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Hava muharebeleri 
Alman ve i~liz tayyareleri arasında cerek 
Manı sahillerinde ve cerek inıiliz arazisi 
üzerinde bir çok hava harpleri olmuştur. 

Hava harekltı hakkındaki lıaberlerimiz 

5. ci sayfadaki resmi tebliiler sütunundadır 

çüncü petrol kuyusunu da a ıyoruz! 
Beşiri kazasında Roman dağında 

300 den fazla petrol kuyusu 

aıllabileceği hesap ediliyor 
; 

lhtiyac olan makineler Amerika'ya sipariı edildi 

8. Cevat Petrol mütehaısııı 
Taıman'ın gazetemize izahatı 

Mütehassıs neticeden 
memnun· görünüyor 

Ramon dağında birinciıinden _"'380 metre-:Tlerde açılmcuına bcqlanan ikinci pertrol kuyum 

~ekilimiz Doktor Relik 
cırn'ın Bqiri mıntakcmnı 

eti emaımla kuyu bQfınd a 
alınmlf bir reımi 

Memleket, Siirt'in Beıiri kazasının Raman dağı mevkiinde petrol bu
lunduğu müjdesini bundan tam Uç ay evet almııtı. Bu sevinçli haberi alır 
almaz, ı mayısta, Baıvekilimiz Dr. Refik Saydam, yanına İktısat vekilimi
zi de alarak petrol mıntakaaına gitmiı ve tetkiklerde bulunmuştu. O gün

Başvekilimiz 
dün sabah 

geldi 
denberi Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Baıvekilimizin de yüksek di· ı ANKARA, 29 a.a. _ Başvekil 
rektiflerini aldıktan sonra Raman dağı kampındaki ,çalışmalarına geceli Doktor Refik Saydam bu sabah elu
gündüz1U devam etmittir. Bugün, bu mevkide üçüncü petrol kuyusunun preae bağlanan huauai vagonla ıeh • 
kazılmak üzere olduğu haberini memlekete gene büyük bir müjde olarak rimize avdet etmiıtir. 
vcrilrODlı.ii. ktuyonda Büyük Millet Mcdisi 

(Soaıı ı. lael ••ylMla> Reiaa B. AIMIWhalik Reatla, Vekiller,, 

•", 
-~ .. 

_ .... _ 

C. Halk Partisi Umumi Katibi Dok • 
tor Fikri Tuzer, Halk Partisi Yüksek 
Erkanı, pek çok mebuslar, Hariciye 
Vekaleti Erkanı, Divanı Muhasebat 
ve Devlet Şurası Reisleri vesair bir 
çok yüksek zevat tarafından istikbal 

J edilmiıtir. 

Q/k ve Türk ı 
·Ziraat Vekili 

Qvacıları 
Falih Rıfkı ATAY 

~•keti dolatan senç havacı· 
la• tarafta halk tarafından bü· 
• ar feTkle karıılanmaktadırlar. 

bu muharip milletin her fer· 
• harplerde tayyarenin aldığı 
ehemiyeti biliyor. Tanklar 

tabyalar, ve tayyareler u-
~lardır. Vaktiyle kıyılarda ve· 

11' kenarlarmda seyrettiğimiz 
• fen motör ve tekerlek, bu 

İçinde gördüğümüz ağır 
iae kanat takmııtır. Bunlar 

~eri gibi, sadece aletlerden 
"· Ve her yeni silah gibi, 

t "'-ileri üzerine tesir etmiıler
~t bu aletlerin baıka bir 
• •ti vardır ki o da kullanıl· 
lçİJı daha büyük cesarete, so

rlığa ve kahramanlığa yani 
"'••flarma lüzum göstermekte 

~!Jdır. Ostünlükler tank de
~çı, tayyare değil tayyareci 
.:•• ölçülüyor. Türkler büyük 

._ ..... _. ... a ~de daima keyfiyet üstün· 
't to~tel'mitlerdir. , 
~1 harplerde görülmüıtür ki 

.• hücumlanna karıı en mÜ· 
~IAh gene tayyarelerdir. Bun· 
~!ka müdafaa ha~lerin~e 

..... ,_. ·İfi lllc miktarların, eger goz 
•e hünerle kullanılırsa kati 

•lelerde bulunabileceği de 'td11rt114tur. Bu müdahaleler ka· >,,::u .. un her zamanki vazifesi· 
. ... ••nu, seri ile münasebetle-

'-h•faza etmesini ve siperle
t.at1lllnıa11nı temin etmektedir. 

