bina yeri tesblt edilmiş ve pi.in- Kulüp ve grupların dahili I 
!arın hazırlanmasına baulanmıştır. Bunlarla talimatname üzerinde yapılan ııı 
beraber beş sınıflı bir de ilk mektep ile münakaşalardan sonra aza tar3 
halk tarafından yapılacak çarşı ve sair yer- dedilen ve kabul olunan mütııle' 

llW!t!J±;:::f:ffi ..._..._.~.._...._-'-"....,.;;......--'-..;,,J' encllmenlerlnden geçerek ru:znanıPye alın
mıştır. Projeye göre ikamet, mlsnflret ve 
yahut herhangi diğer bir maksatla vanla
rına, evlerine ve idareleri altında bı;lıınan 
yerlere herhangi bir ecnebiyi knbııl edl!n 
h11klkt ve hllkmt her şnhıs 2t 11aat zarfındn 
en yakın polise ve jandarma karakoluna 
o ecnebinin adını ve eoyndını, tabiiyetini ve 
mesleğini ve ~ımakla olduğu hllv!yeline 
alt vesikanın mnhlyet, tarih ve numarasını 
ve yanındakileri blldlrnıeğe mecburdurlar. 
Hiç bir menfaat mukabilinde olmıyan ve 
mllddetl yedi g{lnU geçm!yen hususi mlsa
firetler bu hUkllmdcn mUst,..ı:nslrlır 

lar dairesinde proJ' in yenidc!I 1 
!eri de tayin edilmektedir. Muvakkat şe -
hirde hükümet caddesi halkın mürur ve komisyona havale edilntİ!ltir. 

Cihat Mutver 

Evelki günkü sayımızda Hukuk İl
mini Yayma Kurumunun yüksek tah
sil gençliği arasında tertip ettiği mü
sabakanın birincilerine güzide bir he
yet huzurunda kurum başkanı Manisa 
mebusu B. Refik İnce tarafından mu-
karrer mükafatın verildiğini yazmış
tık. Yukardaki resimde bu mUsabnka
gın birincilerini görüyorsunuz. 

İki otomobil çarpıştı 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Tophane

de biri hususi diğeri taksi iki otomo
bil çarpıştı. Taksi devrildi, dört kişi 
yaralandı. Kazaya taksi şoförü Ali se
bebiyet vermiştir. 

Vilayet Nafıa mühendislikleri 
İcra Vekili eri heyeti, vilayetlerdeki na

fıa liube miıhcnılisliklcri unvanını vilayet 
nafıa şube mlidürlükleri &eklinde defiıtir
miştir. 

Dahiliye vekaletinde bir tabı 
bürosu kuruldu 

Dahiliye Vekaleti, teşkili tına yaptığı 

tebliğler için merkezde bir tabı ve teksir 
isleri bürosu kurmuştur. Bir memur ve bir 
katipten ibaret olan büro Vekil etin bütün 
tabı ve teksir i11lerini yapacaktır. 

Diyanet işlerinde bir tayin 
Diyanet işleri reisliği mü5avere heyeti 

halıfına eski darülfünun müderrislerin -
den B. Kimi! Mfras tayin edilmietir. 

:········································t . 
Beşmilyon yurddaı ayda : 
''Kızılay,, a on kuruş verirse : 
Türkiyede yardıma muhtaç : 
yurddaş kalmaz. : . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A'ncl(K lltlkUmctçc Jllzum görUlen za
manlarda birinci fıkradaki 24 saat zarfın
da haber verme mecburiyeti, hususi mlsa
firetlere de teşmil oluııabllecekllr. 

Ecncbllerln girmekten ve ikametten ka
nunen menedilmiş oldukları yerlerden baş
ka memleketin muayyen mıntakalarında 
da milnfcrit veya toplu bir halde lkıımet 
veya seyahatleri fcorıı. Vck!lleri Heyeti ka
rarlyle ınenolıınabilcccği gibi zabıtadan 
mUsaade istihsaline de tlıbi tutulabilecek
tir. 

7, 14, 1:5, 10, 18 ve 19 uncu mad<leler hli· 
kllmlcrlne vo 17 inci maddedeki ihbar mil
kelletlyetıne makbul 'bir seb<'p olmaksızın 
riayet f'tmiyenler 3 aya kadnr hafif hapis 
ve l5 liradan 100 liraya kadıı.r hafi! para 
cezasiyle veya bunlardan biriyle cezalan -
dınlacaklardır. 

İstanbul' da dünkü 

şiddetli yağmur 
İstanbul, 1 (Telefonla) - BugUn ts

tanbulda ağleden sonra şlddetll ve e.nt bir 
yağmur yağdı. Birkaç yere yıldırım dUş
tU. Kurtuluş'ta yeni istasyon önllndeki 
tramvay teline yıldınm dilşmliş teli kopar
mı§, takat bir hasar yapmanıı11tır. Kınalı
adada hamamcı Daken l&mlnde bir ermeni 
de yıldırım çRrparak IHmllştur. Yağmurun 
ve fırtınanın şiddetinden Tatavla'da iki ev 
ç6kmll' bir ağaç yıkılmıotır. 

Yağmur bir 11aat kadar devam etmı,ur. 

Yakalanan eroinciler 

uburuna müsait bir tarzda tamire başlan -
mıştır, b.u cadde i&tasyon binasına kadar 
uzatılacaktır. 

Erz.incan'ın n;ilum 
Erzincan, 1 a.a. - Yapılan muvakkat nü

fus sayımında ıiehrin nüfuıu 1453 ü dısarı
h olmak üzere 6086 olarak tesblt edilmlı -
tir. Bunlardan 265 i ilk okul ve 104 li de 
orta okul _çağındaki çocuklardır. 

Yurdumuzdaki fnın adedi ve 
ekmek istihlaki tesbit olunuyor 

Dahiliye Vekil eti belediye huduılu da-
hilinde mevcut fırınlarla un fabrikalarının 
mikdarı ve buralarda çalışan müstahdem -
terin sayısı hakkında vilayetlerden malü
ma t istemiştir. Vekalet, belediye hududu 
içindeki fınn sayısını, her fırının günlük 
imal kabiliyetini, yani kaç ekmek çıkar -
dığını, fırınlarda çalışan hamurklr, pişirici 
usta ve diğer müstahdem sayısının kaç ol
duğunu, kasaba halkmm fırınlarda imal e· 
dilen ekmek istlhliklnin bir ııünlük nrlk -
darının en kısa bir zamanda Vekalete bil-
dirilmesini vilayetlerden istemektedir. 

Eskişehir ve Samsun belediye 
reislikleı i 

Eskişehir belediye reiıliğinc seçilen B. 
Mesrur Demirel'in reiıliii yüksek tasdik
ten çıkmıştır. Samsun belediye reisliğine 

seçilen B. Rüstem Mesudun reisliiinin tas
diki hakkındaki kararname de yükıek tar; -
dike arzedilmek ilzere hazırlanmıştır. 

Belediyemizde bazı memurlar 
maaılı kadroya alınacak 

Ankara belediyesinin 1940 bütçesine da-
f stanbul, 1 (Telefonla) Zeki, hil tahsisattan ücret alan bazı memurların 

Memi, Arap Osman adında dört cro- maaşa geçirilmeleri kararlatmıştır. Bu hu
inci yakalandı. Üzerinde 45 paket e- sustaki kadrolar icra Vekilleri heyetinin 
roin ve bir miktar eırar bulundu. tasvibine ırzolunmuıtur . 

İklim, anu.i ve memleket lı 
naz:ırı itibare alınmak suretiyle 
mali kudretleri dahilinde yal" 
spor salın ve tesisleri hakkında~ 
di edilen proje esasları kabul "" 
biki Genel Direktörlüğe bırakıııı: 

Heyet, Ankara bölgesinin b 
yosl ,,.,,;ı._.)1,..r9v~t:"'" ••+h;v. ~ 

mış olan tedbirler hakkında ve<! 
batı dinledikten sonra beden tcİ° 
eğitmenleri yetiştirmek yoluoıi' 
yapılmasına ve bu hususun '' 
maı kadar genci direktör, Adıı" 
res ve Rahmi Apak'tan mür# 
misyon taro.fından bir proje ıısl 
!anmasına ve bu sene prograı:ıı' 
miş olan Balkan yilzme blrinei1 

Balkan atletizm müsabakasııııı' 
federasyonlarla temasa geçilere 

hazıra dolayısiyle imklnsıztı1' 
gelecek seneye tehiri hususuıııl' 
rektörlüğe salahiyet itasına ~ 
mi&tir. Heyet, ağustosun son lı' 

) 
lanacaktır. (a> 

Çocuk 
Kurumunun 

aylık yardıf111 

94-0 yılı bidnci altı ayı ıa~ 
Esirgeme Kurumu Genel rncf ır 
da çocuk sarayında polıkıh11 

t 
eden 2185 çocuk muayene ve 
bakım evinde de 1297 çocu~ 
davi edilmiştir. ı 

4 - Ticaret maksadlyle kendi heaaplı -
nna fabrikalardan çimento satın alan tüc
carlar Httıkları çimentoya rabrikadan na
kil vasıtaları için ton satış fiatıru mağaza, 
depo masrafı ve kir olarak, hami 50 ku -
ruş ve ayrıca teslim mahalline kadarki tev
sik ve belediyelerce kabul edilecek nakil 
masrariarını ilave edebilirler. 

' 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ... 

Süt. damlasında~ . her ~11eı! 
7569 kilo çocuk sutil tevıı 1 
çocuğa elbise, 52 çocuğa 213 ç 
para yardımı yapılmış, 88330 .Al 
nesi kurumun sıcak banyoı:ırıı>r. 
mış, 26.672 çocuk, çoculc 
1,500 çoCllk dn yüzme h~vqı 
de etmiı;lerdir. 

Saf ıs kooperatifleri memurlar1 
için bir kurs acıldı 

Ticaret Vekaleti satış kooperatifle
rine şuurlu bir veçhe vermek ve bu 
mqesseselcrde çalışan memurların fik
ri kabiliyetlerini inkişaf ettirmek ga
yesiyle Ankara'da iki aylık bir kurs 
açmıştır. 

Bu kursa muhtelif vilayetlerde fa. 
aliyctte bulunan satı şkooperatiflcri
nin kırk memuru iştirak etmiştir. De
ğerli ve kuvetli muallimlerin tedrisat
ta bulunduğu kurs lcylidir. Derslere 
tarih - coğrafya ve dil fakültesi bina
sında devam olunmaktadır. 

Manisa valuflar müdürlüğü 
Manisa vakıflar miidüri.ı B Temel Erta$ 

görülen tuzum üzerine vekllet emrine alın· 
mış. yerine NaziJ.li vakıflar memuru İbra
him Yavu., :ıyin edilmi$tir. 

D 
Yaz saati 

ünkü günün ilk başladığı da
kikada saatlerimizi birer saat 

ileriye alarak ömrümüzden birer sa
ati kaybettik diye hayıflanmayınız: 
o saat önümüzdeki eylül içinde ge
ne gerisi geriye ömrümüze katıla
caktır. 

Fakat dikkat ediyor musunuz? 
bu türlü tedbirler, çoğumuzu kara 
cümlelerimizi kuvetlendirmeğe sev
kediyor. Mesela otomobil paraları
na yüzde yirmi zammolunduktan 
sonra hemen herkes yüzde hesapla
rını zihinde bulmak melekesini ka
zanmıştı. Şimdi yaz saati dolayısiy
le de şöyle hesaplar yürütüldüğünü 
işitiyoruz: 

- Sabahleyin daha erken mi, da
ha geç mi gideceğiz? 

Yaz saatini böyle hesaplamama
lı. Bunu kabul etmek suretiyle ge
celeri bir saat önce yatacağız: şu 

halde hu evde en az birer saatlik 
elektrik parası tasarruf edilecek
tir. 

'#AN l~l IL~R 
Sonra akşamları kendimiz, evimiz 

ve Çoluğumuz, çocuğumuz hesabına 
aydınlıktan birer saat daha fazla 
faydalanabUeceğiz. 

Geceleyin istirahate bir saat önce 
çekilmek, sabahleyin eski itiyattan 
bir saat önce uyanıp zinde kalkmak 
sıhatimiz için ayrı bir kazanç ola
caktır, tabii ... 

• •• 
Sabahleyin radyo! 

Yaz saati ile birlikte Ankara rad
yosunun sabah servisleri de başla
dı. Dünya hadiselerinin bu kadar 
meraka değdiği bir sırada sabahle
yin de bir ajans servisi, biraz mü
zik dinlemek, sonra her ev sahibi
nin kronik derdi olan: 

- Bugün ne yemeği yapsak? su
alinin hazır cevabını oradan duy
mak az buz kazançlardan olmasa ge-

rektir. 
Bu servis, hepimizi 

uyanmağa çağırmak 

da ayrıca faydalıdır. 

daha erken 
bakımından 

Sabahları dünya haberleri ve mü
zik ile yapılacak bir kahvaltı - zan
nederim G. A. üstadımız da beni te

yit edecektir I - daha iştahlı olacak-
tır. 

**"' 
''Collegue! .. 

Akşam'ın "dikkatler" sütununda 
okudum: 
"Tanınmış bir doktorun bu sene 

ne~rettiği broşürden bir tabir: "A
ziz Collegueleriml" 

Yani "Aziz meslekdaşlarım!" de
mek ... 
Şayet bu kelimenin beynelmilel 

bir mahiyette olduğu kabul edili-
yorsa ve türkçeye girmesine de ce
vaz veriliyorsa niçin "Kolleg" de
memeli de fransızcaya has "e" ve 
"gue" harf ve şekillerini kullanma

lı? 

Türkçenin yüksek haysiyetine ri
ayetkar olalım." 

Galiba arkadaşımızın veciz fıkra
sına fazla bir şey iliveye lüzum yok. 

Böyle garabetler gösterenler, aca-
ba, vaktiyle osmanlıcada prasayı 

pürhassa, maydanozu 
yazmıya kalkışanlara 

ni farkediyorlar mı? 

• •• 

midenüvaz 
benzedikleri-

Çocuklar - büyükler ! 

Konuşuyorlardı: 

- Amerika lngiltere'deki çocuk
ları alacakmış! 

- Çocukları alacağına büyükle
rinden birkaç orduyu oraya gönder
seydi, daha iyi ederdi! 

T. t. 

Kurumun gündüz bıı.kım e~ I' 
506 çocuğa 25.775 kap sıc~l< :ıı 
miş ve Keçiören'cleki çocuk ) , 
yavru kurumun daimi bakıflll 
lunmuştur. 111 

Çocuk Esirgeme kururnu 11 
t 

kara'da 40.960 çocuğa. yardırJI 
mıştır. (a.a.) 

• I k' Iİ 
lstanbul da 1 • 

.. etı , 
imtihanlar1 •· )1 
İstanbul, 1 fTelcfonln 1 

ıılnln tetkiklerine g6re htı1111 
daki liselerin edebiyat l<O ;"'1 
lara giren 785 talcbenln 4 ı 
kolundan lmtlhnııa giren s9 

"'' 
ancak 179 unun muvaffııl< 
19.§ılmıştır. -

. b ~ Istanbul' da 0 
f 

İstanbul,l (Teldonla > r 
ikide Ortaköy önllnden ?>{il 
bUyUk bir hortum ııerlcrnlŞ fe 
korkutmuş fakat ı.ınrmıı.rıı tıl)' 
lar arnsmda evci~ ikiye ı:ı1t 
incelenerek dağllmışur. :aıç 
mamı§tır. 



ULUS 

iŞ POLİTİl(Al 
····--.... '..~':.. ... ) D, ÜNYA HABERLERİ 

lark ''Monroe kaydesi,, 
'devletleri arasındaki 1914 
lJ>ony ' d'' Orta Çin 'de yakında 

muharebe başlıyacak 
b~ .. a Ya unya muvazene· 
·.~Yuk devlet" vaziyetini te· 
tı fb' ~ 1 ı, 1939 harbi de Uzak· 
.~Upa devletlerine ve hat-

1- a'Ya ait alaka ve menfa-
•fiyeı' "b· b" • · ı gı ı ır netıce vere· 

eıııaenaleyh iki büyük cihan 
rı en az fedakarlıkla en çok 
Çıkacak olan devlet Japon
lır, 

lte Uzak-şark'ta Japonya
~ •l~ka ve menfaatleri o-
l er uç zümredir: 

et Birliği, Amerika ve Av· 
etleri. Fakat Sovyetler 

aJ•ı_ 
l •lla ve menfaatleri, Av· 
htleriyle Amerika'nın al&
~ eıızernez. Sovyetler Birli

llpa. devleti olduğu kadar 
..._

0

1
11
dan da ziyade bir Asya 

·• efd' lJ 1 ır, Sovyetler ittiha-
~ak • fark'taki alakaları, 
t~leUeriyle Amerika'nrn 

de~~bi, rnüstemlekeci devlet 
)• i1ı.1, Japonya kadar Uzak
çt ı a' 1 
da· 1 o an bir devlet ol· 

'e kar-. Çarlık Rusyası, Ka
e "e Baltık denizine çık

llıı"el, Uzak • şark'ta deniz· 
lıı, '8~~ o sahillerde limanlar 
ta f~Yle "yerli" olan bir a
~ ıyeıi mümkün değildir. 
11.rı • e ıs zı sebeplerle 1920 se-

cı~ 30 •enelcri arasında ge
l'ıııııt· d•hi, bu menfaatlerin 
~ arıa geçmesi tabiidir. Ve 
' ~ evel çıkan Çankufenk 
· • "Yetlere diş geçiremiye

Ja,, 1 
l 0 n ara anlatmıştır. 

~~kftan Avrupa devletle
il 

1 a'nın alaka ve menfaJ:ca tasfiye edilebilir. Ve 
,ta~1~nya'nın bu işle meşgul 
ııııı llYor. Malumdur ki A
ttı- 11.l&kaaı Filipin adalariy
'a •Fırıda toplanmaktadır. 

l'ı :il ııonunda ispanya ile 
teç llhı. ,. .. be neticesinde el
~,:.ıı bı r.ilipin adalarının 
'~"lllcrikalılar için gittik-

• lc•t tadır. Esasen böyle U
~i; lllüstemleke sahibi ol

lltcıt 2arnan amerikalıların 
tu;•rtıtarı içine girmiş bir 
1•cıı 11ı. Amerikalılar, isteme· 

l'ııı 1: l"JIJpJu a.Jala• ""• l.Jh 

tı~rı arasında buldular. 
~.1 ıı.nfleri de ne yapacak

' ı en,· ' ıyorlar. Bununla be-
b )a tarafından tehdit , ~j: ~daların müdafaası 

~~ı· bır §eref ve haysiyet t. ... •tı. 
! '11\1\ 1 alır. Fakat daha ne 
~ ~? lıuk - şark'ta lngil 

'd,ı ll'Vet halinde kaldıkça 
aı-ın d,h ın muhafazası Ame-

~rl il. kolaydı. Şimdi ise 
~ı.. "t•Yor. Ve esasen Ja • 

"'•er-'k 
"lt 1 a'yı Uzak • fark'ta 
~tiıtkrnak itine, b u mın

ere'yi yıkmakla batla-

'-"'bu"k·· 1 l ~te •1 gun u şart ar a hn-
•11ı, 1 

e lngiltere'nin Uzak -. it:~ ettiği alakaları yık~ 
ta aydır. Japonlar, Çin 

'rdtl'!a1:1iyle ifgaller i alh-
ır- f' 

ıol\t • ran11a harpten çe· 
~!ille ~ liindiçini müstemle
~e'tı• atlaınıtlardır. Şimdi 

llr11
1~ liongkong müstem -

:ı.etit l\l"ekete geçmek üze
"fi)~ ~~ haberlere l{Öre, in 
~t~t. li ır i~tİml\le karfı h a
~ lı~ tı'" 11.tla bu mii11temleke
\~le1~.fusunu Filipin ada· 
~ 1§1erdir. 
~l'İci . . . 

~ 'ii :,e \rekılı Arıta ıeçen 
·la lt:r nutukta Japonya· 

~h r taki hedefini açık 
•· et-· . k "'1>1ırı ·••ıttır: Arita, Uza • 
~ ,,~egernonyası altına 
'd11ı1 zak • §ark Mon roe 

d il t" "el'lnektedir. Böyle 
~\ole1°~~· hariçten hiç bir 
~ille. hayat sahası" adını 

'd~"ı' fark rnıntakasına mü-
1~'tııı~~ecektir. Ve t-:.bii b u -

tker an Japonya meaul o· 
>,• l\vrupa harbi uzar-

ltı· llırı ... • 
,
1 

." A • ~vrupa devletlerı· 
~·~e llıer-ıka'ya ait menfa
~ ~G,..~~~eğe muvaffak ol • 
• ~.~ lır. Esasen bu alaka
dıt ~i ~~li ve ticari kombi
~dil' trlr olmaktan çıkın· 

rltı 'l~ıı.~l erinin hikmeti de 
~ ı.,F: F~kat Japonya bu 
~"il ~eıı~Yegıy)e Birletik A· 
~. u~.,· kıtada kurduğu h a-

•r ..ı " • "a k' . . le· "ef " r ta teıııs etmış 
ı, 'ııa,~ıı. lagfiyesi çok zor ve 

t -tı,~. 0 1an Sovyet a la k a 
~ı· 1 \>a. d ç· ,. ~ •r, J r- ır. Sonra ın ın 

ı ~ il" ll.J>onya on seneden -

• ~e.~l~~a'~a~tadır. Fakat 
Ç,ll'j etın ıçine dalmıt çı

Ld, l . rı tnukavemetini kır
Q't ''lollr-
l. ııa...... oe kayda111 kur
'"ır• ~ıl 
• l"t\ti d .. ~tnez. Şu halde J a-
'ıı etliğ~lly~ harbinden isti

d, L •• 
1 gıbi, ikinci dünya 

ou "'k ~ d Yu menfaatler te-
e lızak • 4ark'ta bir 

Her iki · taraf ta hazırlanıyor 

Hollônda ve Fransa müstem lekeleri nde 

bozmak istemiyor Japonya Statükoyu 
Çunking, 1 a.a. - Çek yay. ajansı b ildiriyor: Orta Çin ' d e, Çin cephe 

h esi önümüzde ki askeri h arekat için ik i taraftan hazırlanmaktadır. 

İngiltere' ye 
yapılan hava 

taarruzları 

Askeri sözcüye nazaran geçen haf-i tadanberi bu cephede ehemivetli hiç 
bir dr.ğişiklik vuku bulmamıtşır. Han 
ırmağının batısındaki muhtelif nok
talarda bulunan japon kıtaları Cinli
ler tarafından sıkı bir nezaret altında 
bulundurulmaktadır. Çin kuvetleı i ta
rafından bu bölgede zaman zaman el
de edilen muvaffakiyetler düşmanı 
müstahkem hatlarda hareketsiz bı -
rakmıştır. 

Londra. ı a.a. - Ro) ter bildiriyor: Yangtze'nin cenubunda çinliler 
Diışman tayynrelerı bu sabah crken~cn Nanşan~ istikametinde ilerlemekte ve 

Galles memleketi Uzerlnd .. n ve çok yük· 
sekten uçmuşlar fakat dflCI bataryaları il- Çin tayvareleri de Vuşang ile Yoçeu 
teşı~le tardedllmlşlerdir. Alman tayynrel.c- arasındaki japon agrnizonları üzerine 
rlnin Galles ıncmlekctı lızerlne yaptığı mtl- el 
tevali 11abah zlyRrellerlnın hıı beşlnclsıdlr. baskınlar vapmakta ır. 
tngllterenln cmubu garhlııınde uzaktan Cenuptaki Çin kıtaları düşmanın 
gelen infilAk sesleri lşitilnııı;;tır. Kovlon yakınındaki tazyıkına şi<ldet-

İskoçvunın şımnlı şarklııinde tayyare .. k d' J 
vııngın b.onıhalnriylc bir mt•ktep yııkılnıış- le mukavemet go:;terme te. ır. apon-
tır. Hiç bir infil{tk bombası at ılmanıışt~r. !arın Şansi'nin batı şimalınde Sarı 
İki kiş hafif surette yaralanmıştır. İngıl· ı nehri geçmek için yaptıkları iki te -
terenin cenubu garbisi Uzerlnde lkı defa . .. . . . . 
tavyare ı;esl işitilmiştir. Ilomb:ı atmadık· şebbus tardedılmıştıı. 
lfil.ı zannedllmektedlr. Tayyare dfül batnr- Düşmanın Nanning'in batı cenubu 
yaları işlemiştir. . J •• .. 'ld.. istikame inde ilerliyen öncüleri Hin-
Bir alman tayyaresı uşuru u diçini sahiline 120 kilometre mesafe-

1 ondra 1 a.a. _ Bu sabııh vukun gelen . h d'J . 
1 hav~ hticu~lan esnıunnda, tns;ııtcr nln şl- de kain bir noktada ım a e ı mış er

mall şarki mıntakaeında bir alm~ bo~~- dir. 
bardıman tayyaresi denize dıl.şmllştlır tu- Düşmanın bombardıman tayyarcle -
rettebatı teşkil eden 4 kişi kıırtanlmış ve • . 
yaralı olan birisi haııtaneyc lmldırılmıştır. ri Çungking şehri üzerinde bıribırini 

* takip eden dalgalar halinde uçmuşlar-
Londra. ı a.a. - Roytrr: Bu ııkşRm İn· dır. Tayyareler hücumlarını bilhassa 

ı:-ilterenin şimali şarkt mıntakıısı Uzerlnde, Şa-Ping-Pa üniversite mahallesi Üze. 
düşman tayyaresi oldu~u tahmin edilen hır O 
tayyare ı;örtilmllştlir. Bu, huglın, bu n:ın: rinde teksif etmişlerdir. niversite, 
taka U:r.erlnde göı1\liip teshil rdı l r.n ikıncı pavyonları ve laboratuvarlariyle bir -
diişman tayyareııidir. Hava d:Hi bnlarynla- tikte tahrip edilmiştir. Mesut bir te
rı dcrhnl harekete geçmiş ve lnı::_ıllz avcı 
tayyareleri dtişınıı.nı karşı~anınk lızt'rc ha- sadüfle talebe tatilde olduğu için in-
valanmıı.;tır. sanca zayiat yoktur. Bir japon tayya-f lngiliz tayyart>lt"rınin y/fptık/lfrı muh-
telif taarruzlarla Jngiltere'y~ y11pılan. hava resi düşürülmüş, diğer birkaç tayyare 
hıicumlarına ait diğer talsılat resmı teb- hasara uğratılmıştır. 
ugır:, :.ucunumu.1.1ıaı11r. J 

Paris'leki · bankalar 

yakında · a~ıhyor 

Japonlar bir fehl'i :ıaptettiler 
Tokyo, 1 a.a. - Nanking'de japon 

menbalarından Domei ajansına gelen 
haberlere göre, ileri japon kıtaları, 
Kvangsi eyaletinin cenubu garbisinde 
kain mühim bir şehir olan Lungçov'a 
bugün öğleden sonra girmişlerdir. 
Lungçov, Hindiçini hududuna takri-

f ben otuz kilometre mesafededir. 
Posla münakalah da baş ıyor Kaaın ve çocuklar 
Bertin, 1 a.a. - D. N. B. bildiriyor: . Hong - Kong'dan ayrılıyor 
Faris bankaları, bir kaç güne katlar gı_ - Londra, 1 a.a. - Vazifeleri dolayı-

şelerini açacaklardır. Memurların azlıgı • 
1. h.dut olacaktır ıııyle kalmağa mecbur olmıyan İngiliz dolayısiyle, muame at ma · 

Kıymetli evrak üzerine mue.nıele ya~ıl • kadın ve çocukları bugün IIongkongu 
mak niyeti mevcut değildir. Kıymetlı ev- tahliye etmeğe başlamışlardır. 
raık faizlerinin tediyesi de pek muhtemel 0 • Bu tahliye keyfiyeti, Ilongkong ma 
!arak yapılmıyacaktır. Fakat bankalar, ca.- kamatının mahalli müdafaası için al· 
ri hesaplar üzerinden tediyat kabul ede • dığı tedbirler meyanındadır, 
ceklerdir. 

Pariıı'telri emniyet sandıkları bugün açıl· 
mıştır. Fakat yeni e•yanın rehine konulma
sı kabul edilmemekte, yalnız evelce konul
mu~ eşyalar, alınan parSJun ia~esi muka -
bilinde sahiplerine verilmektedır. 

Diğer taraftan posta, telgraf ve telefon 
idaresi. alman askeri makamlarının muva: 
fakati ile, Fransa'da mümkun ?lan azamı 
süratle posta münakalatına yenıden başla • 
mayı kararlaştınnı:ıtır. 

Yugoslav 
nazınnın 

maarif 
beyanatı 

Belgrat; ı. a.a. - Avala ajansı bil-
diriyor : . . 

Talim ve terbiyenin devlet sıyase~.ı
nin sağlam temeli olduğunu tebaruz 
ettiren yeni maarif nazırı ~· .Boroc • 
hetz başlıca şunu beyan etmı§t:r : . 

.. Gençliğin milli ve manevı terbı -
yesi, umumi siyasetimi.:ın esas h~def-
leridir. • . 

Bütün kültür müesıeselerımız v.~ ~~-
Hm ve terbiye amillerimiz ve b.utu~ 
maarif ordumuz ahlaki ve terbıyevı 
rönesans için yapılan büyük hamlede 
seferber olmalıdır. 

Estonya - Letonya 
paktı iptal edildi 

Reval; ı. a.a. - D. N. B. ajansı bil

diriyor : 
Estonya ve Letonya hükümetleri iki 

memleket araıındaki ittifakı 1 t"m • 
muz 1940 dan itibaren iptal eden bir 
anlaşma akdetmişlerdir. Hükümetin 
teklifi üzerine reisicümhur, Estonya, 
Litvanya ve Letonya arasındaki iş bir
liği muahedesinin ip.tfüini~. z~ruri ol
duğunu kabul etmiştır. Harı~ıye nazı
rına diğer iki hükümet ne~dın~e ya -
pılması lazım gelen teşebbuslerı yap • 
mak hususunda mezuniyet verilmiştir • 

Monroe kaydası kurabileceği bugün 
henüz çok şüphelidir. 

4. Ş. ESM ER 

Londra'da söylendiğine göre, bu 
kısmi tahliye sadece ihtiyati bir ted
birden ibaret olup Hong-kong'un ia
şesiyle de alakadar bulunmaktadır. 

laPonya statükoyu bozmıyacak 
Tokyo; 1. a.a. - " Royter " : 
Bir japon hariciye nezareti sözcüsü, 

gazeteciler toplantısında kadın ve ço· 
cukların Hongkong'tan tahliye edile
rek Singapor'a nakledilmelerinin se • 
bebini anlıyamadığını bildirmiş ve ha
riciye nazırı B. Arita'nın 15 nisanda 
yaptığı beyanata tevfikan Japonya'nın 
şarki Hollanda Ilindistanında ve fran
sız Hindiçinisinde statukoyu muhafa
za etmek istediğini ilive etmiştir. 

Çin'e yapılan nakliyat 
mürakabesi 

Tokyo; 1. a.a. - General Nishihara

nın riyasetindeki japon müfettişlerin
den mürekkep bir grup dün tayyare 
ile Hanoi'ye gelmiştir. Müfettişler ya
kında fransız makamlnrmın yardımiy
le Hindiçini'den Çin'e doğru yapılan 
nakliyatı mürakabe edeceklerdir. 

Bir Amerika vapuru geri 
d öndü 

Hongkong; 1. a.a. - Dün sabah Ma
nila'ya hareket eden President Coolid
ge vapuru hiç beklenmedik bir tarzda 
Hongkong'a avdet etmiştir. Zannedil
diğine göre, vapur amerikan tcbaala -
nnı nakletmek üzere Vaşington'dan 
aldığı bir emir üzerine dönmüştür. Fa
kat Amerika konsolosluğu vapurun av
det sebeplerini bilmemektedir. 

Singopur'da ihtiyat tedbirleri 
Singapur, 1 a.a. - Royter bildiri • 

yor: Neşredilen bir resmi tebliğe gö
re, Uzakşark'taki umumi vaziyet do
layısiyle, Singapur'un müdafaa vazi· 
yetinin daha ziyade iyıleştirilmesi i
çin tedbirler alınmıştır. Malezya'nın 

müdafaa planları bitirilmek üzeredir. 
Mamafih, bu tedbirler, Malezya için 
yakın bir tehlike mevcut olduğuna 

dair bir işaret gibi telakki olunma
malıdır. Mevzuubahs olan tedbirler, 

Trakya oyunlarmm 1 S inci 
ylldönümü k~llandı 

B. Metaksas Elen 

hükumetinin 
vaziyetini an laftı 

Atina, 1 a.a. - Atina ajansı bildiriyor: 
Trakya oyunlarının 15 inci yıldönümü ve 

Drama'da şehrin kurtululi senei devriyesi
ni tesit için yapılan şenlikler münasebetiy
le gazeteler, Trakya ve Makedonya'nın ve 
kıraliyetin diğer bütun viHiyetlerinin, vü -
cut ve ruhlarr takviye için aralarında gay
retlerini bir misli arttırmakta olduklarını 

işaret etmektediı. Bu münasebetle bütiın 
gazeteler, Trakyanın tamsmen ve saf Elen 
olan evsafını tebaniz ettirer-ek, bugıinku 

milli hukümetin, yeni viJAyetleri kıymet • 
lendirmek ve daha iyi idare etmek içi.n 
sarfettiği gayretleri hatırlatıyor. Bu gaze
teler, Trakya ahıılisinin sevinçlerine ve 
hamlelerine elen milletinın ıştirak etticini, 
milli hisleriyle bir olduı;u elen milletinin 
kendilerini kardeşçe sellimladıcını ve bu -
gün dün olduğu gibi, ruhlarına. arzularına 
ve yenilmez vatanperverane azimlerine ya
!<ın kaldığını tebıırıiz ettirmekte<lir. 

Milli kooperatıfler federasyonunım ikin
ci heyeti umumiyesinin açılış resminde 
soylediği bir nutukta başvekil B. M elak • 
ı;as. mukaddes elen ananesinin binlerce ı;e
neden beri bekçisi bulunan koy halkına 
milletin minnetlerini bildirmiştir. 

B. M etaksas sözlerinı şöyle bitirmiştir: 
"- Bugün etrafımızda kopmuş olan ka

sırganın içinde şunu beyan etmek isterim 
ki, her icabettigi zaman, Yunanistanın köy 
ahalisi, kendi ve çocuklarının kanını yunan 
ordusunun bulunduğu butün harp sahnele
rinde dökmtiştür. 

Birleı'k Amerika 
donanması 

Honolulu'ya döndü 
Honolulu, 1 a.a. - Dün gece Birleşik 

All)erika donanması Honolulu'ya av.det ede
rek Lahlina açıklarına demirlemilitir. 
Donanmanın başkumandanı amiral Richar
dson, ge~en hafta donanmanın ani bir 
surette hareket etmiş olmasrnrn, haber ve
rilmeksizın harekete jıtCÇİlerek yapılmı$ o
lan bir manevradan ibaret bulunduiunu be
yan etmiştir. Bu kabil manevralar esna • 
ıında telsiz telgraf istimal edilmemesinin 
mutat olduğunu da ilave eylemiıtir. Bu se
bepledir ki, donanmanın bu hareketi do • 
layısiyle } ayılmış olan uılsız haberler 
tekzip edilmemiştir. 

Ba1.1 emarelere nazaran donanmanın Ha
vai'de ikametini uzatması muhtemeldir. 

Beşinci kola kar~ı tedbirler 
Yeni Orleans, 1 a.a. - Royter bildiriyor: 
Beşinci kola karşı alınan fevkalade ted

birler bugün medyete girmiştir. Büyük 
Yeni Orleans limanı hususi müsaadesi ol -
mıyan halka kapatılmıı;tır. :Bugiın S-0 mu -
hafız limanda vazife almı:ttrr. 

Resmi rnahafilin beyanatına nazaran be -
tinci kola mensup kimselerin ve sabotaj ya 
panlarm ziyanı o kadar fazla olmuştur ki 
limanı kaptamak bir zaruret halini almıı -
tır. Bundan başka tüccar ve sair gemilerin 
reamini çekmek te menedilmiştir. Küçük 
gemiler doklardan 200 ayak uzakta duracak 
lar.drr. 

1 ran'da dokuz aylık 
ithalôt kontenjanı 

Tahran, ı a.a. - Pars ajansı bildiriyor: 
Ticaret nezareti önümüzdeki dokuz ay 

için ithaltıt kontenjanlarını tesblt etml~
tır. Bu kontenjanlar yekiınu geçen senekin
den 480 milyon riyal fazlasiyle 434.620.000 
riyale baliğ olmaktadır. 

İran'da yaz mevsimi 

konferansları başladı 

Tahran, ı a.a. - Pers ajansı bildiriyor: 
Yaz mevsimi konferansları dun Şemi -

ran'da başvekilin huzuriyle başlamıştır. 
Maarif Nezareti umumt müdurlerlnden 

Nasır, içtimai hayat ve yurtseverlik hak
kında bir konferans vermiştir. 

yalnız halen 1üzum1u normal 
ihtiyat tedbirleridir. 

askert 

Japon ordum a•keri vaziyetten 
lngiltereyi haberdar etmiyecek 
Tokyo; 1. a.a. - Kantondan Domei 

ajansına gelen bir telgrafa göre, cenu
bi Çin'de bulunan japon ordusu bir be
yanname neşrederek İngiliz • çin hu
dudundaki askeri harekatın terakki -
yatından İngiltere'yi hberdar etmek
le kendini mükellef görmediğini bil -
dirmiştir. 

Beyannamede iddia ediliyor ki, bü
yük Britanya evelce japonlar tarafın· 
dan verilen ınalUmatı çinlilere bildir
mekle japon stratejisini ifşa etmiştir. 
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ISTANBUL Gaze • 

Cümhuriyel 
Harp nıesuliyetleri 

YUNUS NADİ, bu ba~lık altında di -
yor ki: 

"Geçen umumi harbin mesuliyetleri 
cıiınlenin üzerinde ittifak edeceği bazı 

hakikatler şeklile belirmemiş olarak bıt
mez tükenmez münakaşalar halinde dü
ne kadar devam ettikten sonra yeni har
bin mesuliyetlerini araştırmıya baş!ıyan 
devletlere pııyoruz. Korkulur ki her 
tarafın kendi keyfine ıcire tayin olunmuş 
olacak bu mesuliyetler şimdiden mü& • 
takbel yeni harplerin tohumlarını ek • 
miş olmasın." 

Muharrir, bugünkü harbe Vcrsay sul
hunun sebep olduğunu, Almanya'nın bu
tiin eayret ve faaliyetini bu hacaletten 
kurtulmıya sıufettiğini izah ettikten son
ra Hitler'in: 

- Versay bir bati idi, ıuper Versay 
daha büyük bir bati olacaktır. 

sozunu tekrarladıktan sonra diyor ki: 
"Filhakika butün mesele yeni bir niza

mın sı.irekli sulhunu beklemek ve aramak 
peşinde muztarip olan Avrupa'ya o kı -
tayı dolduran bütün milletleri memnun 
ve musterih kılacak yeni hayat şartları 
verebilmekten ibarettir, yoksa adına 

sulh denilen yeni muahedeler akdolunur 
fakat, yeni harplerin artlı ıelmi& olama.z. 
Zaferleri tesis etmekte silahların oyna • 
dığı rol sadece talihi daima değişen bir 
vasıtalıktan başka bir ~ey degildir. İnti
kam hislerinin patlatacağı müstakbel 
yanardağlar hakkında bize malümat ve 
temi.twı.t verebilecek hiç bir kahin yok -
tur." 

Avrupa kıtasının muvazenesi daha 
fazla bozulan bir alem haline girdiğine 
işaret eden muharrir. iyi sulh yapm.3nın 
iyi harp yapmaktan üstun bir marifet ol
duğunu tebaruz ettirerek diyor ki: 

"Avrupa kargaşııJığının devamından 

memnun olan bazı memleketler bulundu
ğunu farzedebiliriz. Ezciımle boylelikle 
Uzak şarkta istediği gibi at oynatacağı
nı gore Japonya bu görüş tarzının bile 
ne büyük bir gaflet olduğu neden teba -
rüz ettirilmesin ki günün birinde, hatta 
yakın bir gelecekte donanmasına indiri
lecek muvaffak bir darbe ile Japonya 
dahi tuzla buza dönebilir." 

Bozulan muvazenenin fecaatini teba -
rüz ettiren muharrir diyor ki: 

"Avrupa kıtası hesabına dünkü ve bu
günkü harplerin mesuliyetini aramaktan 
ziyade yarınki harplerin önüne geçilmek 
lazımgelen bir 7.atnanda yaşıyoruz. Bu 
hakikatleri anlamamak mesuliyetlerin en 
aiırını teşkil edecektir." 

Yeni Sabah 

l iri emperyalizm karşısında 

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, bu baş
lık altında, İtalya, Almanya ve Rusya 
eibi, Fransa ve İngiltcre'nin de emper -
yalist olduklarını kaydediyor ve iki 
zümre arasında, küçük devletlerin em
niyetleri bakımından mukayeseler ya • 
pıyor. 

Muharrir diyor ki: 
"1914 - 18 harbi, Avrupa'dalri kuvet • 

!er muvazenesinin bozulması neticesini 
verdi. Galip gelen fransız ve ineiliz dev
letleri bilhassa rus çarlığının da inhili
linden sonra bir müddet iı;in Avrupa po
litikasında bll::im bir vaziyette bulundu
lar. Sulh muahedelerlyl; Avrupa'da ye
ni bit vaziyet buldular. 

Demek oluyor ki, Avrupa'da fransız 

ve İngiliz nüfuzu galebe çalacak olursa 
küçük devletlerin başına ne ıeleceii tec· 
rübe ite görülmüştür." 

Büyük harpten sonra Avrupa harita • 
ıının aldığı şekli gözden geçiren mu -
harrir galip devletlerin toprak kazanmak 
ma.ksadiyle hareket etmediklerini teba -
rüz ettirdikten sonra diyor ki: 

"İngiltere ve Fransa emperyalizrr si
yasetini Avrupa'nın -gayri kıtalarında 

tatbik etmişlerdir. Avrupa'da milli hu
dutlara malik hiıkilmetle.r \İZerinde isti -
il emelini bırakmışlardır. Fram~a • tn • 
giltere hariçteki imparatorlukları ile 
tok ve tamamen meşbu bir hale geldik -
!eri için ellerindekini muhafazadan başka 
bir düşıindukleri kalmamıştır." 

Sözü Almanya'nrn ve ltalya'nm vazi • 
yetine getiren muharrir diyor ki: 

"Fakat Almanya ve İtalya'nın daha 
doğrusu sadece Almıı.nya'nın tahakkü • 
mü ihtimali kıiçük devletleri biıtün bü -
tün başka bir istikbal ile karııılaştınr. 
Almanya ile İtalya kendi kullandıkları 
tabir ile "aç milletler" dir. Ve ekmek 
kavgasına girişmişlerdir. Bu ekmeği de 
şimdilik büyıiklerden değil küçüklerin 
sırtından kazanmak azmindedirler. İn -
ıriltere'ye denizler senin ol&Un karalan 
orta Avrupayı, cenubu ıarki Avrupa'yı 

bize bırak demişler ve tnailtcre razı ol
madıiı için onun aleyhine harekete geç
mişlerdir." 

Kuçük devletleer hayat hakkı tannnı
yan yeni felsefenin bir isnat değil, biz
zat nasyonal sosyalizm zimamdarlarının 
ortaya attıkları bir prensip olduğunu 

söyliyen muharrir diyor ki: 
"Onun içindir ki ııu dakikada işgal al

tında bulunan ve henüz serbest olan .kü
çük devletlerin bütün ümitleri İngilte -
re'nin galebesinde ve Avrupa muvaze -
nesinin tekrar teessüsündedir." 

TAN 
Akdeniz harbi ve Ankara 
muahedesi 

SADRİ ERTEM, bu ba&lrk altında 

a. a. Matbuat Serv sı 

büyük harp sonu Avrupaııının içt mal 
bünyesini tııhlil ettikten ve harb. do;

' ğuran sebepleri tebıruz ettirdıkten s n.. 
ra, sozü Tıirkiye'nin vazıyetıne getire -
rek diyor ki: 

"Türkiye cümhuriyeti tetekkulu tari • 
hinden beri diploması faıılıyetıni, mem • 
leketin inşa ve inkişaf hamlesinı takvı • 
ye için bir mesnet telakki ctmıştir. Bu
nun için cümhuriyet Turkiyes nın harı • 
ci mür.asebetleri, bu munasebetkri te5 s 
eden akidleri Türkiyeyi r;ulh ''e ist k Al 
havası içinde yaşatmak gayesini gut. 
mıiştür.'" 

Doııtluklann ve !tilifların sulhu ko • 
rumak gayesiyle yapıldığını r;oylıyeıı 

muharrir diyor ki: 
"Cumhuriyet Turkiyesi uçıizlu mua • 

bedeyi imza ederken herhangı bır harp 
ihtimalini ve bu harbin neticelerini de
rin derin hesaba katmış ve muahe.denin 
maddelerini ve bu maddeler kadar huku
ki kıymeti haiz olan protokolları ıliv• 

etmeyi faydalı bulmuştur. Nitekım An
kara muahedes"ne ilave edilen ık! numa
ralı protokol, sarih bir ıurettc Turkıye 
cümhunyeti ile Sovyef. Rusya arasında 
harbe sebep olacak ve ıhtilifı mucip o·a
cak hareketler hakkında hukumlerı ıht • 
va etmektedir." 

Muharrir, sözü harbin Akdcnize ıntı
kaline getirerek diyor ki: 

"Harbin başladı~ı ve 1talya'nın harbe 
i5tir·k ettiği günden beri Turkiye 11ıyasl 
tebeddül arzetmemiıtir. Ancak kendım s 
ve dıinyanm her tarafı için sulh t<:merıni 
ederken, en biiylik ıarantinin kuvetlı ol. 
mak olduğunu, kendi kuvetine gtivenen
lerin istiklal ve sulhlarını koruyabıle • 
ceklerini ve uyanıklığın milletlerde eıı 

azami haddine kad:ır çıkarılmasmın za
ruri olduğunu bir kere daha hatırlatmı • 
ya !uzum görmüyoruz." 

VAKİT 

Balkanlarda endi!eli vaziyet 
ASIM US, bu başltk altında diyor ki ı 

"Besarabya ile şimali Bukovina'yı ıı· 
gal etmekle Sovyetlerin Tuna hnvzuın
da ve Balkanlardaki emelleri tamamen 
tatmin edilmiş oluyor mu? Moskova'daıı 
gelen bazı haberler bu suale müsbet su
rette cevap vermiye müsaittir. Fa.kat 
Berlin başta oldutu halde diğer bazı 
kaynaklar Romanya tarafından tam bir 
mutavaatla kabul edilen rus talebinııı 

bundan sonra daha geni& emellere dotru 
yürümek i~in bir başlangıp olduğunu 

hi&settirece'k haberler neşrinde ısrar e • 
diyor." 

Be.rlin ve Roma'nın Peşte'de yaptıkla. 
n teşebbüslere rafmen macar ve bul • 
gar efklrı umumlyelerinin tahrik cdıl • 
meııine işaret eden muharrir diyor ki: 

Transilvanya ve Dobrlca meseleleri 
bu 1ickilde süngüler arasında münakaşa 

edildikçe Tuna havzasiyle Balkanlarda 
harp filen patlamamış olsa bile artık 

sulhtan bahlietmck ıninasız olmaz mı?.'' 

1 Suriye veya Lübnan 

iıgal edilirse 
(Başı 1 inci say/ada) 

i~gale teşebbüs ederlerse fransız oı-
dusunun böyle bir teşebbüse mukav~ 
met etmiyeceğini kastcylememekte
dir. Mamafi, her nerede olursa olsun 
bu hususta hata kalabilecek şüpheleri 
teskin maksadiyle, ingiliz hükümeti 
beyan eder ki ingiliz hükümeti, ne Su
riye veya Lübnan'ın herhangi bir düş
man devleti tarafından işgal edilmesi
ni, ne bu arazinin Yakın-şarkta ingi· 
liz hükümetinin müdafaasını teahhüt 
ettiği memleketlere hücum ıçın üı 
hizmeti görmelerini, nihayet ne de bu 
arazinin bu memleketler için bir teh
like halini alabilecek keşmekeşe diış
mesini kabul edemez. İngiliz hükume
ti, bu gibi ahvalde, kendi menfaati i
çin lüzumlu telakki edeceği her türlü 
tedbirleri almak hakkını muhafaza ey
ler. Bu deklarasyon mucibince ingi
liz hükümetinin muhtemel olarak yap
mak mecburiyetinde kalabileceği ha
reket, halen fransız mandası altında 

bulunan arazinin müstakbel statüsüne 
hiç bir halel getirmiyecektir. 

İtalyadaki İn giliz 

erkô nı döndü sefaret 
Glaskov; 1. a.a. - "Royter .. : 
İtalya'daki ingiliz ısefareti konso • 

losluk memurlariyle f;Hzetecilerini ve 
ailelerini getirmekte :ıl::ın Monarch of 
Bermuda vapuru dün Glaskov·a gel -
miştir. 

Sof ya; 1. a.a. - Mısıı 'dan gelen bir 
çok İtalyanlar dün Sofya garından ge-

çerek İtalya'ya gitmislerdir. 
Cricinu istasyonunda Bulgaristan 

kıraliçesi Johnna'nın hususi vagonu 
trene bağlanmıştır . 

- ----

Batırllan ltalyan 

torpito muhribi 
Roma, 1 a.a. - t talyan resmi teblifi, 

üssüne dönmiyen Espero destroyerinın zi. 
yamı kabul ve teslim etmektedir. 
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Avrupa 
• 

muvazenesı 
Balkanlarda hava esen 

Bu yıl hava tebdil etmek Üzere 
Balkanlara gitmek iatiyen çok kim
ae bulunacağını zannetmemekle be
raber belki meraklıları vardır, ya • 
hut daha sonraki yıllarda oraya git· 
mek için Balkanların havasını §İm
diden öğrenmek istiyenler olur. di
ye Balkanlarda esen havanın nere
lerden geldiğini anlatacağım. 