~ • tayyaresi ile tayyareci sayı· 
~t'lııi dört saatte yeni kıymet· 
'il 'Yor. Tayyarelerimiz zama· 

1 ._ ... güzel ve modern imalatı-
))•t-ecilerimiz ise yüksek bir 
•e terbiyeyi, öğretilmek ve 
L.~ttirilmck mümkün olmıyan 
.._.lalariyle tamamlamakta-
• 

'"' hiç bir zaman bot mace
'lılıryacağız; fakat onların 
.... eri, hudutlardaki hazır· 

Konya'da sulama 
~ 

tetkik etti işlerini 
~ Konya, 29 a.a. - Şehrimiz.de bulunmak -

lıenelkurmay Başkanımız Mareşal Fevzi Çakmak dün Ankara·daki 
askeri garnizonu teftiş etmiştir. Yukarıdaki resimler, Sayın Marqalm 
teftişleri esnasında alınmıştır. 

lıklarnnızla beraber tehlikeyi her 
gün biraz daha uzaklaıtırmaktadır
lar. Bütün kıymetler altüst olmut 
iae de, bir tek kıymet, yurt ve iıtik
la lin bahaaı eski değerini muhafa
za ediyor: bu mutlak bir fedakar· 
lık azmiyle tam hazırlık ve iyi si· 
lahlardan ibarettir. 

Havalanmızda kut kümeleri bu
lutlar sibi kesifleıecektir. Çünkü 
vatan haTa11nı hüriyet içinde tenef· 
fiia etmek iltiyorm. 

Adliye Vekilimizin 
İstanbul' daki tetkikleri 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Adliye Veki
li B. Fethi Okyar adliyedeki tetkiklerine 
devam ediyor. Bugün gene adliyede müste
şar Selim Nafiz'lc beraber adli iıler hak
kında tetkiklerde bulunmuıtur. 

Vekilin tetkiklerinin baınıda muhabme
lerin süratle intacı, duruımalarm talik ee • 
beplerinin aapd hadde indirilmesi bulun
maktaclır, 

ta olan Ziraat Vekili Muhlis Erkmen dün 
yanında valimiz olduiu halde Beyıehir, 
Seydişehir ve haval!ıinde tetkiklerde bu • 
lunmuı ve akljam tekrar Konya'ya dön • 
müştür. 

Ziraat Vekili bu tetkikleri esnasında 
Konya ovasının bir kısmının ıulama tesi • 
satı menbaı olan Beyıehir iÖlünü ve bara
jını irva ve iska teşkilatı ile teıiutını tef
tiş eylemiı ve müteakiben Seydiıehir ka • 
zasına giderek dvanın iıka iıi ile alakası 
bulunan Seydiıehir Sugla gölünü gözden 
geçirmiıtir. 

Muhlis Erkmcn Beyıehir ve Seydiıehir 
halkevlerinde halk ile zirai vaziyet ve ih • 
tiyaçla.r etrafında görü_smelerde bulunmuı 
ve dileklerini tesbit eylemiıtir. 

Dönü§te Doianbey nahiye merkezine ve 
köylere uğrıyan Ziraat Vekili buralarda da 
halk ile temas etmiı ve kendileriyle gö • 
rü:ımliıtür. 

Nafia Vekili 
İstanbul'da 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Nafıa Veki
limiz GI. Ali Fuat Cebesoy lstanbul'a gel
di. Villyet naha miidürliliünde bir müddet 
meşgul oldu. Villyet yollan Tnkya • İs -
tanbul toıesl hakkmda izahat aldı. Valiyi 
ziyaret etti. Vali ıile beraber yalcu salonu
nu gezdi. Salon lokantumda beraber 7e • 
mek 7edil•. 