Balkanlarm havası, ote Jenberi, 
karı§ık ve çok defa fırtınalı olmak· 
la şöhret almı§tır. Halbuki Balkan· 
lann coğrafya vaziyetine bakılırsa 
cenup tarafmın Akdeniz kenarı ol • 
masından dolayı, bu denizin kena· 
nnda bulunan memleketlerin çoğu 
gibi, daha ziyade sakin ve herhalde 
tatlı havalı olması lazımgelir. Bal
kanların böyle olamamasına sebep 
cenup tarafındaki dağların §İmal 
tarafındakilerden daha yüksek ol -
masıdır. Cenup dağları Akdeniz•te 
Balkanların içerisi arasında adeta 
yüksek bir perde kurduklarından 
Akdeniz'in güzel havası ne kadar 
kuvetli olsa Balkanlann içerisine te
sir edemez. 

Hepsi dağların vaziyeti neticesı 
olarak Balkanlarda esen hava, en 
ziyade orta Avrupa'dan gelir. Bu 
bava ltalya'nın garp tarafındaki 
Cenova körfezinden koparak Vene
dik körfezine gelince üç kola ayrı
lır. Kollardan biri §İmale ve §arka, 
biri de cenuba ve §arka doğru git· 
tikleri için Balkanlar üzerinde on -
larm tesirleri olamaz. Fakat ortada 
kalan ve bü&bütün §arka doğru gi
den hava Sava ve Tuna nehirleri 
•adilerinden geçerek Yugoslavya 
nın ve Bulgaristanın ıimal tarafla • 
riy)e Romanya'nın cenup ve orta ta
raflannda. büyiik tesirler yapar. 

Şu kadar ki orta Avrupa havası· 
nın Balkanlarda tesiri bilhassa yaz 
mevaimindedir. Kı§ mevsimi gelince 
it değiıir. O zaman §İm!\I ve ıark
tan, Rusy<J.'nın isteplerinden gelen 
aoğuk ve kuru hava, orta Avrupa· 
dan gelen havayı bastırarak Bal
kanlan kendi tesiri altında tutar. 

Fakat, orta Avrupa'dan ve Rus· 
ya'nm isteplerinden gelen iki hava
nm biribirini takip etmeleri daima 
muntazam ve her vakit mevsime 
baih deiildir. Bazı yıllarda iki tür
lü hava mevsimlerini değiıtirirler, 
yazm orta Avrupa havası zayıflar 

•e Ruaya'nm isteplerinden gelen 
hava daha kuvetli olur. Bu kanıık· 
lığm neden ileri geldiğini hava mü
tehaaaısları izah edemezlerse de 
bunda mevzii tesirler bulunduğu 
fÜphesizdir. 

Meaela. Bulgaristan'da profesör 
Kirof'un tuttuğu istatistiklere göre 
Varna'da ve Burıaz'da yazm Rus
ya'dan ıelen serin hava daha kuvet
li olduğu halde kıı mevsiminde orta 
Avrupa'dan gelen hava Ötekini bas· 
trnr .•• Buna nrıılık Bulgaristan•m 
§İmalinde hemen bütün yıl orta Av
rupa havası daha kuvetle eser .• Bul
garistan'm cenubuna inildikçe hava 
büsbütün karı§ır, Filibe ve Kızanlık 
taraflarmda iki türlü havanın mev
aimleri hiç belli değildir. Bazı za • 
mantarda da bulgarlarm kara rüz-

L± 

gar dedikleri pek aıcak bir hava e· 
Figaro gazetesinin 

serek ortalığı kavurur... • t d • t f · 1 · 
Romanya'ya gelince, 0 memleke- Vazıye e aır e Slr eri 

tin cenup tarafları orta Avrupa ha- Bordeaux; 1. a.a. - Figaro gazetesi 
vasının tesiri altında kalırsa da şi • Avrupa muvazenesinden bahsederek 
mal tarafında esen hava hemen bü- diyor ki : 
tün yıl §arktan yahut şarkın şima- Kıta Avrupasının bı.>günkü vaziye -
]inden, Rusya'nın isteplerinden ge - tinde biribirine karşı koyabilecek ye
lir. Oralarda Kriviç diye şöhret a- gane iki askeri kuvet Rusya. ve Al -
lan bu hava bazı zamanlarda pek manya'dır. Bunlar da dost ve müttefik 
kuvetle eserek ba§ka yerlerden ge- bulunuyorlar. Fakat bunlardan her 
lebilecek havaların hepsini bastırır. biri büyüdükçe bu d')stluk zayıflar. 

Yugoslavya'da da hava az karı~ık Almanya ile yaptığımız harbi Stalin 
değildir. Vakıa orta Avrupa'dan ge· öyle düşündü ki eğer Almanya yap -
len ve oralarda bora denilen hava masaydı kendisi yapmağa mecbur ola
çok defa kuvetle eser ve haylice gü. caktı. İşte İngiliz - fransız - rus müza
rültü çıkarırsa da 0 hava estiği za· kerçlerinin akim kalır.ası bundan ileri 
man gök yüzü daima bulutsuz ve geldi. Rusya'nın menfaati Almanya'yı 
parlak kalır. Rusya'nın istepleri bu ablukanın altında çöktürmemekti. 
memlekete daha uzakça olmakla Rusya'nın siyaseti Avrupa'yı yıpra
beraber bazı mevsimlerde şimalden tacak bir muhasara ı1aıbinin olmasıy
ve §arkı §İmalinden gelen hava 0 _ dı. Almanya'ya büyük bir ihtiyatla 
ralarda da eserek her türlü havayı 1 yardım etti. Çünkü !;ovyetler Alman -
bastırır. Selinikte oturmuş olanların ya'nın muzaffer olmasını değil harbi 
da pek iyi hatırladıkları bu vardar idame ettirmesini istiyorlardı. İşte 
rüzgarı tiddetle eser. ı bunun içindir ki Almanya'nın füt..ıha-

Görülüyor ki Balkan havasının tından her birine Sovyctler'in az kül
almı§ olduğu karı§ıklrk §Öhreti pek fetle başka bir yeı d<' diğer fütuhatla 
de haksız değildir. G. A. mukabele ettiği görlıldü. Almaııların 

İhracı menolunan bir pamuk 
Barut ve mevaddı infilikiye imalinde 

kullanılan linterı pamufunun ihracı mcne
dilmiDtir. 

J Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 

14,30 • 17.30 ve 21 de 

Volga Ateıler İ(inde 
ALBERT PREGENT 

16 ve 19 da 

SON ZAFER 
Ayrıca MlKI 

.. 

l "\ 

Ankara Borsası 
· 1 Temmuz 1940 fiyatları 

ÇEKLER 

Açılrş Kıpımş 

Londra 5.24 5.24 
~evyork 140.- 140.-
Paria - -
Mllano - -
Cenevre 29.4375 29.4375 
AmBterdıun - -
Berlln - -
Brüksel - -
Atina 0.9975 0.9975 
Sof ya 1.6475 1.6475 
Prag - -
Madrit 13.90 13.90 
Varşova - -
Bud&peote 24.6575 24.6575 
BUkreş 0.625 0.625 
Belgrat 3.2350 3.2350 
Yokahıuna 32.6350 32.63ô0 
Stokholm 81.0050 31.0050 
:Moskova - -

ESHAM VE TAHViLAT 

1933 ikramiyeli Ergani 19.- 19.-

garpta belki de tahmin ettiğimızden 
fazla meşgul bulundukları bir sırada 
Rusya'nın cenupta bir takım serbtstce 
hareketlerde bulundut.ma şahit olu -
yoruz. Şu veya bu neticeyi istihraç et· 
mek nazik bir meseledir. Ancak söyle
nilebilecek birşey var-:.a o da Avıupa
da iki efendinin bulum:.mıyacağıdır. 

İran' da milli atletizm 
müsabakalarına hazırlık 

Tahra11, 1 a.a. Pars ajansı bildiriyor: 
Memleketin her tarafında ikinci milli at

letizm müsabakaları hazırlıkları yapılmak
tadır. 

Papa'nın temasları 
Roma, 1 a.a. - Papa, bugün Vatikan nez. 

dindekı İngiliz buylik elçisi ile ıcne Va -
tikan nezdindeki Slovakya elçisini kabul 
etmiştir. 

Sovyet - Alman ticaret 
müzakereleri neticelendi 

Londra, 1 a.a. - Alman radyosuna göre, 
geçen salı günü baııtıyan sovyet - alman ti
caret müzakereleri muvaffakiyetle niha -
yet bulmuııtur. 

B. Çörçil beyanatta 

bulunacak mı ? 
Londra, 1 a.a. - Royter'in parlamento 

muhabirinin Ögrendiğine göre, İngiliz baş -
vekili B. Çi:ırçil, bazılarının tahminleri gi
bi yarın avam kamaarsında Fransa hadise· 
leri hakkında beyanatta bulunmıycaktır. B. 
Çörçil'in bu hafta hangi gün söz soyliye -
ceği kati surette malüm değildir. Maama -
fih, per~embe günü beyanatta bulunması en 
ziyade ihtimal dairesinde bulunmaktadır. 

Taarruza uğrayan 
İngiliz vapurları 

Nevyork, 1 a.a. - Gece Atlantik'te İr
landa'nın tahminen 300 mil cenubu garbi -
ıinde 3921 tonluk Guido ve 4871 tonluk 
Zaria.n ismindeki İngiliz vapurları düşman 
denizaltılarının hücumuna uğramışlardır. 

bebini de açıkça söyle. Çirkin miyim? Hoşuna mı 
gitmiyorum? Hayal aukutuna mı uğradın? 

Kavga ettiler. Biribirlerine ağır ithamlarda bu
lundular. Sonra birdenbire nasıl oldu, bunun kendi
leri de farkına varmadılar. Sevişiyor, öpüşüyorlar

dı. Bir daha asabiyete kapılmıyacaklarına, biribir
lerini tenkit etmiyeceklerine ,anlaşmağa çalışacak

larına dair vaidlerde bulundular. Yeminler ettiler. 

B. Muzaffer Göker'in konferansı 

Harp harici kalmak istiyoruz f akal 

her hangi bir tecavüze karıı hazır1z 
.. 

Profesör dün yüksek 

ta hsi 1 gençliğine 

met arasındaki elbirligi ile bu tedbir
lerden hayırlı neti~eler alındığını ve 
alınmak üzere bulunduğunu söyledi. 

Milli ordumuzun kendisine havale 
edilmiş olan yüksek vatan vazifesini 
ifa için, bugün her zamandan daha 

bir konferans verdi kudretli ve hazır bulunduğunu bu kon 
.. . .. .. ferans vesilesiyle bir keıe daha teyit 

Dun İsmetpaşa Enstıtusunde pro- eden Muzaffer Göker, bütün bu siya-
!,es~r Muzaffer Gök~r . t~;afından ı si, iktısadi ve askeri tedbirlerin an-

Dunya buhranı ve Turkıye mevzu- cak milli birlik sayesinde azami neti
lu bir konferans verilmiştir. Konfe - celer verebileceğine iş<ıret ve bugün 
ransta mebuslar, profesörler, yüksek Türkiyede milletin, hükümetin, Bü
tahsil gençliği ve seçkin bir dinleyici yük Millet Meclisinin etrafında bir 
kalabalığı hazır bulunmuştur. kaya gibi birleşmiş olmasını büyük bir 

Muhterem profesör hulasatan kay- iftiharla tebarüz ettirmiştir. Muhte
dettiğimiz bu konferansa, bugünkü si- rem profesör, bu mev-m üzerinde du
y.asi lıuhranın siyasi ve iktısadi amil- rarak, bu mühim müdafaa cihazının 
leri hakkında bir mukaddeme yapa - her hangi bir dedikodudan veya pro
rak başladı ve Türkiye cümhuriyet pagandadan mahfuziyetini temin için 
hükümetinin bu ouhran karşısında al- müteyakkız bulunma!< lüzumunu din
dığı siyasi. iktısacli ve askeri tedbir- leyicilerinc hatırlatmıstır. 
!eri izah ederek bu tedbirlerin muvaf- . .. . . . 
f k . ı· · 1 b"I . . . b" llatıp. sozlerıne nıl.ayet verırken 
a ıyet ı netıce er vere ı mesı ıçın ır d" . . ld - ·b· b ·· 

memlekette mevcut olması lazımgelen . ~n ıçın .? ~ıgu .gı ı ugun. ~e yarın 
·11· b" l·- · l d .11 . ıçın de Turkıyenın haıp harıcı bulun-

mı ı ır ıgın yurc umuz a ve mı etı- d _ h h · · k 1 k · d" · d" · · .. . ugunu ve arp arıcı a ma ıste ı-
mız arasında mevcu ıyetını gormenın -· . Ih hf . · d · · · · b" h" gını, su un ma uzıyetıne aır verı-
hepımıze en çok ferah veren ır a - 1 .. 1 . h"' .. ıekk ' d - · · 
d . 1 b"l -· · b"lh t b .. en soz en usnu te il ı e ecegını ve 
ıse sayı a ı ecegını ı assa e aruz f k h h · b' h ·h · . d" a at yarın er angı ır arp ı tıma-

ettır ı. 

Değerli hatip, bl.!ndan sonra, bugün 
dünya buhranı karsısında hükümeti -
mi?.in aldığı siyasi tedbirlerin öteden
beri takip edegeldiğimiz sulh siyase-

line karşı hazır bulunmağı kendtsi 
için bir vazife telakki ettiğini söyle
miştir. 

Cibutide bulunan 

c 
TURKİfj 

--( Rodyo Dlfüzyon P~'f 
TÜRKİYE Radyosu - Al~K 
---- ı Dalga UzunıuğU J\f 
1648 m. 182 Kcs./120 "' 
31.7 m. 946~ Kes./ 20 ({f 
19.H m. 16191) Ketı./ 20 O 

SALI: 2.7.194 
7.30 Program, ve mcmlektl 
7.35 Müzlk: hafif solo p .. rc• 
8.00 Ajans haberleri. t 
8.10 Ev kadını • yem~k Jist 
8 .20/ 8.30 Mu:ı:ik: Ç iı;an ha\'3 

12.30 Progrnm, ve memleket 
12.35 Mtizik: muhtelif sarkılııl' 
12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Miizik: muhtelif şarkılı 
13.20/ 14.00 Müzik : karışı& prO 
18.00 Program, ve mem~cket 
18.05 Müzik: radyo Svi nıı ~ 

gür ve Ateş boceklerı) 
18.30 Çocuk saati. (F 
19.00 M iızik: çocuklar ıcin 
19.15 Müzik : Fasıl heyet' t 
19.45 Memleket saat .ıyarı.'" 

beri eri 
20.00 Konuşma ( Ciftcin:n sı 
20.15 Müzik : Çiftcinin .;aatı) 

darbuka, davul. kaşık · 
Çalnnlar : Beypaııırlı /ı 
Recep, Tahsin, Hasan. 

20.30 Miız i k : Ankara , adY 
ve saz heyeti. 
İdare eden : Mesut Ct 

21.15 Konuşma. 
21.30 Konuşma : ( Radyo G 
21.45 Müzik : Radyo ı.aloJI 

( Violonist Necip Asit c 
1- Öffenbach : Oıphet 
2- Lehar : Tango 1tır• 
tinin valslnrı. 
3- Brusselmans : fe 
No. 3 - Karlı man'.arll 
4- Lindner : SaraP ıl 
refine .dans. . t 
5- Joh. Strauss : ~~~ 
6- Richartz : KÜCW" 

22.30 Memleket saat llyarı. /. 
!eri: ziraat, esham • t( f 
biyo • nukut Borsası 

t2.~5 Müzik : Radyo saltı!' 
programının devamı. (1 

23.00/ 23.25 Müzik : Cazban~• 
23.30 Yarınki program, ve " 

* --( İNGİt.İZ RADYOJ) 
tNGtLtZ Radyo Şlrketınlll 

0 Broadcwıtlng Corporatlon l _':.ı 
lerde haber neşriyatı progtıu~ 

Ankara 

tine ve yurdumuzu, milletimizi, ya
pılacak herhangi lıir tecavüze karşı 

mahfuz bulundurmak gayesine matuf 
bulunduğunu anlatarak, Hü -
kümetimiz yirmi senedenberi Balkan
larda, şarkta ve cenuptaki komşula -
rımızla bütün ihtilaflı işlerimizi hal
letti. Ta milli hükümetin kurulduğu 

günlerden itibaren Sovyet Rusya ile 
karşılıklı itimat esasına müstenit ku
vetli bir dostluk tesisine ehemiyet 
verdi ve bunu tahakkuk ettirdi. Bu -
gün de devam ettirmektedir." dedi. 

fransız kuvetleri 

kumandanının telgrafı TÜRKÇE 
İNGİLİZCE 

Nairobi; l. a.a. - Cibuti'deki tran-

Saatiyle 
20.10 
8 15 

11 00 
13 30 
15.1!\ 
1800 
20 00 
23 45 

Sözlerine devamla, dünyada kimse
nin Türkiye'nin sulhseverliğinden 
şüphe etmesine ihtimal olmadığını 

söyliyen konferansçı, dünya buhranı 

karşısında yapılmış olan son anlaşma
ların da türk milletinin bir nizama 
raptedilmiş olan menfaatlerinin mah
fuziyetini temin bakımından bir mü
dafaa yasıtaın olanı\c ginıdiyc kadar .. 

lınmış olan siyasi tedbirleri tamamla
dığını ve bu anlaşmaların hiç bir mil
letin aleyhine tevcih edilmemiş oldu
ğunu ve şimdiye kadar buhranda alci.
kadar devletlerle idame edilmiş olan 
normal münasebetlerin bu hakikati te
yit ettiğini anlattı. 

Hükümetin aldığı iktısadi tedbirle
re temas eden profesör, harp sahasına 
uzak ve yakın, her memlekette bugün 
harpten mütevellit bir takım iktısadi 
zorluklar mevcut olduğunu ve hükü
metimizin aldığı tedbirler sayesinde 
bu zorlukların en az duyulduğu bir 
memleketin bugün Türkiye olduğunu 
tebarüz ettirdikten sonra, ihtikarla mü 
cadele, istihlak maddelerinin temini, 
iş hayatının tanzimi, i§letilmiyen ser
vetlerimizin, dikilmiyen topraklarımı
zın verimli bir hale g~tirilmesi için a
lınan tedbirleri ve vatandaşlarla hükü-

sız kuvetleri kumandanı general Le -
gentilhomme, şarki Afı ika İngiliz ku
mandanı general Dicınson'un selam 
telgrafına şu cevabı vermiştir : 

" Bir gün Adis-aba:ı<ı'da buluşaca -
ğımızı ümit ederim. Hepimize iyi 
şanslar. ,, 

Bulgar murahhasları 
Moskovaya gittiler 

Sof ya; ı. a.a. - D. N. B. ajansı bil
diri.vor · 

Bulgar hükümetinin huşusi murah-
hasları B. Botar ve Dedejanoff ziraat 
sergisini ziyaret etmek üzere Mosko -
va'ya hareket etmişl~rdir. Bildirildi -
ğine göre, iki memleket arasındaki ti
cari münasebetlerin ınkişafını temin 
edebilecek vesait üzerinde de münaka
şa edeceklerdir. 

Litvanya hariciye nazırı 

Moskova'ya çağnldı 
Kaunas, 30 a.a. - Başvekil muavini ve 

hariciye nazırı Bay Mickevicius, bugün 
Moskova'ya hareket etmiştir. Mumaileyh, 
Moskova'ya B. Molotof tarafından davet 
edilmiştir. Bu ziyaretin gayesinin yeni ha
diselerin ışığı altında Sovyct Rusya • Lit
vanyam ünasebetlerini müzakere etmek ol
olduğu söylenmektedir. 

.. .. .. .. .. 
FRANSIZCA 1315 

23 00 

* ----( t R A N l 
Tahran Radyosıl 

Tahran rarlvoııu . k ısn cını,ı~9 saat 11 30 dıuı 14 e kadar. ı 
u:ı:unlu$tlı üzerinden. 17.13 dC11 

30 m. 99 dalga uzunluğU ur: 
20.30 dan 23 30 a kadar 48 rn-
ı;unlu&u 0Dc 'l"'lndc.a.. u.c~1. c. dU'• 

(Yukarıdakt Saatler tRJ.1' 

r~~:·;;;:;,~·z~·~ .. ya 

İ tasında hu mcml 

1 
cemiyete aza kı:ı1 
nuz ! 7 temmu:z. t5 ................................ 

r 
........................ .. 

Nöbetçi ectO 
ı. 7. 940 glinllnden 31. 8. 9~ 

i kadar eczanelerin gece n ~$ 
i l - Sebat ecznncei 1 12 z' 
ı 2 - HAik ,, 2 13 

3 - Sakarya .. 3 14 ' 
i 4 - Cebeci ,, 4 15 ~ 
i 5 - Yenişehir .. 5 16 ~ 
i 6 - Ankara 6 17 ~ f 7 - Çankaya .. 7 ıs • 
• 8 - Yeni ,, 8 19 ,ı j · 9 - Merkez ,, 9 20 ı 

10-Ege ., 10 21 $ 
i ıı-istanbul .. 11 22 

'-._ ................... . 

essese kalkışamıyacaktı. Ben de, hayatırnda 1 
bir nefes alacak ve ölürken de, gözlerimi r~ 
macaktım. Ama, her şey berbat oldu. Bütün t 

ne ise. Fakat, şimdi kızın ailesine ne söyl!Ye~ 
Oğlum Erji Yurak ile evleniyor, onun içın. 
ten vaz geçtik mi diyeyim? Erji Yurak l<'f 
Madam ki; oğluna söz geçiremiyecektin ne 01 

i e teşebbüs ettin? Derlerse, buna ne cevap .;t 

ğim? Bir şarap daha içer misin? Ver bardağıııl 
durayım. 

Sakin, tatlı bir uykuya daldılar. Sabahleyin gü· 
!erek, neşe içinde giyindiler. Vilmoş, bütün gün ev 
arıyacağını söyliyerek, çıkıp gitti. Ya.zan: Mihaly FOLDl Türkçeye çeviren: F. Zahir TORUMKUNEY - 46 -

Gizella, yemekten sonra bir sırasını getiri? 
işini açtı. Çalışmasından menun olup, olıı1' 
mösyö Ravberg'den sordu. İhtiyar patron, go 
kıstı. Şüpheyle Gizella'nın yüzüne baktı. Bil 
altından bir şeyler çıkacağını kestirmişti. gaÇ~ 
lı bir cevap verdi. İyi çalıştığını, fakat, bu ", 
pek uzun boylu dayanabileceğini tahmin et1'1 
ni, çünkü; günden güne sararıp, solduğun~· 

1 
günler yorgunluktan bitkin bir hale geldiğıfl 
ledi. 

XVIll. 

- Gizella 1 Gizella 1 
Mösyö Rudolf Ravberg, odasından sesleniyordu. 
- Emriniz mosyö Ravberg? 
- Yemek yemiyecek misin? Haydi, otur da be-

raber yiyelim. 
- Teşekkür ederim, mösyö Ravberg. Canım is

temi yor. 
- Aç karnına çalışmak olmaz. Madam ki; bera

ber çalışıyoruz. Birlikte yemek yiyeceğiz. Çalış • 
mak... Durmadan çalışmak... Bu kadarı da fazla. İn
san vazifesini ihmal etmemeli. Fakat, sıhatini ve is
tirahatini de düşünmeli. Hem, ben de, bana yakın 
olduğunu hissettiğim bir insanla sofraya oturmuş 
olayım. Emin ol Gizella, hayatta yalnızlık çok fena 
bir şey. Dün kardeşimi, Maksi'yi aradım. Karşı, kar
şıya oturup, biraz laf atmak istedim. Bulamadım. 

Viyana'ya gitmiş. O serseri Maksi'yi ele geçirmek 
mümkün olmuyor. Ne zaman arasam, ya seyahate 
çıkmış bulunuyor ve yahut da mühim ve acele bir i
şi oluyor. Sahi, aklıma geldi. Oğlum, bugünlerde 
uğradı mı? 

- Bu sabah gelmişti. 
- Ne istiyormuş? 
- Sizinle göril~ek arzu ettiğini söyledi, mösyö 

Ravbt'rf. 
Kabul etmedin değil mi? 

- Öyle emretmiştiniz mösyö Ravbcrg. 

- İyi ettin. İşittiğime göre, kendine bir iş bul- sin. Sevmediği, istemediği bir kadınla onu evlen 
muş. Beni terketmeğe, bana rakip olan bir müessese- dirmek suretiyle kendi elinizle betbaht etmeyin. Ben 
de çalışmağa razı oluyormuş. Tek o kızdan ayrıl- de, sizden rica ediyorum. Onu, affedin ve tekrar ya-
mamak için. Yaptığını görüyor musun? Böyle adi nınıza alın. 

bir kadına beni feda ediyor. Ne dersin bu işe? - Onun yerinde aen oturuyorsun. Onu, geri a-
Çok seviyor, ne yapsın mösyö Ravberg. lırsam, senin vaziyetin ne olacak? 
Bunu nereden biliyorsun? - Burada bu kadar iş var. Elbet bana da bir yer 
Kendisi söyledi. Dert yandı. Kızı çok sevi- bulunur mösyö Ravberg. 

yormuş, size karşı da pek büyük bir sevgi ve say- - Sen, çok temiz kalpli ve mert bir kızsın Gi-
gısı varmış. Bu yüzden çok ıstırap çekiyormuş. Af- zella Fakat, bu işle hiç bir alakan yoktur. 
fetmenizi ve tekrar yanınıza almanızı rica ediyor. Mösyö Ravberg, yerinden fırladı. Gizella'nın, 

- Onun için af yoktur. Neye yemiyorsun? Şu sırtını okşadı. 

eti de al. Şarap içmez misin? Bardağını doldur. Erji - Darılma ... Fena bir maksatla söylemedim ... 
Yurak ! Şu isme bak hele l Kendisi de adı gibi se- Senin büyük bir kabahatin var. Hemen alınıyorsun. 
vimsizl Sen, bu kadını gördün mü hiç? Çok bayağı Adeta ağzımı açmağa çekiniyorum. Hayatta biraz 
bir mahlfık 1 Oğlumdan eve!, makinistlerden biriyle geniş olmak lazımdır. Henüz tecrübesizsin, Onun i-
sevişti. Makinistin karısı geldi. Müthiş bir iskandal çin böyle işlere aklın ermez. Karo!, ümit ettiğimden 
yaptı. Ondan sonra da benim abdal oğlumu avladı. daha budala bir adammış. Her genç, hayatında ha-

- Zannedersem, işin iç yüzü hiç de böyle de- talı işler yapabilir. Fakat, kendisine yol gösteren, 
~ilmiş mösyö Ravberg. nasihat veren adamı dinler. Ben, onun fenalığını is-

- Böyle değil mi? İç yüzünü sen nereden bili· ter miyim? Bütün gayem onu rahat ve mesut bir a-
yorsun? O zaman, sen burada yoktun bile. dam yapmaktı. Uğraştım, türlü planlar kurdum. Ni-

- Oğlunuz, mösyö Karol anlattı. Erji Yurak. hayet bu izdivacı hazırladım. Kıza, drahuma olarak, 
kendisinden başka kimseyle sevişmemiş. Makinistle J ubiter matbaasiyle, Viyana'da büyük bir mağaza 
olan hadise bir iftiradan, bir dedikodudan başka bir veriyorlar. Bu ne demektir biliyor musun Gizella? 
şey değilmiş. Buna yemin ediyor. Hem, sizin için Eğer, oğlum bu kızla evlenseydi, iki büyük matbaa 
lazım olan şey oğlunuzun mesut olması değil mi? birleşecek, orta Avrupa'nın en büyük müessesesi 
Madam ki; bu kadını seviyor, bırakın onunla evlen- bizim olacaktı. Artık, bizlerle rekabete hiç bir mil-

Gizella, maaş istedi. 
Ravberg, hayret etti: 
- Maaş mı? Daha şimdiden? Parayı ııe 

1 
caksın? Hayat böyledir 1 Buraya gelirler. A~) 
iş diye yalvarırlar. Ondan sonra isimlerif11 

• 

mürekkep kurumadan para diye tuttururlar· e 
iş öğretiyoruz. Bunu niçin sen, bize ne vere' 

- Rica ederim, mösyö Ravberg ! Ben... 11 
- Niçin hayret ediyorsun? Mektebe git5t111 

retini vermiyecek misin? Burası daha kıy:J1le ııı 
mekteptir. Burada öğrendiklerinin faydalar~, 
tün hayatınca görürsün. Sen, burada hen üt bı cJ 

besin. Ben, seni bütün servislerde dolaşt~rıı, 
Sana her şeyi öğreteceğim. Seni tam bir .'ş .;' 
olarak yetiştireceğim. Çalışkan, kabiliyetlı. 

1 
iyi bir çocuksun. Hayatta en çok sevdiğim ~tc tıı' 
nı kaybettim. Karımı kara topraklara giirndil 
ladımı ellere kaptırdım. Seni kendime evlat 
ğim. Anladın mı? ,r) 

(Sonu f 



ULUS 

onıanya yeni sıiuflar seferber etti 
\ 

'rı~~."j 1 ıncı HY_lada) l lfTOCOUJIO[g UTS a Jft1T1UYl1'l1J1 ~rabya'nm Romanya tarafından_ ilhak~ru 
1llt IOI a~y Jehrı karııaında ve hıç bir zaman tanımamıı bulundqunu aoy-

~ılinde bulunan Unj;eny R Macar lemiıtir. Bu deklirasyondan bir müddet 
tr ıatasyonıı motorize cüzü - omen ıonra, Sovyetler Birligi hükiımeti, Bük -
ı.rafından işgal edilmittir. rq'e bir elçi tayin etmiıtir. Bükrq elçili-

~ •e motorize piyade kuvetleril R B 1 / ii, iki buçuk seneden beri açık bulunuyor-
lebr~rut üzerinde bulunın Ka • ve omen - U gar du. Bu hareketler, Sovyet~.er Birli&~ ~ük.ü-
t~~t girmişlerdir. Tuna üze _ meti, kendiıi tarafından vucude g~ırılmı -
~liye h · ••t' t Ü il yen ve bili uzanıp &'İtmekte olan bır anlaıı-
t .. _ ıe rı paraıu ıs c z d 

1 
d - .1 h 11" und b 

-.rafında . ,,. l d"l . . s hu ut arın a mazlı&'m ıulh yolu ı e a ı arzuı a u-
'-atının n ııt.a. e ı mıştır .. ov lunduğunu tebarüz ettirmiıtir. 
~ ha ~ar~ketı her tarafta ın- Şimali Bukovina meselesinde de, Sov • 
'r, dısesız olarak devam et - Londra radyosunun sabaha kar- yetler Birliii. wlh yolu ile hareket etmiye 

1ita41 fi verdiii bir habere göre, romen· karar vermiştir." 
• 

1 
edilen muhacirler bulgar ve romen • macar hudu- tzvesia &'azeteai, makalesini töyle bitir-

, · a.a. - Sofya'dan alınan dunda her ihtimale kartı koymak mektedir: 
lhı. a ~aran, Besarabya ve ti - üzere mütekabilen tahtit edilmit "Bu .suretle, ıovyet - rumen anlaşmazlı • 
~o.in • ğının ıulh yolu ile halledilmesi, tarihi bir 

'
• . anın tahliyesi, •imendü- olan kıtalar arasında bazı çarpıt-·~l :r halı:ıızhiın tamirini mümkün kılmııtır. 
'l'tr)r t~ ve kay1klarla yapılmak malar olmuttur. Bu çarpıımalar- Bundan bqka, ıimall Bukovina'nm Sov _ 
~dılen mıntakalardaki Ro- da her iki taraf da ölü ve yaralı yetler Birliiine verilmesi, 22 sene rumen 

ları Moldavya'da toplan - vermiıtir. tahakkümü ile devletimize ve Besarabya 
fttııİ Moldavya'ya muhacirlerle Aynı radyoya söre, Sofya rad- halkına yapılan muazzam haksızlıgı bir 

• tr de gelmiştir. yosu neıriyatında Dobnca'da VU• mikdar teli.fi edecektir. 
.. ,.,_,.al ku 1 1 n ve iki ta Bumin Sovyetler Birliii iıçileri, Beaa-•ııe&. ı tıncltıki mıntalcava a ge en çarpıtma a • .M 

...:..1 1 f d "l" J ld .. unu rabya'nın ve ıimall Bukovina'nın hür hal-
tı.•oıcıen vnhudı'ler ra tan a o u ve yara ı o ug . 

ı- · 'k b 1 J kmı hararetle aellmlamaktadır. Sovyet iı -
' 1. a.a. _ Dahiliye nezareti teyıt ettı ten sonra u sar arm 

n romen hududunu tecavüz etme- çileri, aynı zamanda, blkim ve sulhperver 
•--~' ttredilen bir tebliğde bin- Stalı"n harici ıiyaaetini, bu derece aemere-
.""'lllQe diklerini ilave eylemittir • ._:;. Yahudiainin Sovyet kıta- _-.. li Sovyet politikasını da ıelimlamaktadır." 

11 .. ,_1 
ı .altında bulunan mınta _ 2 S & UTS & 6 & ffB U & U 6 U aı 

~ td 1 lnailiz aazetelerinin telsirleri '"'ı ..... ı rnek an;usunu izhar et- diselerle yapılmakta olan sabotajlara ni - a a 
vtlQır l Londra, ı a.a. - Gazeteler Roman-• ı tnektedir. hayet verilmiıtir. Beaarabyalı olup da 
~iden 7600 yahudi Prut memleket dahilinde bulwwı bütün amele ya'nın vaziyetini yakından takip et -
""~~ek Beaarabya'ya girmit Besarabya'ya avdet etmektedirler. Besa • mekle beraber timdilik vekayii neı
'~Ud S b al 1 da 1 k t dah"l" d bul retmekle ı'ktı"fa ederek uzun mütalea-... ._~ .ovyet arazisinde kiin ra y ı o up meme e ı ın e u -
•o;<1111ttır. nan bütün ameleye, Besarabya'ya &'eçmelr lar yürütmemektedir. 
~ üzere Dahiliye nezaretince vesika veril - Bazı gazeteler. "Romanya eğer Sov-
• lik clevam ecliyor meaine karar verilmiıtir. Bütiın memleket yetlere kartı durmadı ise, Bulgaristan 

: ' 1. a.a. - Rador ajanıı bil- dahilinde mükemmel bir intizam mevcut - ve Macariatana da aynı suretle hare

~ •ükiinet içinde ve faali
aın etmekte olan muhte

t~ ihlal etmeksizin devam 
~ır. Çok kederli bulunan 

tur. Memleketin diier mıntakalarmda tah- ket edeceği manası çıkarılamaz., de -
liyeler yapıldıiına dair çıkan bazı l&Yiala- mektedir. Zira bu memleketlere karşı, 
ra lı:ar;ıı efkirıumumiyeııin nazarı dikıkati Balkan paktını ileri sürebilmek hak
celbedilmi;ıtir. 

Romanva lngiliz _ Fransız kını haiz bulunmaktadırlar. 

tleYtte ve htilcümetine emni· 
'r bağtı olarak vekayii takip 

' '.Diğer bazı gazeteler, Almanya'nın 
garantilerinclen vazgeçti alabileceği vaziyeti tetkik ederek. Al-

· lttatbuat, ayni haleti ruhi· 
ktedir. 

Bükreı, 1 a.a. - D.N.B. bildi- manya'nın şimdi lngiltere'ye karşı bir 
riyor: istila teşebbüsü hazırlamakta olduğu 

•~efelerinin yazılan 
Clzeteai, .. adeden azaldık, 

bir ::Yif değiliz ,, batlığı ile 
ı...' makalede ıunları teba
'{,Cdir : 

BugÜn öileden sonra Bapekil cihetle, Balkanlardaki hadisata timdi
Tatareako'nun riyasetinde topla· lik belki bir parça likayt bir göz çe
nan nazırlar heyeti, hariciye na - virdiğini düşünmektedirler. 
zın Arsetoianu tarafından veri- Berlin'cle ralaatsızlılr 
len rapora istinaden harici siya- Zürih. 1 La. _ Reuter bildiriyor: 
sette bir deiiıikliie karar ver· Neue Zurcher Zeitung gazetesinin 

lal.~vetlerimizi diğer cephe
L ~k üzere bir cephe te -
~ı radyo postalarının aea

"f iz dinledik, kendilerine 
•da cevap vermiyeceğiz. ,, 

mittir. Nazırlar heyeti, Romanya- Bertin muhabiri yazıyor: 
nni, lnıiltere ve Fraıua tarafm· Beaarabya ile ıimali Bukovina'nın 
dan 13 nisan 1939 da kendisine Sovyetler Birliği tarafından ilhakı 
verilmit olan ıarantilerden fera· Berlin'de rahatsızlığı mucip olmuı -
gat ettiğini beyan eylemittir. tur. Alman gazeteleri udece vakıayı 

-...ıı llzeteai, .. Dram kartı -
klı nıakalesinde ıöyle ya-

Kabine ta•vip etti kaydettikten sonra esas mevzu ile meı 
Bükreı, 1 a.a. - Royter bildiriyor: gul olmamaktadırlar. 

re asırlardanberi alııık 
etin korkmıyacatı bir ha

--. .... -..u biliyoruz. lki pndür 

·Romen kabinesi, Romanxa'nın 13 Muhabir, Balkanlarda alman ve Sov 
nisan 1939 tarihli İngiliz ve Franaız yet nüfuz mıntakalarının geçen son -
garantilerinden feragat etmeıini miit baharda yapılan ıovyet - alman anlat
tefikatt tasvip eylemittir. masiyle az çok sarih bir surette tayin 

'- l iki villyetinin yasını 
lllillt idealimizin harabe- Hab,r LonclrtiJa aiirpra 
&öz yatları dökülmekte· ıqantlırmı,,,.:alı 

) karıısında yalnız bulun- Londra, ı LL - Royter bildiriyor: 
s:=t birlik aayeıinde bu- Romanya'nın mülki tamamiyeti hak 

ğı bileceğiz. Bugün bil- kındaki ingiliz garantiıinden feragat 
ı.q rhııizi mültecilere aarfe • ettiği haberi, eğer teyit edilirse, Lon 
L..~ bu itin tamir edileceği dra diplomatik mahfillerinde, pek az 
-~dimizi kırmıyoruz, zira k f' " sürpriz uyandıracak ve bu ey ıyet, 

lııl:'! &tlecektir ." 
:-:."t1lıı nazi ıantajının yeni bir bürhanı gibi 
h...:- _ gazet~ler buna benzer telakki olunacaktır. Bununla beraber, 
~~ta, ve milleti, ananevi 

l'e tam olarak kalmıt olan iyi haber alan Londra mahfillerinin 
et-.. beyanatına göre, bu feragat, lngilte· 
~ı::~•arında bütün milletin . aahh d · 
""llUnd v k al il renin bu garantıden doğan t il ü-ugu ır ve m ta - • • r k • 
~ti etmekte bulunduğu nü ifa etmesı ıcabeykdı~e.ced v_azırı~t 
--.ıyet ö .. • · · t hakkında, lüzumu ta ırın e ıngı ız 

g a.ermeıı ıçın et- k d' i · k irJe hükümetinin bizzat en ıı nın arar 
~ b' ~ olı " d vermek hüriyetini hiç ır aurette -
ına raıır an d" . k • 

: l ihtiyatlar ıt etmıyece tır. l 
l.a. s f . . b'l Çarpqma ar 

- te anı aJan•ı ı - Bülaett 1 a.a.- Romanya ıe-

bi"e d" 'd baz 'b nelkurmaymm bir tebliiinde de-
111ı1. ~ • un yenı en ı ı - . • • 
~altına davet etmittir. nılıyor ki: .. M 

,_~_llıı:ıentosunun bugün pa- Sovyet motorlu kıtalann1m çe-
~ ...... , t k Ur d · t' kilmekte olan romen kıta anmn 
bı e arr e en ıç ımaı d ki ok J 
rakıJ A yanma kadar var ı an n ta ar-

ı mı,tır. yan ve me- mal vuk el 

edilmiı olduğu zannındadır. Fakat 
Almanya hattı hareketini dolu Avru
puı atatOkoıunun bOtOn harp mild -
detince idame edileceli faruiyeaine 
istinat ettirmittir. 

Muhabir ilave ediyor: 
"Almanya'nın intizarına uygun o

lan Baltık devletlerinin iıtilbının ter 
ıine olarak Tuna havzaıındaki hadise
ler Almanya için hakiki bir ailrpriz 
olmuıtur. Buna binaen Almanya do -
ğu cenupta bütün asker ve siyast nü
fuzunu icra edecek vaziyette oluncıya 
kadar yeni haritanın tespit edilmeme
ıi hakkındaki alman projelerine ağır 
bir darbe inmittir.'' 

Alman kıtalaranın 

iıgalinden sonra 

Parls'te hayat 
yeniden baıladı trirıin hariciye encümen- da bası ç~ı~ ar. . ua 1 • 

toP1-nacaktır. Bu toplantı- mittir. Bu hadısel~r,, ikı taraf IU• Bardeaux, 1 LL - Havu bildiri-
hiikümet Besarabya ve baylan arasmda ıs.tıtare~en IOD• yor: 

~na'nın terkini intaç eden ra, ta>:anı. ~emnunıyet bır tanda Muharrir Geo Londan, iıgal altın-
~llda izahat verecektir. halleclalmıttır. • da bulunan Paria hakkında qağıdaki 
' tn neşredilen bir reaınt ' ltıal deoam edıyor tafıilatı vermektedir: 
~a8ya'nın tahliyesinin Bükreı, 1 a.a. - Sovyet kıtaları, ha Pariı'i pek çok terkedenler olmaıı-

bi bince pazar gilnU de de- len Sovyetlere terkedilen Romen ara- na rağmen, niıbi bir canlılık verecek 
~dirilmektedir. zisinin ipglini tamamlamaktadır. kadar halk mevcut bulunmaktacfır. 
~trde Sovyet kuvetleri • Sovyet kıtaları, bazı. noktalarda yeni Mağazalar bilhassa büyük mağazalar 
~d ~ı, tahliye için teıbit hududu tecavüz etmıılerse de bi~- kapılarını açmakta, daha doğrÜau a
' etı ticil ederek ricat et- ra teıbit edilmit olan hudutlara dön- ralık etmektedirler. Çare aranJ)makta 

dı'Or:rıen kıtalarını geride müılerdir. 111al, tesbit edilen ~k~t- olan yiyecek nakliyatının müıkül ol
~ Bazı hadiseler cereyan ten, iki buçuk saat daha evel bı~t- masa dolayıaiyle yiyecek aatan dilk· 
~q n kıtaları gerilemete tir. kinlara tehacüm fazladır. Vesaiti nak 

ftı tdirler. . lzvatiya'nın bir malıalui !iyeye ender tesadüf edilmekte ise de 
tt !h!~ 3 temmuzda öfte tize- Moskova, 1 LL - Ta• ajansı bildiri - alman zabitlerinin bindikleri araba-
·~~lctır. Beaarabya ve yor: larla hidematı imme nakil vasıtaları 

,.._L hareket eden binlerce Sovyet lı:ıtalarmm Besarab:ra'ya ve ıima- k S "llQ'e • • "---..s.-..: ı ço. tu~.. o. kaklarda ıeyriaefer pek .Jre 1 e gelmektedir. ır Bıılı:ovina'ya cirmelen m~ .. y e, f d - 1 ~ J' !:ı:vestia ıazetesi, neırettiii bir bapn&ka - aı egı dır. ltık aöndürme itareti, al-
t-.._ Glt/.iye ifleri lede ezcümle diyor ki: man aatiyle onda, yani aaat 9 da veril· 
lf~ ~dor ajanıı bildiriyor: 28 haziranda, aut 14 de, pıılı ordumuza mektedir. Bundan sonra alman poliı-

ttinin nqrettiii bir teb- menıup kahraman kıtalar, 1918 de birçok leri gençlere, sadece evlerine gitme
-. •e Bukovina'nm tahliy~ entrikalarla Avrupa emperyaliıtleri tara - lerini tavsiye etmektedir. 

S ~ce teabit edilmiı olan fmdan ıenç Sovyet cümburiyetine ıorla Pazar aabahı Şanaöliye Hitler ba-
r. evanı etmekte oldutunu tahmil edilen rwnen hududunu ıeçtiler. beraizce Paria'e gelmiı, lnvalides'i, 

'1 >at~ ınotörlü vasıtalarla Bu İuılspnazlıim bütün ufahatmr tim • Napolyon'un mezarını ve Are de Tri
--~tt• ftlaada Moldavya'daıı di batırlatmıya ihtiyaç yoktur. Yalnıı ıu- omphe'daki meçhul askerin mezarını 
l'~ır. Beaarabya ve Bukovi- raaıru ııöylemek kifidir ki, Besarabya'yı 

ıı..._: , v---11 ziyaret etmiıtir. Paria'te alman kıtaa· .~'dil . t •e memwin Mol- zorla Rusya'clan ayırtan hareket, ~ • 
ı... t...;

11 
llli~tir. Her yerde :rardım les ıaliplerinin doirudan doiruya iıtirW tı çok değildir. Zabitan tlzerlerinde 

"111 Ilı edılıniı ve milltecilere ile yapılmııur. gameli haçlı bayraklar temevvüc eden 
"'~ ıelen tedbirler ittihaz Son 22 sene içinde Sovyetler Birliii, büyük otellerde oturmaktadırlar. 

tııa, .,. • >•'run cenup Jmmmm birçok defa Besarabya anlaımazlıiım hal- Pariı halkı huıuai ikametgiblarını 
'~Pur •e mavııalar vasıta - letmek lüzumunu tebariiı ettinniıtir. Daha bıraktıkları &ibi ve fakat bir parça 

>._,dete 0 ldup ıibi ıimal k11- pelı: yakmda, yüksek Sovyetin altıncı içti- tozlu bir halde bulacaklardır. Kıtaat. 
lllevcut her türlii vesait- ma devresinde, Sovyet hülı:ümeti reiıi ve evelce Pariı'te ikamet etmiı olan za-

1.. -· eni ve Uncheni de· hariciye halk komiaeri Molotov, yeniden bitanın emri altında YCJ"leıtirilmittir. 
.~ ...__ tahliyeyi kola,. • münuaalı Besarabya meselesini hatırlat - A . iman '----dan 

~--... llla'----ıı So_.. ....... So etler Birliiinin Beurab:ra'nm tayıf a &UllMID lıliyle irtibat 
.....::. ... aama .,.... .... iDii ve 97 bal' d bul P ' 1' · taraf 
~~ ta_?1'11bafua etmektedir. ıillbla ıeri alınmaaı meaelesi.ni biç bir sa- ın e unan arıı po ıaı m-

-~IDdua pbnlaD bl. mas ileri atirmmlıit olmu!M nam-.-. -dan temin edilmektedir. 

Alman tehdidi 
karıısında İngiltere 

(Bııı ı. inci H7ladı) 
bil taarruzlara hazır bulunmalıdır." aözle -
rini na.ve eylemektedir. 

lngiliz gazetelerinin tel•irleri 
Londra, 1 LL - Royter ajansı bildiri -

yor: 
Çemberleyn'in dUnkU nutkundan istifa

de ederek dUnkU gazeteler, alman tehdidi 
karıısında memleketin azmini teyit etmek
tedir. 

Dally Telegraph gazetesi, ıöyle yazıyor: 
Yalnız bUtUn nazl yalanlarına inanan -

lardır kl, ne kendlılntn ne de herhangi bir 
bqka harp kabinesi A.zaaının sulh müzake
resini diışünemlyeceğlnden emin olabilmek 
için, Çemberleyn'ln tekzibine ihtıyaçları o
Jabllsln. Bin senedir memleketimiz, bugUn 
olduğu kadar mUtte.hit bulunmarnı11tır. Bu 
muharebe bUtUn mllletln muharebesidir.,, 

Daily Mail gazetesi de "butUn bir mil
letin harbıdır, bu harp yediği ekmeği hak 
eden her erkek ve kadının harbıdır,. de
mektedir. 

Times gazetesi de ıöyle yazmaktadır: 
"Elyevm harp gayemiz, yegA.ne gayemiz 

zaferdir . 
Alman tayyarelerinin İngiltere üzerin

deki faaliyetleri, gazetelere göstermekte 
olduğu silkflnet ve disiplin için halkı teb • 
rik etmek fırsatını vermektedir-. 

Hava laücumlan karft1ıncla 
Datly Herald gazetesi, "DUşman tayya

releri hemen her gece memleket Uzerın
de uçmaktadır.. diyor. Memleketin muhte
lif mıntakalarına bombalar atmıılardır. 
Bu bombalar ekseriyetle stratejik nokta
lardan birkaç kilometre uzağa dil§mekte · 
dlr. Şimdiye kadar bu hUcumların en mU -
hlm neticesi, bunlara p.Iıımaklıtımız ol • 
mu11tur. Eger gayeleri muharebe etmek az. 
mimlzi kınnakııa. buna her halde muvaf • 
fak olamamaktadırlar. 

Mamafih bu hlicµmlar hakkında pek 
nikbin olmamak JA.7.ımdır. Zira bunlardan 
daha çok kuvetll hücumlar beklenlleblllr. 
Mamafih, havaya karşı mildafaa tertlbatı
mızdan tamamen emin olabiliriz. 

Tlmes gazetesi, aynı fikri ılert sUrmek
tedir. Bu gece hUcumlarında almanların 
yirmi belki de daha ziyade tayyare kay
betml§ olduklarını hatırlatarak §Unları lll
ve etmektedir: 

"DUşmanın a.ııkeı1 hedefleri Uzerine bi· 
zlm yaptığımız hUcumların, onların yap -
mış oldukları hücumlardan daha ç~k mU · 
esair olduğuna inanmak 'için birçok sebep
ler vardır. Pa.ıılf korunma teekllltımız da 
kıymetini gôsterdlğl gibi, halkımız da 
mükemmel disiplinini iııbat etmt11tır. Jer
sey ve Guenersey adalarına gelince, hiç 
1Uphesizdir ki inUdafaadan tamamen tec
rit edllmi§ bulunan bu hedefler, bu sebep
ten dolayı almanlar için s9n derece cAzip 
blr oey olmuıtur.,, 

Denizciler 
bayramı 

dün kutlandı 
(Bııı 1 iacı Hy/ıda) 

bulunuyordu. 
Denizciler sabah saat 10.30 da Ga

latasaray lisesinin bahçesinde toplan· 
dılar ve önlerinde bir bando olduğu 
halde mektepten ayrılarak saat 11 de 
Taksim abidesi önüne gelip abideye 
bir çelenk koydular. 