Ticaret Vekilimiz 
dün Jehrimize döndü 

Adana ve Merain'de tetkiklerde bulun -
muı olan Ticaret Vekili B. Numi Top • 
çuoilu beraberindeki zevatla birlikte dün 
sabah aut 10.15 de tayyare ile ıehrimize 
avdet etmiftir. B. Nazmi Topçuoilu tay • 
yare alanında Ticaret Veklleti •kim ta • 

ı.fmda Jı:uııJamıulmı 

İzmir Fuarında 
Bu sene ziyaretçiler birçok 
yeniliklerle karşılaşacak 

bmlr, 29 a.a. - Onuncu ente.rnuyon&l 
İzmir fuarının açılma zamanının yaklB§ • 
ması aehir halkının ve gazetelerin bilUln 
dlkkatlııl bu nıevısua çekmektedir. 

P'Uar 8All&ıııDda büttlD hUarhklU' ba • 
mi bir hıala tamamlamnakta 'Ye senk ıı • 
tlrAk edeceklerin, gerek ziyaretçilerin bQ
yUk &lAkalannı uyandıracak yenilikler te
min edilmektedir. 

Bugünkü Yenlaaır'da fuan bafmakale. 
Bine mevzu olarak alan Hakkı Ocakoğlu, 
Avrupa harbinin harp harici milletler U
z.erinde bile yaptığı bUyUk tesirlere ve 
ffl?"tların gayri müsait olmasına rağmen 
sulhçu bir memleket olan Türkiyenin em
niyetine tevcih edllmiıı bir tehlike kar11 • 
aında kalmadıkça, sulh idealine bağlı ka
larak huzur ve aUk<Uı içinde her sahadaki 
çalıımalarında devam arzusunda bulundu
ğuna fuar için sarfettltl ga)Tetlerln b'Uyük 
bir delil olduğunu tebarüz ettirmektedir. 
Fuann mllll sanaylleome plA.nımızın ta- n~~;:!~E 
hakkuku, ekonomik inkltafımız ve nihayet 
bmlrln imarı bakımlarından tqıdıtı bU
yUk ehemlyetl kaydetmektedir. 

Muharrir, böyle bir eseri Avrupa harbi 
veaneslyle ztda uğratmıyarak blllkis hU • /zmir 
kUmetln de genlıı yardımlarlyle daha iyi 
hazırlamnğa muvaffak olan tınnlr beledi· 
yealni bilhassa takdir ettikten sonra ıim· 

pauyomı 

diden dokuz ecnebi devletln tıtirA.kt temin !,,...-----------------. 
olunan fuarda mllll qnaylctlerimizin her 'd 
tUrlU tevehhüme kapiımaktan içtinap e • Japonya a 
derek hükUmetln gayretine mUv&Zl bir 
gayret göstermelerini temenni ve devletin 
aldıtı karar ve tedbirleri muvaffak kıl
mak ve lıedeflerine ulqtırmak için millet
çe de bu dUıUncelere uygun pyretıer Hl'· 
fının elzem oldutunu beyan ediyor. 

Yeni Dahlllye 
Müsteıarı dün 

vaılf esine baıladı 
Dahiliye Veklleti yeni müatetan B. 

Ethem Aykut tzmir'den celmiı ve dün Da· 
biliye Veklletine ciderek vazifesine bat • 
lamııtır. B. Ethem Aykut 1326 yılmda ts
tanbulda maiyet memurlutu ve Edime'de 
nahiye müdürlüiü ile dahiliye mesleiine 
intisap etmlıtir. Billhare Enez kaymakam
lığmda, muhtelif kaymakamlıklarda, Sinop, 
Kara, Urfa, Gümliıane, Erzurum, Balıkesir 
valiliklerinde bulunmuı ve İzmir valili • 
iinden de müsteearlık makamına gelmiıtir. 
B. Ethem Aykut kendi mevkiini kendi ya· 
pan ciddi, çahıkan ve rittiti yerlerde ken
disini çok sevdirmiı kıymetli idare lmlr
lerimizdendir. B. Ethem Aykut'• yeni vazi
fesinde baearılar dileriz. 