Bundan sonra bayrak çekme mera
ıimi yapıldı ve bu esnada limandaki 
bütün deniz nakil vaııtaları düdük
lerini çalmak ıuretiyle bayrama itti -
rak ettiler. Bunu müteakip de abide
ye vilayet, parti, belediye, deniz ko
mutanlığı ve bütün deniz mieueae
leri tarafından çelenkler konuldu. 

Bunu müteakip deniz ticaret mek
tebinden bir talebe ile deniz ticaret 
filosundan bir kaptan söz alarak bu 
büyük günün yalnız türk denizciliği 
bakımından değil millet ve memleket 
bakımından da olan büyük ebemiyeti
ni tebarüz ettirdiler ve bize bu ulvi 
günü yqatan büyüklerimize olan bağ
lılıklarını teyit ettiler. 

Taksimdeki törenden aonra, alay, 
Ayaspata yoliyle Betiktaı'a indi ve 
büyük türk denizcisi Barbaros'un tür
besine çelenkler koydu. 

Saat 14 de deniz ticaret mektebin
de bu seneki mezunlara diplomaları 
törenle tevzi edildi ve saat 16 da ka
labalık bir davetli kütlesinin huzu
runda, Haliç'te inp olunan atelyele
rin, aaat 17,30 da da in,.atı biten 
yolcu salonunun açılıt törenleri ya
pıldı. 

Saat 21.30 da köprüden ve Kadı
köy'den kalkan tirket ve ve denizyol
ları vapurlariyle boğazda bir gezinti 
yapıldı. 

Gece limanda yüzlerce nakil vası
taıının iıtirikiyle cüzel ve büyük bir 
fener alayı da yapılmıt ve bundan 
sonra merasime nihayet verilmittir. 

Bugünkü yağmura rağmen, bayram 
akaakıız ve palak bir tekilde kutlan
mııtır. 

/zmir'cle 
İzmir, 1 a.a - BugUn ı temmuz deniz 

ba)'l'aml mUna.ııebetlyle llrnanımızdaki bU
tUn deniz nakli va.ıııtalan ve deniz mües -
eeleri bayrakla donatılmııtır. BütUn deniz
ciler aabah saat 9,30 da Cüınhuriyet mey
danına giderek törenle Ebedi Şefin heyke
llne çelenkler koymqlardır. Burada aııke
rt bando ve bir deniz kıtaııının lttlri.ldyle 
geçit reanıi yapılmııtır. lıleraalme lstıkla.ı 
marıiyle bqlanmıı ve ıeçldl takiben nu
tuklar söylenerek deniz bayramının mAna 
ve ehemiyetl tebarüz ettlrilmtıtlr. 

Öğleden sonra K&r1ıyaka Halkevt ö -
nUnde yelken, kUrek ve yüzme yanılan 
yapılmıı. bunları tekne yarııları, ördek 
kapma ve yağlı direk etlencelerl takip et
mitttr. 

Yardcla 
Deııis ~ dolayıatyle dilJl ıece An

kara ndyoeuada deniseillk ve kabotaj 
mevzuu etrafında bir konutma yapılmıftU'. 
Bütün aab1l fehirlerlmlsde de ba1r&m par
lak tmbOrlerla lmtlannnftıı'. 
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Resmi harp tebliğleri 
-

İngiliz hava tebliğleri 
Londra, 1 LL - Hava nezareti tebliğ 

ediyor: 
Diln gece :sarfında dli§11lan tayyareleri 

Uç mıntakada la.atettayin hücumlar yap
mışlardır. 

jngııterenln ıarkında tayyare meydan
larına matuf olması l!zım gelen bir mtk
dar lnfllA.k bombaları atı1mııtır Galles'te 
ve İngilterenln garbında gene infılA.k bom
baları atılmıştır. Bu mıntakalarda insan -
ca hiç bir zayiat olmadığı gibi mUhtm ha
aarat da yoktur. tskoçya'nın oarkında bir 
ıehre yangın bombalariyle hücum edilmiş· 
tir. Bir mektep tahrip edılmlı ve bir kl11i 
de hafifçe yaralanmıııtır. 

Başka zayiat yoktur. 

Alman tayyareleri lngiltere 
üzerinde 

Londra, ı a.a - Bu akşam saat 20 de 
hava ve dahill emniyet nezaretleri tara
fından aşağıdaki tebıtg neıredilmlıtlr: 

Bu akşam, dUıman bombardıman tayya
releri birkaç noktada ııahlll tecavUz etmlı
lerdir. Hava dA.fl bataryaları harekete geç
mlı ve avcı tayyareleri havalanmıştır. Şi
mali ıarkl sahlll iJzerlne bir mlkdar yangın 
bombası atılmı!Jtır. Avcı tayyarelerimiz, i
ki düıman bombardıman tayyarealni dU -
ıürmüştUr. 

Alrika'claki hava hücumları 
Kahire, ı La. - tngtllz hava kuvetle

rinin tebhgt: 
Bombardıman tayyarelerimiz doğu Af

rlka.ııında bir mevkıe bomba lle hilcum et -
mlşlerdlr. Doğrudan doğruya isabetler ya
pılmııtır. Ciddi hiç bir mukavemet kayde
dllemıı ve bUtUn tayyarelerlmlı salimen 
dönmilşlerdlr. 

MUhiın. bir hava kuvetlmlz Acclco'ya 
da taarruz etmitse de ha.ııarın ehemlyetl 

derecesi henUz malQm deflldir. Limanda 
iki vapur bombardıman edllmiıttr. Tayya. 
relerimiz hava da.fi toplarınnı mukabel .. 
sine maruz kalmıştır. Bir tayyaremlz döDo
memlştir. 

Cenup Afrikaaı ve cenup Rodezya'aı ha
va kuvetlerl Moyale bölgesinde isti~ 
da bulunmuı ve Banda kampını bo~ 
man etmlılerdir. 

Bombarclımanların laaaaTlan 
Londra. l a.L - Dahili emniyet ....,. 

retlnln tebliği : 
Bu akşamki hava hUcumları un ....... 

bir düşman tayyaresi. İııkoc;:yanın ılı!Qllt
şarkl sahilınde bir şehir üzerine kaVetll 
bir lnfılA.k bombası atmııtır. 3 ev yı1abmf 
birkaç ev harap olmuştur. Şimdiye kadar 
btldırildlğine göre, 6 ölil, 16 yaralı vardır • 
Bunların ilçil mUsteana, diğerleri hep kadlıl 
veçocuktur. 

Almanya'clalri askeri laetlell•• 
yapılan hücumlar 

A İngiliz resmı tebliği 
. 

Kahire ı a.a - İngiliz resmi tebllfl: ı tnnda devam etmektedir. 
' Erltre ve ttİllyan şark Afrlkıun huda\ 

Garp çölUnde, ileri tema.ıı kıtalarımızın I Jarında, kayda değer yeni bir ı•y ol.,... 
harekltı, Sldi - Aziz - Kaputzo mıntaka - tır. 

"" Alman resmı tebliği 
Berlln, ı LL - Alman bqkumandanlı- filoıu, Lille tayyare meydanına bil 

tının tebllgt: teşebbüı etmistir. Bu tayyareler, hava d.ır 
Franaada, mUhim bir hldlse olmamıt - fi bataryalarımız tarafından daiıtdmıt 

tır. Bir denizaltı ıemlat, 23 bin tonll.to avcı tayyarelerimiz tarafından m~ 
mecmu hacminde dUıman ticaret gemisi mecbur edilmi11tır. Altı Blenheim ve Is 
ve Orlon tipinde bir kruvazör batırmı11tır. ciliz avcı tayyare11 du1iırulmiı11tlir. 

Breat'ln cenubunda, kuvetll bir himaye Yabancı tayyarelerin 1 temmuz 
altında seyreden bir kafileden iki vapur 
torplllenmiıtlr. ıimali, cenubi ve sarbl Almaııya'da...-!QI!•·' 

Alman tayyareleri, 30 haziranı bir tem- askeri hedeflere kartı yaptıiJ hıii"ctJ•l"ı 
muza baihyan &'ece, tıkoçya'nm şark sa - pelı:az hasarı mucip olmuıtur. 
bilinde müteaddit lim~lara ve İn~ltere ·ı 30 haziran stinü .. i~cilız hava 
nin şark ve ıarp aahılınde bazı lımanlara 18 tayyare kaybetmıştır. Bunlardan • ._._~['. 
hücumlar :raprDJttır. Tayyarelerimiz, çok ri bava muharebelerinde dupmıı. dii~ 
IJl'i neticeler -1mıftır. alman bava dafi bataryalan t&rafmdml 

30 haziran dile üzeri, avcı tayyareleri 1ürülmü11tur. Bir alman tayyaresi u._ 
himayesinde bir Blenheim inciliz tayyare dönmemiıtir. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 1 a.L - ltalyan resmi tebliği: 
Tayyare ile Libya'ya varan Marepl 

Graziani, ıimall Afrikadaki biıtün kuvet -
lerin lnımandaııhlmı deruhte eylemiıtir. 

Bir torpitoınuz, bir düpnaıı denizaltı &'e
miıine hücum etmit ve batırmııtır. 

Bir denzaltı ıernimiz, bir inciliz dört 
motörlü tayyaresini dütıirmüıtür. 

Uç inciliz kruvazörü ve bir kaç torpito 
muhribine kartı kahramanca bir muhare -
be veren Eıpero torpito muhribi, üssüne 

Tek dava 
ve 
tek 

onun 
siyaseti! 
(Bııı 1 inci Hy/ıda) 

iiz. Çünkü her19y döiüten asker, 
dütünen kumandan, idare eden reiı 
ve meauller, hepsi milletin iyman 
birliiine dayanmaktadırlar. En yük. 
'lek ideallerinizden -.n küçük men • 
faatlerinize kadar, hel'teyin tek em
niyet iıtinadı bu vahdettedir. Her 
sillete hasır fesat ve tereddi unsur • 
lannm terrinden kendinizi ve etra
fmısı sakmmız ve hepsinin yüzüne 
ıunu haykırınız : Doiru yaptık; 
doiru yapıyoruz; doğru yapacaiız. 

Falih RJlrı ATAY 

Frans11 hükumeti yeni 
merkezine yerleıiyor 

(Bışı 1 ınci say/adı) 
riyle görüpüttilr. 
Parllimento ve senato toplanacai 

Clermont - Feffand, 1 a.a. - Hil
kümetin Clermont Ferrand ve civar 
Hhirlerindeki ikameti, ancak bir mer
hale tetkil etmit olacaktır. Zira tecrü
be göıtermemittir. ki nezaret ve par 
lamento servislerinin bir kaç şehir a
rasında dağılması büyiık mahzurlar 
huıule getirmektedir. Bunun içındir 
ki hükümet V chy'de yerletmittir. 
Parlamento ve Senato içtimaa ka
rar vermittir. 

Harbiye Nezareti Franıız kıtaatı
nın terhisi ıçin bir talimatname hazır 
lamıt ve berkesin normal itine avdeti 
için 1inm ,elen tedbirleri almaıtır. 

dönmemittir. Bu torpito muhribinin 1raJ' • 
bolmuı tellıkki edilmesi llzımdır. 

Şimali Afrikada, mufrezelerimiıle ~ 
man zırhlı tqekkıilleri araamda v*1la 
len ?rp11111&lar lehimize olmuttur. 
Şarki Afrika'da, bombardıman tanar• 

lerimiz, Etteb demiryolu istuyomına 
esair hücumlar yapmııtır. Aden ve Port 
Soudan deniz ve hava iialeri mavaffaki)o 
le bombardıman edilmittir. Diipnan, 
rar tebri.ni bombardıman etmiıtir. 

Balbo'nun yerine 
Mareıal Graılanl 

tayin olundu 
(Bışı 1 inci say/adı) 

tinin istihbarat dairesi aıaiıdaki ne
tu neıretmiştir. 

Yapılmış olan çok dikkatli ~ki
kat, Marepl Balbo'nun bulunduiu 
tayyarenin sukutuna hiç bir lnıili.a 
tayyaresinin sebebiyet vermediiini 
isbat etmittir. Bir hava muharebeai 
esnasında düşmüı olduğuna dair tu
rihatın asıl ve esası yoktur. 

Hatırlardad'ır ki Marepl Balbo' 
nun Libya valii umumiliğine tayini
nin sebebi Roma'da kalmasının Roma 
hükilnietince artık hoş görülmemesi l 
di. O zamandan beri, İtalyayı Hitlerill 
harp menkıbesine sürükluyecek poli• 
tikaaına daima karşı koymakta idi. 1-
zah edilmiyeıı bir kaza neticeıi ölmüt 
olması mazide geçen buna müpbih 
kazaları hatırlatıyor. Bu kaza baflıta 
Hitler'in dahili ve harici politıkaaı
na aleyhdar olan General Fon Frıtıb, 
in batına gelen kazaya benzemekte • 
dir. Alman radyosu bile dün gece fU 
sözleriyle bu müpbiheti tebarüz et • 
tirmittir. "Balbo'nun ölümü Fon Frit 
sch'in ölümüne müp.bih ıerait daire
ıinde vuku bulmuı demek oluyor." 

Fon Fritacb'in ve bir çok diğerle
rinin ölümlerinde olduğu gibi, haki
kat belki biç bir zaman oğrenılmiye
cektir. Yegine aabit olan teY• Mare
tal Balbo'nun İngiliz hava kuvetlıe • 
riyle vaki bir mulıa(ebe eanumia 
ölmemiı olmalıdır. 
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MAARiF VEKALETi 

Tamirat yaptırılacak 
Jıl aaril V diletınden: 
Vekillik binasının bazı yerleri ke§ff ve 

ıartnameslne göre pazarlıkla tamir ettiri
lecektir. Keşif bedeli 1377 lira 76 kuru§ -
tur. Pazarlık 8. 7. 1940 pazartesi ,.;lnü sa
at 10 da vekAlette müteşekkil komisyonca 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 103 lira 
otuz beş kunıştur. Taliplerin muayyen ıı:Un 
Ye saatte komisyona müracaatlo.rı tlAn o-
lunur. (31061 13071 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Posta pulu bastırılacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 

1 - 1nıiltere'de bastırılmak ıartiyle i
dare ihtiyacı izin 18 kıymette 200 milyon 
posta pulu pazarlıfa çıkarılmıstır. 

2 - Muhammen bedel 73500, muvakkat 
teminat 5512,5 lira olup pazarlık 22 - tem
muz - 940 pazartesi gUnü saat 16 da Anka
ra'da evkaf apartımanının üçüncü kapısın
dan ıirilen birinci katında, P. T. T. umu
mi müdürlüğü satın alma komisyonunda 
,,apılacaktır. 

3 - Talipler muvakkat teminat mek -
buzu veya banka teminat mektupları ve di
ler kanuni vesaikle birlikte mezkiir tarihe 
kadar o komisyona müracaat edeceklerdir. 

4 - İhale, pazarlığa istirik edecekler -
den aanat ve işçiliğine emniyet edilecek 
firmaya yapılacaktır. 

S - İstekliler bastırılacak pullann şart
name ve sair evrakını 367 kuruı mukabilin
de Ankara'da P. T. T. levazım müdürlü
lünden lstanbul'da Valide hanının ikinci 
.lratmda P. T. T. ayniyat ıubeıinden ala -
caklardır. (2712) 12718 

Müvezzi ve hat bakıc.ısı aranıyor 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
İdaremize müsabaka ile müvezzi ve hat 

bakıcıaı alınacaktır. 
Müsabakalara iştlrAk için aranacak ve

-1kaların nevi ve mahiyeti vlllyet P. T.T. 
merkez mlldUrlfiklerlnden öğrenlllr. 

İmtihanlara vllAyet merkezlerinde 10 
temmuz 940 çarııamba J:i}nil saat 9 da bq
lanacaktır. 

Taliplerin evrakı milsbltelerinl tamam
layıp vllAyet P. T. T. müdürJUklerfne mU
ncaaUa isim ve adreslerini kaydettirme-
leri ıuzumu 11An olunur. (2803) 12806 

Sahra kablosu alınacak 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
1- Talibi çıkmıyan (ı90.000) yüz 

doksan bin metre tek nakilli sahra kah 
loıu pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedel (ı6.200) on al
tı bin iki yüz, muvak!rJt teminat 12ıS 
bin iki yüz on beş iira clup pazarlık 
16 temmuz 1940 salı günü saat (16) da 
Ankara'da Evkaf apartmanının üçün
cil kapısından girilen birinci katında
ki P. T. T. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3- İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz ve banka teminat mektubile 
kanuni vesikalarını hamilen mezkur 
cUn ve saatte o komisyona, şartları öğ
renmek için de her gün Ankara'da P. 
T. T. Levazım, fstanbul'da Valide ha
nında ikinci katta P. T. T. Levazım 
ayniyat şubesi müdürhiklerine müra · 
caat edeceklerdir. (3011) 13012 

ANKARA V ALJLICI 

Kum döıettirilecek 
Ankara valiliğindeıı : 
Stadyum etrafına kum döteme ııı 

11. 7. 1940 perşembe günü saat onbet 
buçukta daimi encümende ihalesi ya -
pılmak üzere açı'.< eksiltmeye konul -
muttur. 

Keşif bedeli (8288) lira (28) kuruı 
muvakkat teminatı (62ı) lira (62) ku-
ruştur. , 

İstekliler muvakkat teminat mektup 
veya makbuzu ticaret odası vesikala · 
riyle birlikte sözü geeçen gün ve saat
ta daimi encümene gelmeleri buna ait 
keşif ve şartnameyi her gün Nafia mü 
dürlüğüde görebilecekleri. (32S8) 

13232 

ANKARA BELEDiYESi 

Satılık yer 
Ankara Belediy~sınden: 

ı - Yenlşehlrde 10f9 ada 12 parselde 
bulunan 129 metre murabbaı yol fazlası 
aatılmak üzere on beo gün müddetle açık 

• 

arttırmaya konulmu:ıtur. 
2 - Muhammen bedeli (6451 liradır. 
3 - Teminat (48,38) liradır. 
4 - Şartname ve krokiııinl görmek fıı

tlyenler:ln her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 9. 7. 940 salı gllnU saat 10,30 
da belediye encümenine müracaatları. 

(30171 13056 

Satılık yer 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Yenlıehir'de 1090 ada 5 parselde bu

lunan 66 metrcmurab baı yol fazlası satıl
mak üzere on beş gün müddetle açık art -
tırmaya konulmu5tur. 

2 - Muhıı.ınmen kıymeti 165 liradır. 
3 - Teminat (12,38) liradır. 
4 - Şartname ve krokisini görmek isti -

yenlerin rer gün encümen kalemine ve is -
teklilerin de 9-7-940 salı gilnlisa at 10,30 da 
belediye encümenine müracaatları. (3018) 

13057 

Asitsulfürik alınacak 
Ankara Belediyesinden 

1 - Belediye nakil vasıtaları aki
mülatölerinde kullanıiacak 2300 kilo 
asitsülfrik 15 gün müddetle açık ek
sltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1380 lira
dır. 

3 - Teminatı 103,S liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin hergün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 12. 7. 940 cuma günü 
saat 10, 30 da Belediye Encümenine 
müracaatları (3206) ı3196 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden 
1 - Geredenin Çamlı köyünde ka

rataş mahallesi civarında ormandan 
üç metre tulinde ve 12,lS devresinde 
30.000 adet gürgen ve kalın kazıkla
rın kesme ve Ankaraya nakli işi on 
bet gün müddetle açık eksiltmeye 
konumuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3000) lira-
dır. • 

3 - Teminat 225 liradır. 
4 - Şertnamesini görmek istiyen

lerin hergün Encümen kalemine ve 
isteklilerin de 12. 7. 940 cuma günü 
saat 10,30 da Belediye Encümenine 
müracaatları. (3207) ı3197 

Makina yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden 
1 - Su işleri için alınacak olan 

2000, 2200 kilo makine yağı ıs gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 1200 lira
dır. 

3 - Teminat 90 liradır. 
4 - Şartnamesin görmek istiyen

lerin hergün encümen kalemine ve 
isteklilerin de ı2. 7. 940 cuma günü 
belediye encümenine müracaatları. 

(3208) 131998 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Köhne ayakkabı satıtı 
Orman KorutnJl genel K. satın al

ma komisyonundan 
1 - Komutanlık karargahında 

mevcut 350 çift köhne ayakkabının 
pazarlık suretiyle artırması yapılacak
tır. 

2 - Pazarlık günü 5. 7. 940 çarşam 
ba günü saat ı 1 de yeni şehirde Yük
sel caddesinde Orman Koruma genel 
K. binasındaki satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. Talipler mezkur 
gün ve satte komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (3364) 133SO 

ViLAYETLER 

Ekmek ve et alınacak 
Kütahya Tayyare Birliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Kütahya tayyare birlikleri için 

mayıs 941 sonuna kadar ap.ğıda tah
mini miktar ve tutarları yazılı birin
ci nevi ekmek ve aığıreti eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12 temmuz 940 cuma 
günü Kütahya merkez komutanlığın
daki komisyonumuzda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

4 - Birinci nevi ekmeğin muvak
kat teminatı 2100 lira ve sığıretinin 
ı215 liradır. 

S - Şartnameleri görmek istiyen· 

Hesaplarında en atağı 50 lira olanlara 
senede 28.800 Lira 

!.(=='· C. ZiRAAT BANWI J 
' ikramiye pliLnı ==~ 

4 tane 1.000 Lira· 

4 tane 500 lira 100 tane 50 lira 
4 tane 250 lira 120 tane 40 lira 

40 tane ıoo lira 160 tane 10 lira 

Kuralar : 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylül, 1 Birinciklnun 
DİKKAT : 

l'.ieaapları senede SO liradan aşağı dütmiyenlerin 
i'· .. amiyeleri % 20 fazlalaşır ........... -. ................................................... .. 

ULUS 

ler her gün komisyona müracaat ede
bilirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecek o
lanlar kanunun icabettirdiği vesaik 
mevcut olmak 11artiyle teklif mektup
larını 12 temmuz g4o cuma gunu 
(ekmek için saat onda sığıre" için 
saat on dörtte) de kadar makbuz mu
kabilinde komisyon başkanlığına ve
receklerdir. 

Muhammen bedeli Eksiltme 
miktarı bedeli Gün saat 
Kilo Lira 

Birinci ne-
vi undan 
ekmek 280000 28000 ı2.Tem.940 11 
Sığıreti 70000 16100 ı2.Tem.940 15 

13ı69 

Bir doktor aranıyor 
Trabzon Btlediye Riyasetinden: 

BeledlycmlzJn ıehrf '601 lira aslf ma
aşlı doktorlutn.ı mUnhaldlr. Kadın haııtalık
ları mütehassısı olmak ş:ırtlyle bu evsafı 
haiz ve teadlll kıınununn tevflkıın bu mlk
dar mnaşı alabllrcek vaziyette bulunan ta
liplerin Rıhat ve tçtlmıır Muavenet Vt>klUe
tlne mllracanttarı ve brledlvemlze de ma
rnmat Vl'rmeleri lllln olunıır ı 5113/3078 ı 

13065 
Saha tanzimi 

lstanhul belediyesinden : 
Taksim kışla sahasının meydana na

zır kısmının tanzimi işi kapalı zarf 
usi'ılü ile eksiltmeye k"nulmuştur. Ke
şif bedeli 56100 lira 51 kuruş ve ilkte
minatı 4055 lira 2 kuruştur. Keşif, sart 
name, proje hiilasası ile buna müte -
ferri diğer evrak 280 kuruş mukabilin
de fen işl~ri mütürlüğünden verile -
cektir. İhale 13. 7. 940 cumartesi günü 
saat 12 de daimi encümende yapıla -
caktır. Taliplerin ilk trminat makbuz 
veya mektupları ihale tarihinden se -
kiz gün evet fen işleri müdürlüğüne 
müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 
940 yılına ait ticaret orlast vesikalarile 
2490 numaralı kanunun tarifatı eçvre
sinde hazırlıvacakları teklif mektup -
!arım ihale günü saat (11) e kadar dai
mi encümene vermeleri. (5247 / 3202)" 

Yol in,aatı 
Erzurum Valiliğin-den : 

132ı8 

ı - Kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulan on bir bin altı yüz otuz iki 
lira doksan dört kuruş keşif bedelli 
Erzurum Palandöken Hınıs yolunun 
şehir dahilinden geçen kısmının tes
viyesi ve parke kaldmm döşemesi işi
nin ihale günü olan 27. 6. 940 tarihin
de teklif edilen bedel haddi lfıyık gö
rülmemekle beraber Nafıa Vekaleti 
şose ve köpr\iler reisliğince keşif be
deline zam yapılmış o1duğundan 2490 
sayılı kanunun ı2 ve 40 ıncı maddeleri 
hükmüne tevfikan bu iş yeniden ve ka 
pah zarf usuliyle eksiltmeye konul
muı:ıtur. 

2 - Bu işin ihalesi 13. 7. 940 cumar
tesi günü saat 1 ı de vilayet makamın
da toplanacak olan d :ıımi encümen ta
:-afınrlan yap•lacaktır. 

3 - Ahiren yapılan tashihe göre on 
bir hin y !<H yüz otuz üç lira elli iki 
kuruş keşif bedelli bu işin muvakkat 
teminatı 880 liradır. 

4 - İstekliler eksiltmeye girebil
mek için ihale gününden en az 8 gün 
evel vilayete müracaat ile ehliyet ve
sikası almaları mecb!Jridir. 

5 - Talipler bu işe ait keşif ve şart
namelerr •ı•l.iyet daimi ecümen kale
minden nafıa müdürlüğünden bedel
siz alabilirler. 

6 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte teminat ve teklif mektupları
nı 32 nci madde veçhile ihale saatin
den bir saat eveline kadar vilayet dai
mi encümeni reisliğine vermelerinin 
ve postada vukubulac.ak gecikmelerin 
mpteber sayılmıyacağı ilan olunur. 

(5S03/ 3346) 13343 

Hakkari merkezinde hükümet 
konağı intaatına ait ilin 

Hakkari Valiliğinden : 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko-

ı;iltmeye keınulan 112490 lira 16 kuruı 
kc~ if bedelh I:ir.kkari hükümet kona
ğına talip zuhur etmediğinden ihalesi 
aşağıda gösterildiği veçhile ayni şera
it tahtında pazarlıkla vapılacaktır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır 
A) Proje 
B) Hutasai keşif 
C) Elektrik tesisat keıfi 
D) Ölçme cetveli 
E) İhzarat ve imalat "seridöpri,, 

bordroları 

F) Mahal listesi 
G) Dahili elektrik ve sıhhi tesisat 

unıumi ve fenni 13rtnameleri 

H) Hususi 13rtname, bayındırlık iş
leri genel ve yapı işleri fenni ıartna
meleri 

İ) Eksiltme 13rtnamesi 
J) Mukavele projesi 
3 - Bu evrak ilanı yapılan mahalle

rin nafıa müdürlüklerinde görülebilir. 

4 - Eksiltme 19. 7. 940 cuma günü 
saat 14 <)! Hakkari defterdarlığında 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin (6874) 
lir (51) kuruş muvakkat teminat ak
çesi vermesi ve buişe mahsus olmak ü
zere eksiltmenin yapılacağı günden 8 
gün önce Hakkari vilayet ehliyet 'liesi
kası komisyonunda alacağı ehliyet ve 
Eikasını ibraz edeceklerdir. 

6 - Taliplerin m:zkür gün ve sa-
atte komisyona müracaat etmeleri 
ilan olunur. (SS12/3347) 13344 

Bir matbaa makina&ı alınacak 
Kütahya Vilayetinden: 

1 - Vilayet matbaası için satın a
lınacak 2500 lira muhammen bedelli 
az kullanılmış ve 63 x 95 eb'adında 
otomatiksiz ve saatte ıso0-2000 baskı 
yapan bir makinenin ihalesi günü ge
len tekliflerin kanuni bir şekilde ol
madığı ve muvakkat teminatları bu
lunmadığı cihetle kabul edilmemiş 
olduğundan eksiltme müddeti 9.7.940 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

2 - İhale 9. 7. 940 salı. günü saat 
ıs de Vilayet daimi encümeni huzu
runda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi hergün encümen 
kaleminde görülebilir. 

Taliplerin mezkur .gün ve saatte 
muvakkat teminatlariyle vilayet dai
mi encümenine müracaatları ilan olu-
nur. ı3353 

Muhtelif yol inpatı 

Hatay Vilayetinden 

1 - İskenderun - Payas yolunun 
('7xZ96) dan (21x713) Km. lerl araınn 
da (14x417) Km. tulunda yapılacak 
tesviyei turabiye, menfez ve şosa in
şaatı kapalı zarf usuliyle ikinci defa 
olarak münakasaya konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 26 temmuz 940 cuma 
günü saat ıs de Antakyada Nafia mü
dürlüğü odasınra müteıekkil komis -
yonca yapılacaktır. 

3 - İstiyenler fennt ve hususi 
şartnamelerle evrakı keşfiyeyi (477) 
kurut bedel mukabilinde 1'afıa Mü
dürlüğünden alabilirler. 

4 - Bu işin keşif bedeli (Doksan 
beş bin üç yüz yetmiş bir) lira (Yirmi 
dokuz) kuruştur. 

5 - Muvakkat teminat (Altı bin 
on sekiz) lira (elli altı) kuruştur. 

6 - Taliplerin ihaleden en az se
kiz gün evci bu işe benzer inşaatı ba
şardıklarına dair evrakı müsbiteleriy
le birlikte Villyete müracaat ederek 
alacakları ehliyet vesikasını (2490) sa 
yılı kanuna uygun olarak hazırlaya
cakları teklif mektuplarını ve bunlar
la birlikte teminat mektup veya mak
buzlarını ve ticaret odası vesikasını i
hale günü saat 14 de kadar komisyon 
riyasetine makbuz mukabilinde vere
cektir. 

İKTiSADİ YÜRÜYÜ 
Mecmuasının 14 üncü 

............ 11111111111111111111 İçindekiler 

TUccarlarımıza düşen vazifeler. 
Belediye kooperatifi, kooperaW değildir. 
İktısadl harbin çetin safhası. 

Nazmi Topçuoğlu 
Muhittin Birgen 
Prof. Şükrü BAbaD 
Prof. Muhlis Ete Devlet lktısadl igletmeler:I. 

Turizmde otel, lokanta. 
Hukuki zaviyeden kllrlng. 
Mesleki ahlAk. 
Ormanlı ve ormanııız köyler. 
Ticaret atqelerl. 
İyi kontrolör ve murakıp. 
Almanya ile ticaret mukaveleııl. 
Yeni vergilerin tatbikatı. 
Etibank Soma mAden f!lletmelli. 
Türklye'nln kenevir varlığı. 
Cenup vflAyetlerde kaçakçılık. 
Harp sanayii, dünya borııalan 
On beş günlük piyasa vaziyeti 

Dr. Vednt Nedim Tör 
Namık Zeki Aral 
Rauf! Mnnyas 
İbrahim Kutlutan 
Server SomuncuoğlU 
ismet Alknn 
Aslan Tufan 
Tevfik S. Alanay 
Selim Cavit 

Suphl Rıza DoğukaJl 
Ali Enver Tokııoy 

~.lrifl 
Muhasip 

1 
Ticaret mektupları 
Bundan başka: Esnaf sayfası, Bibllyoğ
rafya, TUrkiye'de hayat pahalılığı v. s. 

Biltlln lktısadl, ticari, zirai, sınat ve mail milesseselerle lktıııatıa 
herkesin mutlaka takip etmeııl IAzı m gelen bir mecmua .. Yıllık abOll ft"lllll.a.ıı 
5 lirayı j{önderenlere birinci sayıdan itibaren gönderilir. Satmak 
taşra bllyllerl mektupla temasa geç melidirler. 

Adres: iııtanbul Ankara caddesi 149, posta kutusu 656 

T. İŞ BANKA S 1 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 

ı adet 2000 liralık -
3 .. 1000 .. 
6 .. ~ .. 

12 .. 
40 .. 
75 .. 

210 .. 

2!50 
100 

!50 
25 

.. .. .. .. 
Keıideler: 1 ıubat, ı 

1 ağustos, l ikincitetril' 
terinde yapılır. 

ıa••··----------~ 1 J""""'"""'""'"'"'''' 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci 
ıımf GÖZ Hıatalıkları 

mütehaııııı 1 K iSi lstanbul Haydarpa .. hastanesi aabılı 
ıöz müteha11111 H Gillhane b11ta· 
nesi sabık ıö:ıı ba• muavini Mutye
ne: iabah: 9 dan 19 a kadar. Beledi· 

nuıan : Postada olan gecikmeler kabul e- ve arraaı Ta111 Ap Irat: ı Tel: 3592 

1 - Evelce kapalı n.rf usuliyle ek- dilmez. (3306) 13328 / ~-----------~ 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
lıtaııbul Sılılıi Müeıstseler Arttırma ve Ekıiltme Komiıyonundan: 

Cinsi Azı Çoğu .Mu. Fi. Muvakkat Şartname 

bedeli 
Şekli Ekailtme tarihi 

Pırasa 30000-40000 
Lahna 21500- 30000 
Taze Bakla 8500- 12000 
Ispanak 30000-38600 
Barbunya 9300-12000 
AY!Je fasulye 37500--48000 
Çalı fasulye 3300- 5000 
Bamya 2700- f.00 
Sırık domates 3500- 5250 
Yer domates 21500 31500 
Sakız kabağı 20500 - 28000 
Patlıcan 65200-83000 
Semizotu 11700- 16000 
Dolmalık biber 7800- 11500 
Kereviz -'400- 6800 
Havuç 6400-10600 
Pancar 2250- 3500 
Enginar adet 4000- 7000 
Karnebahar adet 6500- 9500 
Limon adet 23000 72000 
Vejetalin yağı 6000- 8000 
İyi su (damacana) 3000- 3500 
Kırıple ~ömllr (ton) 1590- 2175 
Kesilmiş odun <çeki> 70- 90 
Kesilmemiş odun (çeki) 1900- 2500 
Mangal kömUrU 43000- 53000 
Arpa 24500--33000 
Saman 8000- 10500 
Kepek 8000- 11500 

Sıht müesseselerin 1940 mail yılının bir 
l - Eksiltmeler Cağaloğlunda sıhat ve 
2 - Ekalltmelerln ıekll gUn ve aaaUerl 
3 - Kapalı zarfla yapılacak ekııiltmeler 

makbuz mukabilinde komisyona vermeleri 
kanuni mecburiyettir . 

5 ) 
6 ) 
8 ) 
8 ) 

15 ) 
H) 
U) 
20 ) 
9 ) 
8 ) 
8 ) 

16 ) 
5 ) 

12 ) 
6 ) 
5 ) 
4 ) 
s ) 

11\ ) 
3 ) 

80 ) 
65 

1600 
350 
320 

4,50 
7 
4 
5 ) 

teminat 

Lira Ku. 
3297,26 

480 
170,63 
2610 

802,!50 

247,88 

220 kurut 

" 

.. 

kapalı 

kapalı 
açık 
kapalı 

kapalı 

açık 

lT. T. 940 ç&r1amba ııaat 15 

. 
lT. T. 940 çarpmb& saat 15,30 
17. 7. 940 çarıamba ııaat 16 
19. 7. 940 cuma saat 15 

19. T. 940 cuma ııaat 15,30 

19. 7. 940 cuma saat 16 da 

kıaım ihtiyaçları ıartnamelerl veçhlle ekııiltmeye koıı•ılmuştur. 
içtimai muavenet mUdUrlüfU binasında kurulu komlayond& yapılacaktır. 
muhammen fiyatları muvakkat teminat mlkdarları kartılannda göat.rilmlttlr. 
için ihale aaatinden bir saat evel tsteklll erin teklifi havi ve aızı mUhürlU zarflanm 
IAzımdır. Mektu,plarda teklif olunan fiyatların hem yazı hem de rakamla yazılması 

4 - tııteklller 1940 yılı ticaret odası vuikaslyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ve 
banka mektuplarım kapafı zartıaruı içeri Biııe koymaları 11.zımdır. (fS299/3263) 

muvakkat temiD&t makbuz veya 
• .13M2 

• 
Müracaat yeri : ~ıJ' 

Kitapevi 

• Fiyatı 100 kurtd ' 

Ulus'da tefrika { 
diği sırada büyii1' . 1,ıı 
alaka ile takip ed• " 
ve çok düzgün '/C ~ .. 
rak bir üsHipla t~ 
çeye çevrilen bıJ·ıeri' 
zel romanı karı 

· · deri" mıze tavsıye e 

••• 
""···························· 

Kütahya namındaki k~ 
ııedef parlaklıtı veren yıtd:ı\..-...... ... 
yık, topraksız en temiz 
ve çakılları. 

Sanayi caddeııt A il Kı•• ,.,. 
eeytn Orak UcareUıaD.ıoci8 
2078 



u 

drrldc ve sedyelik bez 
alınacak 

· l'eliJ 
eıı Satın Alma Komısyonun. 

q~ttresinc tahmin edilen fiyatı 114 
Ilı llıaJıruti çadırlık bez evsafında 

lltek~~;e .sedyelik bez satın alınaca
b ı1·~ trın ı 110 liralık ilk teminat
•il:rııte teklif mektuplarım kapalı 

b c Yapılacak olan 11-tcmmuz 
~t e riinü ıaat 11 den bchema -

e11er 
'1ııı ıııe kadar Ankara'da M. M. 

a l<o. na vermeleri. (300ı) 
ı302S 

'det depo yaptırılacak 
· l'et·ı bede a eti Satın Alma Ko.: 

~ ~I 16.423 lira 17 kuruş olan 
'Ye ~et depo inşaatı kapalı zarf

onınuştur. EkBlltmesi: 15 / 
1232 ~ g(jııU saat ıı dedir. İlk te

'Yo ra olup şartnamesi 83 ku
bt/1daıı alınır. Taliplerin ihale 

\1. 8 llaat eveline kadar zarfları
) a. .Al. Ko. na vermeleri. 

l>\at 13205 
hık kumaş alınacak 

• l1 
' 1ileti Satın Alma Komisyo-

~ ~~lreatne tahmin edilen fiyatı 
~ ı:;;uz yedi buçuk kuruş olan 
)a PuUuk kumıı.ş pazarlıkla 
~onınugtur. İhalesi 5. 7. 940 

ıı..~ıı Y oıı be,,tedlr. Kati teminatı 
:"'Qııo ~di bin altı yUz seksen yedi 

'1lJı'.ı vsn.r ve gartnamcsl (760) 
~ııı. ~ kuruş mukabilinde .M. M . 
t ~o. nundan alınablllr. 1stek

Jc0. 1la. emrettiği belgelerle ihale 
gelmeleri. ( 32U) 

13286 

llk kumaı alınacak 
·~ 
· •lileti Satın Alma Komisyo-

\ ~treııine tahmin edilen fiyatı 
>'et~ otuz yedi buçuk kuruş olan 
~11lıiı beş bin metre kaputluk 
3 ?, ~kla rnilne.kasaya konmuştur. 
~ O cuma gflnU saat ı 1,30 da
tllı \tıatı (27.750 ı yirmi yedi bin 

r._ lltı iradır. Evsaf .,.e gartnamesi 
l( 'I/ lira yetmiş kunıe mukabl -

ı, · •atın alma komisyonundan 
IJıılıtekıııenn kanunun emretti!! 

e haaUnde Ko. na gelmeleri. 
13287 

llk kuma, alınacak 
~fl• 

•leti Satın Alma Komisyo-

llıet 
>"llıresfne tahmin edilen fiyatı 
>'Uı btuz yedi buçuk kuruş olan 
ıııu in metre kaputluk kumaş 

tııııı:akwıaya konmuştur. İhalesi 
ltıııı gUnu saat 10,5 on buçukta
lı~atı f84 500) otuz dört bin 

r._ '1t ır. Evsaf ve oartnamesi 
~ ~ lira doksan kuruş mukabl
~· •atın alma komisyonundan 

'IJıti ltıııerın kanunun emrettiği 
l e 8aa.Unde Ko. na gelmeleri. 

13288 

~ kumaf almacak 
·~ 
"'1~i ôatıa Alma Komisyc-

~talne tahm1n ed!Jen fiyatı 
~ .. ottız yedi buçuk kuruı olan 

llıtıiı blıı metre kaputluk kumaş 
~~lkwıaya konmuıtur. ihalesi 
"-~ı gtlnU saat 11,30 dadır. 
1 

1 
r22.100) ~1rml iki bin yedi 

~~ ı~ır. Evsaf ve gartnamesl 'lilt:a on beş kunıg mukablllnde 
\;~ : alına ko. nundan alınablllr. 
~ llııuntın emrettiği belgelerle 

lto, na gelmeleri. (3247) 
13291 

ı- lu)c kumaı almacak 
'liıeti Satın Alma Komisyo-

~~lreıııne tahmin edilen fiyatı 
.:'tı-t ~tuz yedi buçuk kunıı olan 

il. it Pulluk kumaş pa7.arlıkJR 

1 ~Unuımuştur. thalesı 6. 7. 940 
?"6? •aat J0,30 dadır. Katı tc -
~.Sı on yedi bin altı yüz sek
rı l'U liradır. Evsaf ve şartname· 

,_._,._...,'-t111 z altmış kunıı mukabilinde 
ıı, llına komisyonundan alına
~ln kanunun emrettiği belge· 

~
I inde Ko. na gelmeleri 

13290 

~··1ı 
-· ı- U endis aranıyor 

'l~ıeti Satın Alma Komisyo

~ '1ıtıe 
'ııı •inde çalışmak ilzere bir e-

ıı.. 'Yt!h!ne mUbendlsl alınacaktır. 
"llt•ııı lllarıyıe birlikte M. M . V. 

e l'llUracaatıarı. (3332} 
13312 

- ~ llllk kumaş alınacak 
'liı . 

eıı Satın Alma Komısyo-

~lr 
)°\ız e.Ine tahmin edilen fiyatı 
~ bluz Yedi buçuk kuruş olan 
Ilı in rnetre kaputluk kuma§ 

lltlle llakaııaya konmuştur. ihalesi 
~ llatı (be .günü saat on beştedir. 

t t\' 3•.soo, otuz diıorl bin beş 
~· llokar ve şartnamesi 116,90 ı 

ı:ı llın aaıı kuruş mukabilinde M. 
1~rı11 a kornıeyonundan alınnbı -

,; ~t1ltanunun emrettiği bclg~ -•2ii) ilde Ko. na gelmelı:rl. 
13ZSQ 

lr v •tlrk bez alınacak 
' '1'1er 1 Satın Alma Komisyo-

>t ~~ine tahmin edilen fiyatı 24 
'•ırıı~ olan (300.000) üç yüz bin 

tıı1 bez pazarlıkla münakasa
ıo.3Ö İhalesi 6-7-940 cumartesi 

~>tıı· da.dır. Kati teminatı (9.700) 
O.çı Yuz liradır. Evsaf ve ıart

'ı. 'I/ Yıız altmış kuruş mukal>i -
~ latcİt ~tın alma komisyonundan 
~ İlıaı lılenn kanunun emrettiği 

} e laatinde Ko. na relmele -
13336 

ı- •tlık bez alınacak 
'~'1 

'lı 
er, Satın Alma Komisyo-

ttrt,· 
I'\ ~ııl"ıı ıııe tahmin edilen fiyatı 24 
~5~' 0 1an (2SO.OOO) iki yüz elli 
"'11$t'llrlık bez pazarlıkla müna
\a..~l Ur, İhalesi 6-7-940 cuınar-
• ~ ~nbirdcdir. Katı teminatı 
..._ ae. ~I YÜz liradır. Evı&f ve 
''lll ~ 3'ilz kunıı mukabilinde 

lconıi17onundaıı almabi-

lır. İsteklilerin kanunwı emrettifi belce -
!erle ihale saatinde Ko. na relmcleri. 

(333S) ı3337 

Çamaşırlık bez alınacak 
M. M. Vekileti Satrn Alma Komisyo

nundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(24,10) yirmi dört kuruş on santim olan 
(1.200.000) bir milyon iki yüz bin metre 
çamaşırlık bez pazarlıkla münakasaya kon
muştur. İhalesi 6-7-940 cumartesi günü sa
at 11,30 dadır. Kati teminatı (30.636) otuz 
bin altı yüz otuz altı liradır. Evsaf ve şart
namesi (14,5) on dört buçuk lir.a mukabi -
!inde M. M. V. satın alma komisyonundan 
alınabilir. İsteklilerin kanunun emrettiği 
belgelerle ihale ı;aatinde komisyona gel -
mcleri. (3336) 13338 

Çam&Jırhk bez alınacak 
M. M. Vekileti Satrn Alma Komisyo

nundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(23,5) yirmi üç buçuk kuruş olan (2SO.OOO) 
iki yüz elli bin metre çamaşırlık bez pa -
zarlıkla münakasaya konmuştur. İhalesi 
6-7-940 cumartesi günü uat onda.dır. Kati 
teminatı (8.37S) sekiz bin üç yüz yetmiş 
beş liradır. Evsaf ve şartnamesi 29S iki yüz 
doksan be$ kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınabilir. İs -
teklilerin kanunun emrettiği belgelerle iha
le saatında komisyona gelmeleri. (3337) 

13339 

Bir anbar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satrn Alma Komisyo

nundan : 
Keşif bedeli 21.386 lira 67 kuruş olan bir 

adet anbar in53atı kapalı zarfla eksiltme -
ye konmuştur. Eksiltmesi: 19.7.940 cuma 
günü saat 11 dedir. İlk teminatı: 1604 lira 
olup şartnamesi ıo7 kuruşa komisyondan 
alınır. Taliplerin zarflarını ihale saatinden 
bir saat eveline kadar M. M. V. Sa. Al 
Ko. na vermeleri. (338) 13340 

Kazma ve kürek alınacak 

M. M. Vekaleti Satrn Alma Komisyo
nundan : 

20.000 adet muhtelif boyda kazma ile 
40.000 adet idi kürek pazarlıkla satın alı -
nacaktır. Kazmaların beher kilosuna ve 
küreklerin beher adedine .SO kuruş fiyat 
tahmin edilmiştir. Pazarlığı: 6-7-940 cu -
martesi günü saat 11 dedir. Kati teminatı 
7500 lira olup ,artnamesi 2,S liraya ko -
misyondan alınır. Taliplerin muayyen va -
kitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları 

: 

(3339) 1334ı 

100 baraka yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo -

nundan : 
Keşif bedeli 459.2SS lira olan ıoo adet 

ahşap baraka inşaatı kapalı zarfla C'ksilt 
meye konmuştur. Eksiltmesi: 19-7-1940 cu 
ma günü nat ı5 dedir. tik teminatı: 3444 
Ura 42 kuru, olup prtnamcsi 230 kuruşa 
komisyondan alınır. Taliplerin zarfların 

ihale ~tinden bir saat eveline kadar M 
M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (3340) 

-
-

ı 

13342 

1 O ton üatüpü alınacak 
111. M. Yel.ileti Satın Alma Komisyo -

nuadan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 38 

kuruş olan on ton üstübü pazarlıkla satın 

alınacaktır. Paz.arlıiı: 8-7-940 pazarte& 
rünü ı;aat ıs dedir. Kati teminatı: S70 1i 
ra olup şartnamesi komisyonda görülür. Ta 
liplerin muayyen vakitte M. M. V. satı 
alına komisyonunda bulunmaları. (3372) 

i 

-
-
n 

133Sı 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Mintan diktirilecek 

i-
p 
-
e 
-
n 
-
-
-

M. M. Vdileti Hava Satın Alma. K.o
ı _ 20.000. mintan pazarlıkla dıktır 

lecektir. Muhammen bedeli ~000 lira olu 
kati teminat miktarı 4SO hradır. Pazar 
lığı 617/940 cumartesi gıinü aaat 11 d 
hava satın alma komisyonunda yapılacak 
tır ldari şartname ve nümunesi her gü 
ö~İeden sonra komiıy_on<la goriilebilir: İs 
teklilcrin muayyen gun ve saatte katı te 
rr.inat ve kanun beil&cleriylc birlikte ko 
misyonda bulunmaları. (3226) 13222 

Mahruti çadır alınacak 
M. M. Vekiletı Hava Satın Alma Ko -

mısyonundan: 

" ı - 300 adet mahruti çaliır pazarlık! 
11atın alınacaktır. Muhammen bedeli 25.SO 
lira olup kati teminat miktarı 3.825 !iradı 
Pazarlığı 4. 7. 940 perşembe gunü saat 1 
de hava satın alma komisyonunda .yapıla 
caktır. İadri şartname evsaf ve numune 
her gün ögleden sonra 128. ~uruş mu_k 
bilinde komisyondan alınabılır. İstek!ıl 
rin muayyen gün ve sa~tt~ katl te.mına 
ve kanuni belgeleriyle bırlıkte komısyon 

o 
r. 
ı 

-
si 
a-
e. 
t 
-

da bulunmaları. (3227) ı3223 

Pamuk çorap alınacak 
M. M. Velıaletı Hava Satın Alma Ko -

la 
misyonundan: 

ı - 20.000 O.ift pamuk çorap pazarlık 
satın alınacaktır . .Muhammen bedeli 6.00 
lira olup katı teminat mlkdarı !9.00 l lir 
dır. Pazarlığı :s. 7. 940 cuma gtinlı saat 
da hava satın alma komisyonunda yapıl 
cktır. İdrl şartname ve numunesi her gli 
oğleden sonra komisyondan alınabilir. İ 
teklllerin muayven gün ve saatte kati t 
mlnat ve kanu~t belgeleriyle birlikte ko 

o 
il• 
10 
a-
n 

s-
e-
-

misyonda bulunmaları. (3299> 13267 
Naftalin ve saire alınacak 

M. M. VeHl~ti Hıva Satrn Alma Ko -
misyonundan : 

eş 1 - 100 kilo naftalin SO kilo filit ve b 
adet filit makinesi pazarlıkla ıs.atın alına 
caktır. Hepsinin muhammen bedeli 130 
ra olup, kati teminat miktarı ı9.SO lirad 
Pazarlığı S-7-940 cuma günü saat 10,30 
hava satın alma komisyonunda yapılacak 
tır. İsteklilerin kati teminat ve kanuni be 
gelcriyle muayyen gün ve saatte komisyo 

-
li-
ır. 

da 

-
1-
n-

da bulunmaları. 13268 

4 adet traktör alınacak 
M. M. Vek.Bleti Hava Satrn Alma K o-

misyonundan : 
ör ı - S ton cer kuvctinde 4 adet trakt 

satın alınacaktır. Bu işlerle meşi\11 firm 
!ar verecekleri makinelere ait mufaasal tek 
lif mektuplarını en rcç 25-7-940 tarihi 
kadar M'I& W>vrlttı 1. ~ :ı= ..._. 

a-

-
ne 

-
leri.~ ~ 

-~ - . . - --- - -- -· -- . ----·-- ------

tft.UI _,_ 
10 adet santral alınacak 

M. M. Vekaleti Hava Satrn Alma Ko
misyonundan : 

1 - ıo adet 15 lik santral pazarlık au
retiylc satın alınaca.lı:tır. Muhammen be -
deli (7800) lira olup, kati teminat 1170 lira
dır. Pazarlığı 6-7-940 cumartesi günü sa.at 
10 da hava satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. tdari ve fenni şartnam~ her ı:un 
öğleden sonra mezkur komisyonda KÖriile
bilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
kati teminat ve knnuni belgeleriyle ko -
misyonda bulunmaları. (3330) 133S 

MALiYE VEKALETi 

Matbaacılara 
Maliye Vekaletinden: 

ce 
1 - Matbaa kağıdı, mukavva, mü -
llit bezi, kaplık kağıt ve anbalaj ka
dı vekaletten verilmek üzere iki bin 
i yüz adet üç nevi kitap 1655 adet 

ğı 

ik 
d okuz nevi defter 5140 adet yedi nevi 

oçan beş yüz seksen bin varak dört 
vi cetvelin baskı ve teclidi açık ek

k 
ne 
si ltmeye konulmuştur. 

bi 
2 - Muhammen baskı ve cilt bedeli 
n üç yüz kırk üç lira yirmi bir ku

ru ştur. 
3 - Muvakkat teminatı yüz lira 
etmiş beş kuruştur. y 

v 
4 - Şartnamesi Ankara'da Maliye 
ekaleti levazım müdürlüğünde İstan 
ulda maliye vekaleti evrakı matbua b 

a nbarında görülebilir. 

g 
5 - Eksiltme 12 temmuz 1940 cuma 

ünü saat 11 de Maliye Vekaleti le
azım müdürlüğünde müteşekkil ek
ltme komisyonunda yapılacaktır. 
lsteklilerih 2490 sayılı kanunun 2 

v 
si 

v e 3 üncü maddelerinde yazılı belge
le r muvakkat teminat makbuzu veya 
anka kefalet mektuplariyle birlikte 
uayyen gün ve saatte komisyonda 

b 
m 
b ulunmaları. (3149) 13174 

SIHHAT VE IÇT1MAI M. V. 