Orta tedrisatln yeni 
ders yıh haz1rl ıklar. 

İngiliz tebaası 
tevkif olundtt 

Bunlardan biri kendisini 
pencereden attı ve öld 

Tokyo, 29 a.L - Japon makamlan 
muhtelif japon ıehlrlerfnde ikamet etmek• 
te olan inglllz tebauından 11 klıiyt tnı
kif etmiılerdlr. Bunlar aruında ttcar.etle 
mql{Ul olan, aynı zamanda mtiteaddit eo
nebi devletlerin fahrt konııoloshıklarını 
yapan Ringer biraderlerle mUtekait bah
riye subaylarından olup ticaretle tıtıg&l e
den yUzbafı Jamea ve Royter'ln Tokyo mu
habiri B. Cox bulunmaktadır. 

B. Cox lıariç olmak Uure bu lngtllale
rtn ne için tevkif edildikleri hakkında htt 
bir ıey söylenmemlıtır. Y&lnız. Domei a • 
janııı, B. Cox'un casuslukla itham edlldlltf 
için tevkif olunduğunu blldlrmlıtlr. Aynı 
ajanstn haber verdiğine göre B, Cox istic
vap edilmekte oldujt'U binanın ikinci ka • 
undan kendisini qağıya atmıı ve bir aaat: 
45 dakika sonra ölmUttUr. 

Sonradan haber verildiğine göre mn • 
kuf bulunan lnglllzlerln hepsi, cuuııhıktaa 
suçludur. 

Söylendltlne göre. inglllz bUyUk elçiıtl 
Sir Robert Cralgle bugün japon hıu1cive 
nazın ile yaptığı görUomede mevkuflıı.nn 
yakında tahliye edllmf'lerinl talep eylemi .. 
tir. B. Matauoka. pollı tarafından fat!o
vapların ııüratıeıttrilmeslne çahıacağım 
vAdetmlıUr. 

Tokyo, 29 a.a. - Royter: 11 inıilizla 
tevkifi hakkında harbiye ve adliye nezaret.. 
leri aıaiıdıki müıterek teblif i neıretmit-

Maarif Veklleti, bu ıene haıtahk ve di- !erdir: 
fer ıebeplerle veıya idari lüzum üzerine Japonyı'da ıon zamanlarda ıittikçe art• 
yerleri detiıtirilecek olan orta tedrisat j yabancı caıuıluJı faaliyeti sebebiyle adliya 
muallimleri etrafmda hazırhklarma baıl•·ı makamatmm talimatı üzerine askeri poli• 
mqtır, V ekllet a.ynca orta tedrisat melı: - ilk t«ibir olarak 27 temmuzda bütün mem
teplerini.n &ıilmibde1ri d .. 7ı1ı kadrolan- ı.keti kaplamıı olan inciliz casuı ıebek .. 
• ela b&arlumktadlr, linin ... 11UUrlaı;mı {mif etmiıtir. 
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Ziraatimizin erkanıharplerini 
yetiştiren kıymetli müessese 

Y. Ziraat Enstitüsü 

y 

Felikelzedeler i~in 
apılın yardım llstesl 

Ll ra Kr. Verenin l11nı 

91 85 
4 M 
20 00 
51 00 
25 31 
16 05 
10 76 
l!S 72 
12 77 

Ooğubayazlt milli yardım K. 
Beytll§şebap mllll yardım K. 
Geyve kızılay ııubcainden 
Posof kızılay ııubesinden 
Silivri kızılay ıı11beslnden 
Cide kızılay !iUbesinden 
Bilecik kızılay merkezinden 
Baymarıa kızılay ıubııslnden 
Ela.zıt kızılay merkeıinden 