-
le 

25 adet beygır alınacak 
Sıhhat ve lçtimai Muavenet Veka 

ti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesı 
. 

s atın alma komisyonundan 
-

s 

ı - Merkez Hıfzıssıhha Müesse 

esi serum şubesi için 25 adet beygir 
çık eksiltme usuliyle 1. 7. 1940 ta 
hinden itibaren eksiltmeye konul 

a -
rı -
muştur. 

-2 - Şartnameler Ankara'da Mcr 
ez Hıfzıssıhha müessesesi satın al 

ma komisyonundan parasız alınır. 
k -

p 

3 - Eksiltme 15. 7. 940 tarihinde 
azartesi günü saat 11 de Müessese 

e müteşekkil satın alma komisyo
-

d 
n unda yapılacaktır. 

4 - Muhammen bedel 5000 lira ilk 
t eminat 375 liradır. 

ı S - Taliplerin muvakkat teminat 
atırmak üzere bir gün evel ve kanu 

i vesikalariyle birlikte belli gün ve 
aatte komisyona gelmeleri. (3307) 

y -
n 

s 
13329 

A. LEY AZIM AMlRLICI 

Su tesisatı yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alm a 

Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonu dahilinde yaptı 

ılacak su tesisatı pazarlıkla elı:sıltme 

-7-940 saat 10 da Ankara Lv. imirliıi ıs.a 

ın alma komısyonunda yapılacaktır. 

-
r si 
s -
t 

2 2 - Muhammen keşif bedeli 1444 lira 9 
kuruştur. Kati teminatı 216 lira 74 kuru 
ur. Şartname ve ke$fi komisyon.da (Öni 

ş-

t -
1 tir. (33S7) 13346 

Çuval alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satrn Alm a 

Komisyonundan : 
1 - 1000 liralık çuval pazarlıkla eksil 

mesi 3-7-940 saat 14 de Ankara Lv. imlrli 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

t-
ği 

2 - Kati teminatı 150 liradır. Numun e· 
si komisyonda goriılur. (3358) 13347 

Domates ~ 1 rnacak 
Ankara Levazım Amirliğı Satın Alm • 

Komisyonundan: 
si ı - 45.000 kilo domates açık eksiltme 

17-7-940 saat ıs de Ankara Lv. amirliği sa 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

-

2 - Muhammen bedeli 3600 lira ilk tem l· 
natı 270 liradır. Şartnamesi 

görülür. (3362) 
da komisyon 

13349 

JANDARMA 

Kışlık elbiselik kumaş alınacak 

Ankara Jandarma Genel Komut.anlığı S il-
trn Alma Komisyonundan: 

Miktarı 

metre Cinıi 
(60.000) 
Tahmin bedeli 

Kıılık elbiselik kum 
İlk teminatı 

aş 

Lira Liu 
(ı86.000) (10.SSO) 

ilk 1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve 
teminatı yukarda yazılı altmı& bin met 
kışlık elbiselik kumaş ıf-Temmuz-940 çar 
lfamba giinü saat ıs Ankara J. Genel K. 
nasındaki J. satın alma komisyonunca k 
palı zarf eksiltmesiyle alınacaktır. 

re 

-
bi-
a-

a -2 - Şartname (930) kunış bedel muk 
bili İstanbul'da jandarma muayene komi 
yonunda ve Ankara'da J. Genel K. satın 
ma komisyonundan alınabilir. Nümunc h 
gün adı geçen komisyonlarda &örülebilir 

s -
al-
er 

in 
re 

ale 
lı-

3 - Kanuni şartları haiz istekliler 
(2490) sayılı kanunda yazılı tarifata ro 
tanzim edecekleri teklif mektuplarını ih 
günü saat on dörde kadar makbuz karır 
.-.. ı. saıtw,. YJ i ri. 

.{iMi). ıauo 

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

kıtaat ilanları 

Odun alınacak 
Erzincan Askeri Sııtrn Alma Komisyo -
ndan : nu 

şa 

ı - Askeri ihtiyacı için Bayburt teslim 
rtiyle 1.000.000 kilo odunun kapalı zarfla 
siltmesi 8-7-940 pazartesi günü saat ıs 
Erzi'ncan askeri satın alma komisyonun

ek 
de 
da yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 17SOO lira olup 
ilk teminatı 1312 lira SO kuruştur. 

rü 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda gö
lel ilir. 

ti 
4 - Teklif mektuplannm eksiltme saa -
nden bir saat cvel komisyona verilmesi. 

(2944) 12948 

Buğday kırdırılacak 

ci 
1 - Sıvas garnizonunun şartname.si mu
bince ıııoo ton buğdayın kırdınlma.ııı ka
h zartıa eksiltmeye konulmu§tur. pa 
2 - Muhammen bedeli 32400 lira ve mu

akkat teminatı da 2430 liradır. v 
3 - İhale 5 temmuz 940 cuma gllnU ııa-

at 15 te tüm komutanlık binasında.ki ko -
isyanda yapılacaktır. m 
4 - Şartnamesi komisyonda mevcut olup 
r glin görülebilir. he 
5 - isteklilerin belli gUn ve saatte ka
lı zarflarını kanunun tarlfatı dairesinde 
zırlıyarak ihale saatinden bir saat evel 

pa 
ha 
k omisyons vermlı bulunmaları lazımdır. 

o.stada gecikmeler mAzeret kabul etmez. p 
(2946) 12950 

Sablm alınacak 
Konya Kor Satrn Alma Komisyonundan: 
ı - Konya'daki kıta.at ve miıesst1öatın 

yıllık ihtiyacı olan 40.000 kilo sabun kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye ıkonmuştur. 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Kon
ya Lv. imirlikleri satın alma komisyonla -
rındadır. İstekliler şeraitini be komisyon -
!arda okuyabilirler. 

3 - İşbu 40.000 kilo sabunun muhammen 
tutarı ı8000 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi be:ıı 

mikdar fazlaıu da dahil oldufu halde ilk te
minatı ı6S7 lira 50 kr. 

S - Eksiltme 22-7-940 tarihine tesadüf 
eden pazartesi günü saat ı 1 de Konyada 
kor binası içindeki Lv. amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 22-7-940 pazartesi günü 
saat 10 a kadar teklif mektuplarını mez -
kUr satın alma komisyonu başkanlışma ve
receklerdir. 

7 - Eksiltmeye iıtir&k edecekler 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazı
lı vesikaları ibraz etmeleri $arttır. (33S9) 

13348 

GÜMRÜK VE iNHİSARLAR V. 

Ak tuzlasında inşaat 
inhisarlar Umum Müdurlüğünden 

1 - İdaremizin Erzurum başmüdürlü
ğüne bağlı (AK) tuzlasında (66) adet gö
lıin inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

havi zarflar usulıine gore muhurlendikten 
sonra, ihale saatinden bir saat cvelinc ka • 
dar Ankara inhisarlar baş mudurlufıine 

makbuz mukabilinde verilecektir. P osta ile 
gönderilecek tekliflerin• gene ıhale saatin
den bir saat cveline kadar komisyona gel
miş olması lazımdır. Postada vakı olabi -
lecek gecikmelerden dolayı bir 'güna mesu
liyct kabul edilmez. 

8 - Bu hususta daha fazla tafsılat ıl -
mak istiyenlerin (3) üncü maddede yazılı 
yerlere müracaat etmeleri. (3079) 13066 

Muhtelif in~aat 
lnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdaremizin Sivas Başmüdür

lüğüne bağlı "Hargün" tuzlasında c
velce yapılan tesisata ilaveten yaptı

rılmasına karar verilen 1 - muhtelif 
tiplerde ahşap köprü, 2 - ahşap oluk 
ve oluk ayakları inşası "kapalı zarf" 

usuliyle eksiltmeye konmuıtur. 

il - Bu inşaatın muhammen bedeli 
11. 734.55 liradır. 

III - Eksiltme evrakı Sivas ta f n
hisarlar Baş müdürlüğünde ve lstan
bulda Galatada yolcu salonu kar§tsın
da İnhisarlar umum müdürlugü mer
.kezinde tuz fen şubesinde gorulebi • 
lir. 

IV - Eksiltme 17. VII. 940 çar • 
şamba günü öğleden sonra saat on 
beşte Sivasta İnhisarlar Baş mudurli.ı
ğü binasında müteşekkil komisyonda 

. 2 - İşbu inşaatın muhammen bedeli 
Erziacaa Askeri Satrn Alma Komısyo - 2s.84-0,l l liradır. 

Sığır eti alınacak yapılacaktır. , 

V - İstekliler teklif evrakı meya
nına, şimdiye kadar yaptıkları bu ka
bil işlere ve ticaret odasına kayıtlı 
olduklarına dair olan vesikalarını dı 
koyacaklardır. 

n undan : . 3 - ksiltme evrakı 130 kuruı bedel mu 
ı - Askeri ihtiyaç için Bayburta teslım 1 kabilinde Gala tada yolcu salonu karıısm
rtiylc doksan .bin kilo ııfır etinin .. k~palı da İnhisarlar umum müdiırliığü tuz fen 
rfla eksiltmesı 4-7-940 perııcmbe runli ~a- şubesinden ve Erzurumda inhisarlar bB.§ 
t ıs de Erzincan askeri satın alma komıs- müdürlüğünden alınabilir. 

lia 
za 
ai 
y onunda yap~laca~tır. . . 4 - Eksiltme 10 temmuz 940 çarşamba 

2 - Tahmın edılen bedelı. on beş .bın Y.~- rünü saat on beşte Erzurumda inhisarlar 
yüz elli lira olup ilk temınatı bın yuz başmüdürlüğü binasındaki komisyonda ya-

VI - Muvakkat teminat miktarı 
% 7,5 hesabiyle (S8J) liradır. Temi • 
nat i'.:~n Milli bankalardqn alınacak 
mektup ile borsa rayiç fiyatından 
3 15 noksaniyle milli esham kabul e
dilir. 

di 

cksen bir lira yi~mi ku:.ııetur. . .. pılacaktır. 
3 - Şartnamesı her ıun komııyonda ro- s _ İstekliler teklif evrakı meyanında 

s 

ulebilir. . ııimdiye kadar yapmıı oldukları bu kabil 
4 - Teklif mektuplarının eksıltme aaa - i&lere ve ticaret odasına kayıtlı oldukla

nden bir saat evci komisyona verilme9İ. rma ait olan vesikaları da koyacaktır. 

r 
.. 

VII - Teklif mektuplarını ve di
ğer evrakı havi zarflar usulune gore 
mühürlendikten sonra ihale saatın -
den bir saat eveline kadar Sivasta in
hisarlar başmüdürlüğüne makbuz mu· 
bilinde verilmelidir. Posta ile gonde
rilecek tekliflerin yine ihaleden bir 
saat eveline kadar komisyona gelmiı 
olması lazımdır. Postada vaki oll'.cak 
gecikmeleri nazarı dikkate alınmaz. 

ti 

(2956) 
12957 

6 - Eksiltmeye i,tirik edeceklerin ya 

Sığır eti alınacak 
Hadıml.öy Satrn Alma Komisyonundan: 

ti 
2 

s 
3 
t 
t 

Çatalca müstahkem mevki birlikleri ih
yacı için 100.000 kilo ıııgır etinin kapalı 
arfla eksiltmesi 817 ı 940 pazartesi gunu 
aa.t ıs te yapılacaktır. Muhammen tutarı 
0.000 liradır. İlk teminatı 2250 liradır. İs· 
eklilerin ilk teminat makbuzu veya mek
uplan ile 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 

maddelerinde yazılı veı;ikalariyle birlikte 
i hale aaatından bir aaat eveline kadar tek

f mektuplarını Hamdiköyünde satın al]j 
ma komisyonuna vermeleri. (2976) ı298S 

Un alınacak 

diplomalı mühendis ve mimar C\lmaları ve 
bunu müeyyet vesikalarını teklif evrakı 
meyanına ilave etmeleri ve yahut, inşaa
tın devamı müddetince h;ln başında ya bir 
mühendis veya nivclmon işlerinde meleke 
kesbetmiı bir fen memuru istihdam etmc-
1 eri şarttır. 

7 - Muvakkat teminat miktarı yüzde 
yedi buçuk hesabiyle ı938 liradır. Teminat 
için milli bankalar mcktuplariylc borsa fi
yatlarından yüzde on beş noksaniyle mil
li esham da kabul edilebilir. 

8 - Teklif mektuplarına ve diier evr~ 
kı havi zarflar ihale günü saat ( 14) de ka

(5372/ 3266) 13319 

Benzin alınacak 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletia
den: 

Adana Askeri Satın Alma Komisyonun- dar Erzurumda inhisarlar başmüdürlüğü 1 - Vekalet makam otomobili ile 
motosikleti iç.in bir senelik ihtiyaç 
karşılığı olarak ( 4500) litre benzinin 
26. 6. 940 günü yapılacak açık eksilt
mesine talip zuhur etmediğinden 2490 
sayılı kanunun 43 üncü maddesine tev 
fikan ihale 8. 7. 940 pazartesi günü sa
at 14 e bırakılmıştır. 

d an: 

k 
ı - Adana garnizonu için 225 ton un 

aph zarfla eksiltmeye konulmuştur. :Mu
ammen bedeli 27.000 liradır. İlk teminatı 
025 liradır. Eksiltmesi 8. 7. 940 pazarte
i gliniı saat 9 da Adana a.skerl satın alma 
omiayonunda yapılacaktır. 

h 
2 
s 
k 

2 - Şartnamesi İatanbul, Ankara leva
zım A.mlrllklerlnde Adana a.ııkerl satın al
ma komisyonunda görUleblllr. 

1 
3 - Talipler kanunun 2. 3 UncU madde

erini haiz olduklarına dair vesaiki Mm!l 
!arak tayin olunan ıaatten en u bir sa
t evel zarflarını komisyon riyasetine ver-

o 
a 
miş olmaları llzımdır. (3096) 13067 

Sade yağı alınacak 
Çanakkale Müstahkem Mevki Satın Al

m l Komisyonundan: 

1 
1 - Çanakkale mUıtahkem mevki bir -

!kleri için 156000 kilo sadeyağ kapalı 
arfta satın alınacaktır. z 

2 - Sadcyağının beher kilosu 125 ku -
nıştan 195000 lira hlçllmlıtir. 

3 - İhalesi ıı. 7. 940 pereembe günü ıa· 
at 11 de Çanakkale mlistahkem mevkt ıa
ın alma komisyonunda yapılacaktır. t 

t 
1 

4 - İsteklllerln ihaleden bir saat eve! 
emlnat akçeleri olan 11000 llra;ı., ve lha
e kanununun 2 - 3. cU maddelerindeki ve

saik ile birlikte komisyona mUracat etme-
1 eri. 

5 - Sad~yağına alt evsaf ve şartn:tmeıııi 
Ankara, İstanbul, tzmlr Lv. A.mlrllklerl 
Sa. Al. Ko. ile Diyarbakır Kor ve Çan~
kale müstahkem mevk1 Sa. Al. Ko. da go-
rllllir. ı 30:l6 I 13058 

5 kalem şerit alınacak 
f stanbul Levazım Amrrlitı Satrn Alma 

Komisyonundan : 
Mikdarı 

Cinsi Metre M/ M. 
Fitilli şerit t 1.000 27 
Düı şerit 20.000 27 
Duz lierit 26.ooo 21 
Şerit 21.100 50 
Şerit 7.200 80 

Yukarda mikdarı yazılı bcı kalem ıerit 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 4-7-940 
perşembe günu saat ıs de Tophanede h -
tanbul Lv. imirligi satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
20494 lira ilk teminatı ı537 lira S kuruştur. 
Nümune ve şartnamesi komisyonda görü
lür. İsteklilerin kanuni vesikah·iyle belli 
saatte komisyona gelmeleri. (3320) 13306 

Koyuneti alınacak 
Edirne Askeri Satın Alma Komisyonun

dan: 
Edirne'de aakcrt hastane için (76650) ko

yun eti pazarlrkla alınacaktır. İhalesi 
S-7-940 cuma günü saat ıo da Edime'de 
müşiriyet dairesinde satın alma komiıyo • 
nunda yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı 
( 421S7) lira (SO) kunış ve teminatı (3123) 
li:-adır. Evsaf ve ıartname9i her gün komis
yonda görülebilir. İsteklilerin ıözü ıcçen 

gün ve saatte komisyona relmeleri. (3289) 
133.26 

Sığıreti alınacak 

Lülebur~az Askeri Satrn Alma Komis -
yonundan : 

Hayrcbolu için kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan 54.000 kilo sığır etine istekli çık -
madığından bir ay zarfında neticelendir -
mek üzere pazarlığa çıkarılmı,tır. Tahmin 
bedeli 18900 lira, ilk teminatı 1417 lira 50 
kunı,tur. İlk pazarlıiı 11-temmuz-940 per
şembe 5'.i.-ıü saat onda Liiloburıaz'da aske· 
rt aatm alına kmala,.onanda yapılac ktır. 

Şartnameoai ~ ~ komisyonda ıö~ • 
(sszt) wu 

ne makbuz mukabilinde verilir. Poıta ile 
gönderilen tekliflerin ihale saatinden bir 
saat eveline kadar ıtelınis olması ve ~ar
fın kanuni şekilde kapaulınıı bulunmaıı 
lazımdır. 

g - Postada vaki olablJec.lr cecikme
den dolayı idaremiz bir rQna mcsuliyet 
kabul etmez. Bu hususta daha fazla tafsi
lat almak istiyenlerin 3 üncü maddede ya
zılı yerlere müracaatları 

(SOı8ı2971) 13004 

ln§aat münakasaaı 
inhisarlar Umum Müdürlülünd~n : 

ı - İdaremizin Ankara başmüdürlüiü -
ğüne bağlı (Alibaba) tuzlasında (1500) met 
re murabbaı sathında (2) adet tabahhur ab
danınm inşası kapalı zarf uıuliyle eksilt -

2 - Muvakkat teminatı 84 lira 37 
kuruştur. 

3 - Bu işe ait şartnameler her gün 
vekalet levazım müdürlüğünde görü
lebilir. 

4 - Talip olanların belli gün ve ... 
atte komisyonda hazır bulunmaları. 

(3355) 13345 

meye konmuıtur. 
2 -1nıa edilecek abdanların mulwnrnen HARTA G. DIREKTÖRLOGO 

bedeli ıo329 lira 84 kuru11tur • 
3 - Eksiltme evrakı Ankara'da inhisar

lar b!L$müdürliığünde ve İıtanbul'da Gala -
1200 çift F otin alınacak 

ta'da yolcu salonu kartıııında İnhisarlar Harita Genel Direktörlügunden 

umum müdurlüğü merkezinde tuz fen !iU - Harita Genel direktörlüğü kıtan 
besinde görülebilir. 

4 _ Eksiltme 10 temmuz 940 çarıambc için 1200 çift Fotin kapalı zarf usu-
günil saat on beşte A.nkara'da. inhisarlar liyle alınacaktır. Muhammen bedeli 
baş müdürlüğünde müteşekkil komisyonun- 7200 liradır. 
da yapılacaktır. Eksiltmesi 25. 7. 940 perşembe günil 

S - İstekliler, teklif evrakı meyanına. saat 3 de Cebecide Harita satın alma 
şimdiye kadar yapmış olduktan bu kabil komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
işlere ve ticaret odasına kayıtlı bulunduk- şartnamesiyle numunesini görmek is
larına dair vesikalarını da koyacaklardır. tiyenler komisyona müracaat edebi-

6 - Muvakkat teminat miktarı ylizde ye- lirler. 
di buçuk hesabiyle (775) liradır. Temin.at . . , .. 
için milli bankalardan alınacak mektup i- yermeye ı~teklılerın ı:nuayyen gun 
le borsa rayiç fiyatından yüzde on beş nok- de ıhaleden bır saat evelıne kadar kıı
aaniyle milli esham kabul edilir. nunun tarifeleri dairesindeki teklif 

7 - Teklif mektuplarını ve diğer evrakı ı mektuplarını komisyona vermeleri la-

----------------' zımdır. (3311) 1331 

5 kalem malzeme ah nacak 
Harita Genel Direktörlüğünden : 

&insi Ad~t MuhammenMuvak. Temi. Lira İhale Ta. Saati 
Bed. Lira 

Kilim 100 400 30 20.i.940 10 
Palaska kayışı 400 800 60 22.7.940 15 
Tüfek kayışı W 10 1 22.7 .940 15 
Matara 100 200 15 23.7.940 ıs 
Ekmek torbası ZOO 400 30 23.7.940 16 

Harita genel direktörlüğü kıtası için cins ve miktarları ile muhammen 
fiyatları yukarıda yazılı bet kalem malzeme açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. Evsaf ve şartları ile nilmuneleri Cebecide Harita satın alma ko-
misyonunda görülebilir. İtaya talip olanlar muayyen gün ve saatlarda 
müracaat etmelidirler. (3312) 13332 

4 kalem giyecek ah nacak 
Harita Gent!I Direktörlllğünden : 

Cinsi Adet MuhammenMuvak. Temi. Lira İhale Ta. 

Kaput 
Kıtlık elbise 
(takım) 

Çamaşır (Don, 

soo 

200 

Bed. Lira 
3600 

2200 

270 18.7.940 

165 18.7.940 

Saati 

14 

ıs 

gömlek) 1200 1800 135 19.7.~40 14 
Çorap 2500 750 56 19.7.940 15 

Harita genel direktörlüğü kıtuı için cins ve miktarları ile muhammen 
fiyatları yukarıda yazılı dört kalcmgiyecek açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. Evsaf ve tartları ile nümuneleri Cebecide Haritıt -. aJ.aıa ko
misyonunda görülebilir. İtaya talip olanlar muayyen gün vıı ... darda 

ı teminat makbuzlariyle müracaatları il&ıı olunur. (3310) 13330 
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Röntgen filmi • 
alınacak ve saıre 

'A nkara Nümune H astanesi Ba!jtabipliğinden: Tutarı Muvakkat teminat Şekli 
C insi Miktarı Lira Lira Kuruş İhale tarihi Mülahazat 

1) Röntgen filmi 13>.18 200 düzüne Kapalı zarf Filmler: Kodak, 
İlfort ve Agfe 
markalı olacaktır 

2 ) Röntgen filmi 18X24 250 n ,, 

3) Röntgen filmi 24 X 30 300 ,, • ,, 
4) R öntgen filmi 30X40 500 ., ,. 
5) Diş filmi (küçül<) 60 ., " 
6) Diş filmi (büyük) 20 ,, ,, 

Cam 1ox 15 20 kutu " 
İzhar banyosu 150 ., ( B ir kutusu 9 litr4' "lU için) ,, 
Tesbit banyosu 180 ., ( Bir kutusu 9 litre ı:.u için) ,, 
Fotoğraf kağıdı 30X40 25 paket (beheri 10 adetlik) 12558 941 85 ., 
F ilim diyapozatif 9Xl2 10 diızüne ,, 
Film çerçevesi 40X 15 6 adet .. 
Ramforsatör 40X 15 çift 6 ., ,, 
Filim şasesi 40X15 6 ,, ,, 

8. 7. 940 pazartesi 
Saat 14,30 

1 - Ankara Nümune hastanesinin 1940 mali yılı filim ihtiyacı için eksiltmeye konulan yukarıda yazılı (14) kalem filim ve saire kapalı nrf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin yeni yıl Ticaret Odası vesikasiyle teminat mektubu veya makbuzu ve ticarethane namına hareket edenlerin 
n oterlikten tasdikli vekaletnameleriyle birlikte 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırhyac.akları mühürlü teklif mektuplarını belli günde ya
zılı saatten bir saaat evetine kadar Ankara Nümne Hastanesinde müteşekkil komisyona vermeleri. 