Ergani madeninde 
~ıkın yangın 

G~en çarıamba clliıll aksam Uzer! Erğa
ni madentnde bakır labrika11nın ıınbarlarm
dan birinde bir yangın çıkmıetır. Yangın o 
gece sabaha karşı &onduriılmilştür. Bütün 
zararı bir anbar yakmakla biten yangının 
miihalaı;alandırılması için hiç bir sebep 
yoktur. Fabrika ve diger blitün tesisat nor
mal me11lel11e lntlr.amla devam etnıeJcttdir. 
Yangının ıteden çıktıgı ve zararın hakikt 
mikdarı, ancak bu iıl tahkik için mahalli -
ne gltmlı olan Etihank umum mudıiril B. 
Reşit Gencer"le İktısat VekAleti maadin 
mıidürü B. Kemal Galip döndükten sonra 
anlaı;ılabilecektir. 

Üçüncü petrol kuyusu 
da açılmağa başlandı 

Z iraat mev.zuunun memleketi· 
mlz için taşıdığı ehemiyetl 

yeni misallerle tebarilz ettirmek lü
%umsuz bir hareket olur. Bu haki
kat, bu vatanda yaşıyanların en bü
yUğUnden en kUçUğUnc, en bilglll
afnden en u okumuıuna kadar her
kesin maH'ımudur. TUrkiycmiz bir 
airaat memleketidir. Bunun tabit 
bir neticesi olarak nüfusumuzun 
yUzde seksene yakını köylU, ktsylU
mUzUn yüzde doksanı rcnçberdlr. 
thracatımızın yüzde doksanını da 
toprak mahsulleri te§kİl etmektedir. 

'.BUyUk TUrklye, köylerin ve tar
laların arkasındadır. Gayemlz oraya 
&itmek olduğuna gl:ire belli baıtı 
dlvamız köy ve toprak itidir. 

Anadolu toprakları mUnbit ve 
nıahsuldardır. Nanktsr değildir, koy
nuna aldığı tohumunu iyi besler, 
sabuk bUyUtUr ve bol verir. Mil.rifet, 
onun huyunu ö~renmekte, onun mi
aacına uygun tane'yi, onun mizacı
na uygun zamanda ve ıekilde koy
nuna yerleıtirmektedir. lıte bUtUn 
ıayrctlerlmiz bu mizac'ı olduğu gi· 
bi öğrenmek istikametine tevcih ve 
hu istikamette teksif olunmuıtur. 

Fakat kolayca testim olunur ki bu 
bir ilim ve herhalde zaman itidir. 
Araıtırmalarında tecrUbe metodu
nun ııığiyle yürüyen yani zaman'a 
en çok muhtaç olan ilimlerin batın
da gelenlerden biri de ziraat oldu· 
funa göre biz ziraat mütehassısları
mızdan bir anda memleketi ihya e
decek keşif ve ihtirağlar istiyeme
yiz ve bekliyemeyiz. Bu, haksızlık 
olur. • 

Yalnız gözümüziln önünde \1e bu• 
nu istikbal hakkında nikbin konut
mağa ve düşilnmeğc ıevkeden tesis
ler ve çalışmalar vardır. Bunlar, yal
ııız birer viitten de ibaret değildir· 
ler. Çatıımaların müıpet meyveleri· 
ni toplamağa başlamış da bulunu
yoruz. 

Bu tesislerin batında, .ziraatın et· 
k!nıharbiycstni yeti§tiren, kara sa
panlı efendi'nin yanına, münevver 

" toprağa &,ık ıirHtçi g6nderen bir 
enstltUmUı vır: Ankara YUkaek Zi
raat EnstitUsU •. 

HenUı on yatını bile ikmal etm~ 
mit olan bu genç mUeasue, gerek 
madde ve gerek mlnı bakımından 
tahlil olunsun, tamamen cUmhurıy .. 
tin malıdır ve cUmhurlyete çok ,.. 
lrıttn bir mUe11eaedlr. 

Bizde ilk ı!raat mektebi 1847 yı• 
lında, yani töyle böyle bir asır evet 
lturulmuıtur. İlk mektebin kurulu• 
ıundaki gaye "derdesti tnıa otan 
baıma fabrikai hümayunu imalAtt .. 
trın eaaa ve cUzU hamı bulunan pa
muk eğerçi memal!kl devleti aliye• 
nln mahalll maH'ımeslnde ziraat a. 
bınmakta ise de tohumunun uıul~ 
seri ve terbiyesi pek yolunda olma
dığından ... " bu tohumun ıslahı idi, 
Cümhuriyet hUkilmeti, pamuk tohu
munun ıslahı çarelerini, rasyonel 
bir tarzda ancak son birkaç sene i
Cfnde ısl5.ha muvaffak olabildiğine 
töre betli ba§lı muı11!mi AvahH e
fendi olan "ziraat tnektebi hüma
yunu" ve saltanatın onu takip eden 
dlfer ziraat mektepleri kurulu, gı .. 
yelerini tahakkuk cftlrmekten çok 
uzak kalmışlardır. Bunun sebebi, il-
111in, Avrupa'dan tercUme olunan ve 
nıemleket!miıle alakası bulunmıyan 
kitaplar içinde ve mektep duvarları 
arasında mahpus bırakılmış olması
dır ve ne hazin bir şeydir ki, bl:tde 
senelerce ziraat mekteplerinde oku
duktan, ihtisaı da yaptıktan sonra 
arpa ile buğdayı tefrik edemiyen zi
raat mUtehassısları görUlmUıtUr. 

Ankara Yüksek Ziraat Enıtitüsü, 
lnönU'nUn uzak görüşü ve uğurlu 
eliyle, iıte bu azabı dindirmek için 
kurulmuştur. Enıtitilnün tesisinde
ki gaye, yalnız başır:t, onun mem
leketin ziraat hayatında bugün it
gal ettiği ehemiycti tebarüz ettir
meğe yeter. Ona bilyUk vuifeler 
verilmiştir: Enstitü, yalnız bir mek
tep. bir akademi, bir nazariyat man .. 
zumeı! .değildir. Hattl, vazifeıl na
zari ve ameli ziraatçi yetiştirmekle 
de tamamen izah edilmiı olmaz. 

Ankara Yüksek Ziraat En!ltltlisü, 
memleket ölçüsünde bir işle de tav
%if Olunmuştur. Ziraat ilminin mo
dern cihazlariyle, bUtUn teknik va• 
11 alara malik bulunan laboratuvar
ların, talebetıin nazari bilgisini tak
viyeden gayri bir vazifesi de, mem
leketin hususi ıartlarına uygun 
mahsul tipleri üzerinde araştırmalar 
yapmak, hastalıklarla mücadele için 
çareler aramak ve bu işleri mükem
mel bir şekilde yapabilmek için de 
memleketi içinden tanımaktır. Bu 
tanıma işi, sık ıık tertip olunan tet• 
kik seyahatleriyle temin olunuyor. 

MalCimdur ld zitaatirı umumt eta• 
lan Ye temel ınelhumtarı b<itf1n 

tnemleketlerde hemen hemen aynı· 
dır. Fakat huııusi ziraatin şartları 
gene bütün memleketlerle ayrılık
lar göıterir bu ayrılıklar bizim 
memlekette o kadar geniştir ki Tür· 
kiyc'nln şark, garp, şimal ve cenu· 
bunda iklim vaziyeti, toprak terki
bi biribirine hiç bcnzemcı.. Bu mu
tchalif ıartlar, iktısat ve kuttür şe
killerinin çeşitlenmesini, aı!raatin 
kAh blr ıubcııinin, kAh diğerinin ön 
plana alınmaaını !cabettlrir. Bu ba
kımdan bitim memleketimiz koca 

Petrol mütehassısı Cevat T aşmarı 

340 29 Yek(llı vaziyeti gazetemize izah ediyor 

bir kıta gibidir. 
Topraklarımızın bu ltuslY,eti enı

tltUnUn mcsaiıini gUçıc,tirmekte -
dlr. Karadeniz havalisi için, mahaııt 
ıartlara uygun Mmr tipi Uzerinde 
çalı,mak, beri yanda Çukurova'ya 
beğendiği pamuk tohumunu bulmak 
lbımdır. Malatya, kayısı ağaçların
daki hHt&lığın iı.alcııi çaresini, An
tep fıatık kabuklarının içini boı bı· 