2 - Filimler: Kodak, İlfort ve Agfe marka olacaktır. 
3 - Şartnameleri görmek istiyenler hastane idaresine ve İstanbul'da İstanbul Sıhat müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. t2990) 13084 

Yağ ve sabun satışı 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden 
Y eni p arti yağ ve sabunlarımız gelmiştir. Zeytin yağının k ilosu 

60 ve sabunun 41 kuruştur. Satış peşindir. Memurlara hususi şartlarla 

taksitle satış yapılabilir. 
Müracaat yeri U mum M üdürlük ziraat fen şubesidir. (3281) 13276 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. ---------------------------------------------------

Kömür satışı 
Balıkesir : Eti Bank Garb Linyitleri I,Ietmesinden : 
B undan böyle her k im ister se parası peşin ver i lmek, siparişi as-

ğari onbe§ gün evel yapmak ve istihsal mer kezinde vagonda teslim 
edilmek, b ir vagondan aşağı sipariş yapmamak ıartiyle ıagıdaki fi
atlar üzerinden kömür alabilir. 

SOMADA 
Parça 30 M ilim etreden büyük 

Ceviz 10 - 30 
R ekompoze % 40 parça % 60 cevizden m ürekkep 

T ozlu Fındık 0/10 
TAVŞANLI V E DEÖİRMİSAZDA 

P a rça 40 milimetreden büyük 

Ceviz 15 - 40 
Rekom poze % 40 parça % 60 cevizden m ürekkep 
T ozlu Fındık 0/15 

6.75 L ira 

5.75 L ira 
6.00 L ira 
3.20 Lira 

6.75 Lira 
5.75 Lira 

6.00 Lira 

2 .30 L ira 
Ayda elli tonu mütecaviz t emadi eden siparişlerin bir ay evel 

bildirilmesi lazımdır. 2483 

---
----·--------------------
--
------------

":illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Nakliyat yaptırılacak 
Devlet Orman lşletmesi Aband Keremali Revir Amirliğinden : 
Ormanın ismi Taşınacak Taşınacağı depo B ir M3 nın mu-

t omruk M3 hammen taşıma 
ücreti 

Kocayanık başı 752 Tokurcun 425 
Hamitbey koruluğu ve kay-
naştepe 1082 Çakallık 650 
B üyük yayla 518 Çakallık 625 
O r ta yayla ve 2000 Çakallık 625 
Çatma 2000 Saman pazarı 425 

İşletmemizin Dikmen bölgesi dahilinde üç parçada m evcut köknar ve 
kayın tomruklarının muhtel if depolarımıza nakli aÇık eksil tme i le m üte

ahhide verilecekt ir. Her üç parça için ayrı ayrı yapılacak eksiltmeye 
a it şartnameler Ankarada orman umum müdürlüğü ile İstanbul orman 
müdürlüğü ve Düzcede revir amirliğimizde görülebilir. Eksiltmeye işti

rak edecekler in 6. 7. 940 cumartesi günü saat onda % 7,5 teminat ve evra

kı Iazımeleri ile birlikte Düzcede revir amirliğimiz binasında müteşekkil 
kom isyona müracaatları ilan ôlunur. (3153/5239) 13152 

Muhtelif yiyecek alınacak 
l stanbul dtltudarlığınd11.n: 

Tahmin llk te
bedell minatı 
22107,M 165S.07 Haseki, Cerrah paşa. B yoğ'lu. zilhrevl hııstalıklar hastaneleriyle 

Zeynep KO.mll doğume vlnln yıllık ıhtlyacı ic;in alınacak c;iğ ve 
pastörize süt 

16884,00 1266,30 Haseki, ( rr::ı.hpaşa B yoğlu. zUhrtvl hastnlıklar hastanelerıyle 
Zeynep KAmtl do~m vlnın yıllık ihtiyacı lc;ln alınac:ık sade ve 
tereyağı 

ASKERi FABRiKALAR 

600 - 1000 ton yerli L inters 
pamuğu alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdıirlıiğü 
Merkez Satın Alma Komısyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (2$0.000 J lira 
600 - 1000 ton yeril linters pıı.muğu a.<ıke
rl fabrikalar umum mUdilrlliğii merkez sa
tın alma komisyonunca 11. 7. 1040 pCl"§em
bc gilnU saat 15 te kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartnnme ll4 J llra mukabilinde 
komısyondnn vcrtllr. Tlllıplcrin muvakkat 
teminat olan ( 14 9:JO > lirayı havi teklif 
mektuplarını mczkOr günde saat 14 e lmdar 
komlsyonıı. vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mndrlele
rindekl vesalkle komisyoncu olınadıklan
na ve bıı işle altı.kadar tüccardan olduk
larına dair til'uret odruıı veslltasiyle nıe?.
kür glin ve saatte komisyona ınıiracantıarı. 

( 3030) l30H9 

20 ton F erre k rom alınacak 
A!ikeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Mtrkez Satın Alma Komısyonunılan: 
Tıılımin edilen bedeli (200.000) lira 

olan 20 ton ferre krom aslterl fabrikalar 
umum mUdDrlUğU merkez satın alma ko -
mlsyonunca 12. 8. 1940 pazartesi gün!i sa
at 15 te kapalı zarfla ihnlc edilecektir. 
Şartname { 10) lira mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin mııvnkkat teminat 
olan (112501 lirayı hnvi teklif mektupları
nı mezkUr giinde saat 14 e kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 24!l0 sa
yılı kanunun 2 ve 3. mad<lelerlnrlcki vcsa
ikle komiSYoncu olnındıklarına ve bu işle 
alakadar tüceardnn olduklarına dair tica
ret odası veslkaslyle mezkOr giin ve snat-
te komisyona nıllracııntlan. (3045) 

13090 

600 Ton Roberoit ile 5000 kilo 
Roberoit macunu hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

15. 7. uı•o cumn J:"{lnü saat 16 da kapalı 
zarfla ihale edlleceltt 20, 22 ve 24 hıı:r.lrnn 
940 tarihlerinde ıııı.n edilen 600 ton Robc
rolt llc 5000 kilo H.oberolt macununun 
§artnnmesinde del\'fşikllk yapılarak tekrar 
tılı.n edllecg"lndcn mezkflr tarihlerde çıkan 
illnlar hUkHmsU?.dUr. (3151) 13151 

40.000 M e t re İpek kumaş 
alınacak 

45 ton arap sabunu Askeri fabrikalar u
mum miıdürlüvu merkez satın alma komis
yonunca 15171940 pazartesi günü saat 15 
te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan ( 1181) lira 
(25) kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 de kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3, maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tiıccard:ın olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkGr gün ve saatte komis-
yona müracnatları. (3146) 13238 

14 kale m ve ceman 162 ton 
m a d e n yağı alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (44.250) lira olan 

14 kalem ve cemaıı 162 ton maden yacı as
keri fabrikalar umum müdürluğü merkeıı: 

satın alma komisyonunca 19-7-940 cuma 
günü sa.ıt 15 te kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname (2) lira {22) kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat tcminııt olan (3318) lira (75) kuru· 
şu havi teklif mektuplarını mezkur giınde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklnrma ve bu işle alakadar tüccar
ılan oldukhırın:ı dair ticaret odası vesika -
siyle mezkur gun ve saatte komisyona mü-
racaatlarr. (5283) 13324 

38 ton 5 X 20 mm. lama d e miri 
15 ton 6 mm. P d e mir t e l alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (19.000) lira olan 

yukarda yazılı 38 ton lama demiri ve 15 
ton demir tel Askeri Fabrikalar umum mü
dıirlüğiı merkez satın alma komisyonunca 
18-7-940 perşembe günü saat 15 de kap:ı -
h 7nrfl,. ihale edılccc"ktlr. Şartnıımc para
sız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1425) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olma
dıklarına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesikasiyle 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü mezkur gün ve saatte komisyona mürac:ıat-
Merkez Satın Alma Komiı>yonundan : lan (3284) 13325 

Tahmin edilen bedeli (124.000) lira olan 
40000 metre ipek kumaş Askeri fabrikalar 
umum mıidıirhiğü merkez satın alma kbmis
yonunca 12-7-940 cuma günü sa.at 15 te ka
palı zarfla ihale edilecektir. Şartname (6) 
lira (20) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(7450) lirayı havi teklif mektuplarını me?.
kiir günde saat 14 de komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3, maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar tile -
cardan olduklarına dair ticaret odası vesi
kasiyle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3100) 13171 

1200 Ton ham mağnezit 

Askeri Fabrikalar Umum Mudür/üğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye B ir i·nci Hukuk 

Hakimliğinden : 
Miıddeaaleyh: İstanbul °Kurtuluş mahal

lesi Kaytancı sokak 25 No. lu hanede Ba
yan Muradiye'ye: 

Kocanı:ı Mehmet Zeki ta.rafından açılan 
tescili tali.k davasıııın muhakemesi 15-7-940 
pazartesi saat 9 olduı;undan işbu günde 
gelmeniz veyahut musaddıık bir vekil gon
dermeniz için Ankara'da Ulus, h tanbul'da 
Cumhuriyet, Konya'da vilayet ga?.etesiyle 
ilanen davetiye tebliı;ine karar verildigin
deıı bermucibi karar meıkür gün ve muay
yen saatte Ankara asliye birinci hukuk 
mahkemesinde bulunmanız veya musaddak 
bir vekil gcı:ıdcrıneniz luzumu H. U. M. K. 
142. 183, 398 ınd nıaddelerıne gore mııh -
ke:neye devam oluınca.,ı on gun muddetle 
ilanen tebliğ olunur. 2598 

DEVLET DEMiR YOLLARI 

Kablo v e t e lle r alınacak 

D. D. Yolları Satrn Alma Ko. : 
Muhömmen bedelleri ve isimleri a

şağıda yazılı 2 grup kablo ve teller 
16. o. 940 cuma günü baat 15 den itiba
ren ayrı ayrı kapalı ı.arf usuliyle An· 
karada idare binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek istiycnlerin her grup 
hizasında yazılı muvakkat teminatla
rı ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve tekliflerini aynı ~ün saat 14 de ka
dar komisyon reisli~ine vermeleri la
zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara· 

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı
tılacaktır. 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Malzemenin ismi Lira Kr. Lira Kr. 
1 - Yeraltı ve 
telefon kabloları 34.'..!SS - 2.571 38 
2 - Bobin telleri 5 . ..!06 - 390 45 

(3271) 12321 

Meşe t omruk alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. 
Metre ~ikabı muhammen bedeli 

( 42) kırk iki lira olan takriben 1000 
metre mikabı meşe tomruk 17. 7. 1940 
çarşamba günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usu1iyle Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3150) 
üç bin yüz elli liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve tekliflerini aynı gun saat 14,30 a 
kadar komisyon reislii;ine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler (210) ikı yüz on kuru
şa Ankara ve Haydarpaşa veznelerin
de satılmaktadır. 

(32i2) 13322 

Çam t omruk alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. 
Metre mikabı muhammen bedeli 

(30) otuz lira olan takriben 2000 met
re mikabı çam tomru 1< 17. 7. 940 çar
şamba günü saat 15 de kapalı zarf usu
liyle Ankarad.a idare bınasında satın 
alınacaktır. 

B
0

u işe girmek istiyenlerin (4250) 
'dört bin iki yüz elli liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesi
kaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 
e kadar komisyon reisliğine vermeleri 

terbiyesi ve Muzik şubeler" 
ci sınıflarına talebe aJınacı 
yıt muamelesi Maarif .?J 
rinde 30 temmuz salı akŞ 
yapılacaktır. Girmek istı}' 
ve kabul şartları ile ımtib 
günlerini bulundukları ye 
arif Müdürlüklerinden ögr 

(3109) 

Türk Hava Kurumıı Hı' 
resi Genel Direktörlugıınd 

1 - Muhammen bedeli ( 
olan muhtelif model malı 
lı zarf usuliyle eksıltmeye 
tır. 

2 - Muvakkat teminatı 
olup ihalesi, 8 temmuz 1 
rast 1ı yan pazartesi gı.inii 
Türk Hava Kurumu Genel 
nasında genel direktcirtük 
besinde yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her giifl 
dan parasız olarak verilir· 

4 - İsteklilerin, kanurıııll 
maddelerinde yazılı vesilt• 
!arını havi kapalı zartıarı11 

ve saatten bir saat eveline 
misyona vermeleri. 

Malatya'nın Nurtye muhııl 
tafu. kızı izzet ile aynı ma 
oğlu AbdUlkadlr aralnnndald 
vasındnn dolııvı yapılan durt 
dcaalcvh .AbdUlltadlrln mahııl 
mec;hul olduğu anlaşıldığıncl 
ay mliddetle llfıncn tebligııt 
verilmiş ve dunıııınn 30. 12 ~ 
rakılnıış olclıığundnn nwrl< 
ınall.ımntıarı olanlnrın tıııru'Jr1 
dar Malatya asliye hukuk 
haber vermeleri IIAn olunur. 

DAKTİLO 
72 inci devresini de ofo 
la tla açmıştır. ( BiR ) " 
LOMA verilir. Tahsil 
sızın h erk es alınır. f)I 
yıt 4. 7 .1940 tarihine 
Belediye sırası Hanef 
4 T elefon: 3714. 

......... 
lazımdır. 

Şartnameler (300) üç 
A nkara ve Haydarpaşa 
satılmaktadır. 

yüz kuruşa : Mevsimin sonu dolı'Lyıs·~ 
veznelerinde' : şapkalarının bir hafta l11u 

: satışı yapılacaktır. 

(3273) 13323 -=11111111111111111111111111 •11 

Nakliyat yaptırılacak 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. 
Muhammen nakliye ücreti 754150 

yedi yüz elli dört binyüz elli lira olan 
takriben 325.500 "üçyüz yirmi beş bin 
beş yüz ton maden kömürünün Ereğli 
Kömür havzasından muhtelif türk li
manlarına nakli için 28. 6. 1940 tarihin

.. ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1111111 ı ı 1 - Günde 45 dakika çal 
_ ğil sadece dinlemck'le 
---
: İngilizc_~: Fransı~ca ~ 

manca ogrenmcnız ın 
_ Zira: ---

de yapılan eksiltmeye talip çıkmadı- : 
ğından bu iş 8. 7. 1940 tarihine müsa- : 
dif pazartesi günü saat 15 de pazar
lıkla ihale edilecektir. 

metodu anadilinizi öğr~ 
aynı tabii yolu takip e 
bancı dilini size berneıı 

E hissettirmeden, yorrna0 
: lendirerek mal edece~ 

Bu işe girmek istiyenlerin aynı gün 
muayyen saate kadar kanunun tayin 
ettiği vesikaları hamılen Ankarada ida 
re binası içinde toplanan merkez do
kuzuncu komisyon reisliğine müraca
atları lazımdır. 
Şartnameler Ankarada malzeme dai 

resinde görülebilir. (3304) 13327 

ENSTiTÜLER 

Satılık hurda d e mir 

Ankara Yuksf'k Zıraat Enstıtiısü lktı
sadı l!;letme Mudurlugiinden: 

ı Anlcırnda I{ çior n şos si Uzcrındc 
k ııı ıkus.ıtlı ışl tnıc m•a...trl..ığu bıınç -
ı;.mlc mevcut uıhmln ıı lu-.. u bın kılo rad· 
d.slnıle lıuHla demir aksamı mahallıntle 
satılıktır. 

bir delil kendi öz tecriı 
: dar şayanı itimat değil 
: görünüz .. 

: 1stiyenlere 
- gönderilir. 

= HA ŞET 
-=111111111111111111 11111111 11 

Standard büyiıklukte aı 
bir Frigidaıre nakil dol3(.I 

lıktır. Yenişeh r - D kf11 ~ 
İzer sokak No. 8, ıkıncı 
caat. '4-ti75,00 3358,13 Haseki, C rr:ıhp:ıea. Beyoğlu zUhrevl hastalıklar hastanesiyle 

Zeynep KAmll doğume vlnln yıllık ihtiyacı için alınacak beyaz 
karaman eti 

15868,75 1190,16 Haseki, Cerrahpa§a, Beyoğlu, zührevi hastalıklar hastaneleriyle 
Zeynep Kıtmıl doğtlmev inin yılık ihtiyacı için alınacak kuru erzak 

T lımın edıleıı bedeli (12 000) lira olan 
1200 ton haın mai;nczit Askeri Fabrikalar 
umum mıidurluğu merkez satın alma ko· 
misyonun<:a 15. 7. 1940 p:ızartesi günü sa
at 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(900) lirayı havi teklif nıektuplt11'ını mez
kur günde saat 15 şe kadar komisyona ver 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala
kadar tüccardan olduklarına dair Ticret 
odsı vesikasiyle mezkur gun ve saatte ko
misyona müracaatları. (3231) 13224 

Osmancık Sulh Hukuk Hakim- ı - Almnk ıstıyenler mahnlllnde her 
vnklt mezkur dcnıırlcri görcbılirler. 

liğinden : 3 - 5. 7. tı40 taı !hinde talıplcrın vere -
Tahmin bedelert ile ilk teminat mlkda rları yukarıda yazılı mevaddı ~dalye ayrı 

a:rTı ııatın &lınmıık Uzcre kapalı zar! usul lyle eksiltmeye konulmU§tur. Şartnameler 
zabıt ve muarnclAt mUdllrlUğU kaleminde görtllecektir. İhale 9. 7. 940 salı günU sa· 
at 15 te daimi encllmendc yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makl>uz veya mek
tupları ve 940 yılına alt ticaret odası vesi kalariyle 2490 numaralı kanunun tarifatı 
çevresinde hazırlıyacakları teklif mektup !arını ihale gtınU saat U e kadar daimi 
encUmene vermeleri 11\zımdır. (509413067 ı 111086 

......... 11111111111111111111111111111111.. - - M alatya Asliye H ukuk Hakimliğinden: 
: Küçük evler vapı kooperati- : 
- - Malatya hazine! maliyesi tarafından a-
: finden : : çılmı§ olan dAvadn: tapunun 524 sıra 21 

: Nazarı dı.kkate : ınumarasında kayıtlııtaıyan tebaasından 
- : aktör Kolen zevcesi madam Mart nrlında 
_ Kooperatifimiz eski idare 
E meclisi azalarından Kamran T uz 
E giray, Sami Hekimci, Vecih 1-

_ bulunan sulu tarla ermenllerln tehcirinden 
: beri hazine tarafından tasarruf edllcgel· --- mekte olduğundan ve rnezbure Marinln 

mahalli ikameti de meçhul bulunduğundan 
kayıplığına karar verilmesi tebllA" olun
makla yapılan duruşmada Madam Marı 
hakkında maltimatlıırı olanların mahkeme-

- şık ve Saffet Dayıoğlunun ida- : 
: re meclisi ve kooperatif ortak- : 
: lığıyle alakaları kesildiğinden ye bildirmeleri için duruşmanın 30. 12. 940 

: gününe tAllkine ve keyfiyetin llAnına ka -
: rar verildiğinden o güne kadar .Mari'den 
- rnaltimatıarı olanların mahkemeye haber 

5 keyfiyet ilan olunur. -- İDARE MECLİSİ -., 11111111111111111111111111111111111111 r 

. satılık ham üstüpü 
Malatya B ez ve İplik F abri

kaları T ürk Anonim Şirketi A
dana M esucat Fabrikasında 45 
too beyaz ham üstüpü satılacak
tıt . 

T&!i~~rin m ezk ur Fabrika i-

11 ciairesine veya Malatya'da Şirket 
M erkezine müracaat14'ı'L 2601 

vermeleri illln olunur. 260R 

.ı 11111111111111111111111111111111111111 ... --: SAFRAN HANI A(ILDI: 
: Samanpa.r.arında Ulus okulu ile -

Etnografytı mlJZ:esi arasında katn 
: Safran hanı belediyenin ısıhl ve !en- : 
- nt iat.klcrl yapılmak, elektrik ve su : 
: w tetlrılmeı. suretiyle açılmı=tır. 
: Senelik. aylık ve toptan kiraya veri- -
: lecektir. İçindeki bUroya mUracaat. -= 2604 = 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Osmancığın Göney mahallesinden c klcrl en yUksek ve muvafık fıyat ile 
mıılınlllnde tc.ııtnn satılııcıık olan nıe?.kur 

Rüstem aga oğullarından Ahmet oğlu d•mirlerl görmek ve fazla tafsilAt almak 
Osman Gök'ün karısı Gümüş Hacıköy üzere Ankarada Keçiören şosc~ı üzerinde 
kazasının Kayyomog~ lu Aziz nezdinde ki eski z~raat mektebi yanında ıktısadt ıo-

.. . . . _. lctmc m!ıdurlüğüne §ımdıden mlıracaat e-
Fatma Gok aleyhıne ıkame eyledıgı debılirler. 
sulh teşebbü::;Ü dava::;ıııın lcra kılınan ı 4 - Satış tıırlhı olan 5. 7. 940 tarı~lnden 

· l" ·· · bir glin e.vellne kadar maktuan yüz !ıra de· 
gız ı duruşmasında, Muddeı cıleyhe pozito akçeı1inln iktıandl işletme veznesi· 
[<'atma Gök namına çıkarılan daveti- n yatırılması lazımdır. Telefon No. 1145 

yenin gösterilen ikametgahında bu - (30561 13063 
60 Ton " S i 0.2 en az% 99 olacak lunmadığından bila tebliğ iade edil- Tale be alınacak 
kumun % 50 sinin habeleri 0,2 diği görülmüş ve bu itibarla mezbure-

mm. d e n büyük olacaktır ,, nin mahalli ikameti meçhul bulunmuş 

f d 
.• ·· k l nacak olduğundan iliinen tebligat icrasına 

evsa ın a gumuş umu a ı d . . 
Askeri Fabrikalar Umum Mudurluğiı ve uruşmanın 17. 7. 940 tarıhıne te-

Mcrkez Satın Alma Komisyonundan: • '>adüf eden çarşamba gününe talik kı-
Tahmin edilen bedeli (3600) lira olan lınmış olduğundan duruşmanın talik 

yukarıda yazılı 60 ton gumiiş kumu Aske- edildiği günde mahkemeye gelmediği 
ri Fabrikalar umum müdıirlüğü merkez ve ya mazeretinden mahkemeyi ha -
satın alma komisyonunca ıs. 7. 940 pazar- berdar etmediği takdirde duruşma -
tesi giınu saat 14 te açık eksiltme ile iha- nın gıyabında yapılacağı tebliğ ma -
le edilecektir. Şartname parasız olarak kamına kaim olmak üzere ilan o lu -
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat nur. 2607 
teminat olan (270) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsııikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala
kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret 
Odası vesikasiyle mezkur ı:ün ve saatte 
komisyona miıracaatları. 

(3232) 13225 

45 Ton arap sabunu alınacak 

A sk.eri Fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez; satın alma komisyonundan: 

Tahmin edilen bedoli (15.750) lira oWı 

ZAYILER 

Zayi - Ankara Ulus ilk okulundan al
dı~m gahadetnamemi kaybettim. Yeniıoinl 
alacağımdan eskisinin hlıkmU olmadıgı ı -
Uuı olunur. Hasan oğlu Mehmet Btiyüköz-
gtiven 2603 

Zayi - 133-t yılında İzmir numune mek 
teblnden aldığım eahııdetnamemt kaybet -
tim. HUkmU olmadığı llln olunur. 116 No. 
ıu Mehmet Karpa.t 2602 

Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürlü-
ğünden 

Yeni ders yılı için Enstitünün 
Türkçe - Edebiyat, Tarih - Co~rafya 

Riyaziye, Tabiiye, Resim - iş, Beden 

r 

YENİ SİNEMA 
Bugün bu gece 

Saat: 16.30 . 21 
seansları 

Tatlı Hayal 
CIRP'k Gable 

Fransızca sözlll 
Saat: 14,30 • 18,30 

eean11larında 
Oğluma karı arıyorum 

Oynıyan: Anna Bella 
Fiyatlar: Loca 150 
Balkon 3~. salon 20 I<ro. 

yarında 

2 - Doktorun cinayeti 
Seanslar: 14,30 - 16,30 -

18.30 - 21 
Fiyatlar: Balkon 3~. 

salon 20 Kr. 
Saat: 12,15 te ucuz 

matine 
YB§a ve Sev 

Cebt'cı Yenıdoğan 
Ümit ııarklsı 
TUrkçe sözlU 