:>28 U62 83 81 No.lı listemiz muhteviyatı 

l!284 508 12 Umuml yekQn 

eter llD 

93/ 19/01 

71/l tl/11 

84/0 '21-

MIUI eeflmlt ve l\~lı!lCUmhuru• 
mu11 vuıtaaJyle ve milli yatdılh 
komıtcııl eliyle KAbll bUyUk el· 
çll1$Untlg (l!!IA!ııllyle All~htıbat· 
ta ır. Moıuunıned tıııaıı tıırA
fındnn 
İl!keh(lcrlye baı krııısoloeluftl
mur:dli.n tertip ollınan balo ha
rıılAtıtııtt fl!IAk lı!edııleı' hlll!tel!I 
bkötıtl rly11 bllt konııol ısl11ğ11• 
muz eliyle MıtıırdalU hayıl'ııl!
verlerdcıı 

2411 /17/
r llruı 
Kr. 

Mıaı 
Lr. 

o 50 

Dol ar 

bkendetlyt baekonııoıoııluA'tımuıı e -
llyle Muıırd&kl hayıl'f! verıerden 

7.00 rakın derdin devasını, Manisa bazı 0.00 Novyork b:ı,konııoloııhı~ımuz va-
ıeneler da bağları irız olan •u veya eıtulyle Tllrkly1!dt11 hicret edip 

:r Amerlkndll ytl'leitttl• olan hayır -
bu h11talığın panzehirin! bekler. sever muııevller tarafından 

K. Ereği isi Ha 1 kevi 

memurlarının gezisi , 
Alaplı, ıl9 &.il. - Karadonlz Erl'gllai 

halkevı nıenııupları ba ııı.rında kavınakam 
oldttğU httltle Alaııtı nnlıl)•e nııırk;zine bir 
gezi tertip lh1,.rl!k ktıyıll yıırttnglarla ya. 
kınrfan tcınns etınf ı 11rt1ır. Bu geziden bil· 
lstlfalle dunyn "nr:iynt i ve hnvn lrnrunıunn 
yardım 'Ve tııtl'ıt#lllı;lllllk lrnkkında kcıııte
ranslnr Vf'rilmlş ve köylllytı llglllyen nıe· 
eele!C'r etrafında r,-orllşmeler ynpılınıştır. 
Bu temastan köyllllerlntlt çok memnun 
kalmışlardır. 

, lzmir havalisinde 

bulunan eski eserler 
İzmir, 29 a.n. - lzmlr mlizesl müdürü 

Bunları bulmak, hem de yerinde Foça, Mcn('ml'n v11 Selr.uk hıwnlisınde ve 
tecrUbeler yaparak, derdi yerinde , .. ,... • Yugoslıv tlcıret Ktıııadasınd,ı çıkan httP.ı e.:ıkl uıırıerl let -
g6rerelc ve bu tecrübe ve mU,11he· " ft kik ıçin )'nptı~ı llt!Ylthnltı ıı ıwdat etmlaı-

tır, Gercnköy, Ulucak ve Belcvin'de ı:ıkan 

m 

(Başı 1. inci say/ada) 
Burada açılın kuyular, koynunda 

bir petrol hazinesi taşıyan dağın a
diyle anılmaktadır. Böylece ıimdi 
Matlen TetWilc ve Arama En'3tltUaU-
nün elindeki sondaj makinesi "Raman 
3., üzerindedir. 

Diğer taraftan ıahanm kapa
aiteai ölçülmüı ve burada 300 den 
fa:zla kuyu açılabllec•ii teabit ~ 
lunmuıtut. Gerek bu kuyuları aç• 
mak ve geı'ek açrlan kuyulardan 
petrol iıtihıfll etmek için muhtaç 
oldufumuz mak1neler de Ametl • 
kaya ıipariı olunmuıtur. lcabe • 
den döviz müsaadesini hükümeti· 
mia dün vermlttir. Sondaj maki
neleriyle tulumbaların elimize ne 
saman ıeçeeetlrıl, son vaziyetler 
dolayısiyle tahmin etmek filvaki 
mUtltUldUr. Aneak Raman dalın
daki çalışmalara mevcut vesaitle 
geceli gündüzlü devam edilecek-
tir. 

B. Cevat Ttq111an'ın verdill 
izahat deleri birçok ıeneıer tekrar ederek uzıkerelerl bU"Üft bıclıyor eserlerin ıtnnıu ve uızıııı dcvırıeriııc nıt e-

bulmık lhımdır. Bu btiyilk bir it- 11 w f serll'r olduğu nnı:ı.,ılınıştır. İçll'rlmlrki ba-
tlr ve enstitUnUn vazifesi olarak ı ., d ı tl zı kfidlk Jlflrçnlıır izmirc getirilmiştir. Maden Tetkı'k v• Ara...,a Enıtı'tu"su" -T lrkl.)'tı Ilı! ı UJfUllll\VyR lll'll!!lll ıtk • l.lcnf'llll'n'ln Sıı~lıo;vll köyllıılle ılc bir tarla .. 

r.nrc 
mak 

metgul buJundufu itlerden yalnız t mUntuırtıetl 11rlhl lnkl•ıtf cttıı·ııHıl< knzılırk"n nıcı•mcr tılr levh8 tızcrıncı ka· nlin de~erll ııetrol ınUtchu11ısı B. Ce-
bi tdı f'l!l(llylıı dUn 'tı!(•t11l'IVYrtt111n tchrltt1ır.e b k h"kl ııı 1 r tanea r. H artma nlnra " m mlş hlr rnıı sliva- vat Eyup Tacıman, Bac:.vekilimizin di-bir l 

Tu Lt U U 1 k ld' BI lcarııt htıYell ıtı:ılmltllr. B M, filô• rl ccn~livöriııin heykeli b•ıhmmu9t11r. :ı ıı 
vıc•ı r11 ye z m mcm c et ır. • n relslltlndn, tıeımıl mtıallrll B Uor· nu cı.ııcrın DArA'nın Anndoltı ıııtllı\sı ae· rektlflerini ıldıktın •onrıki çalışma-
c;evl naenaleyh şarapçı bir memleket ol- ç, toprak ofisi nılldllrll B. Klncmlç ve vlrlcrinc ait oldu~u 7.nnncdllıııektedlr. A- lar ve bulduğumuz petrol yatağının 
sekr 
yuıt 

eter B. Radovrecl d"n mlırekkefı olan t d ması lhımdır. Çünkil tUrk ilzilmlc- rıış ırmalar cı>nruıın a Ç!imlılı ta aıı 11.rnlıı.• kattaı;itcııi ve evsafı hakkında bir mu-
oıılıı~ heyeti (ilin Oltll\tl"n srınrıı klısat nnda bir glınrş ımııti, knbnı tmn bir kdın 1' 

Vek 
mtll! 

ri üzerinde yapılan tahliller bunla- aletin"' giderek alfıkadıır daire ile te- ve otıırmuıı bir erk<'k Mykr.ll bulunan harririmize şu izahatı vermiştir: 
rın mükemmel şaraplar verebilece- ta lıulunmııstur. MUtllkcrelcrc bu~lln mermer eıı,.rlcr bUIUhnııJşlur Bunlar da Raınart t!afiında bulthı~umlız 

saat 10 da b31lnnacaklır. s ır ık -tı ı k dil ı ı iini göstermiştir. Fakat bugün şa- c ,t "' gcs he sııv c m ş\ r. pcttôl, Eı§kıran cinsten değildir, blı-
rapçılık Türklye'de tutunabilmiş radaki petrolü hususi tulumbalarla 
bit sanayi değildir, olamamıştır. Se- en Terbiyesi muallimlerine t %mir' de SICQ kla r çıkarınak lizımdır, Biz bu kanaate Bed bebi ve olmasının çaresi nedir? kırk giln kıldır aüretı ıra!ftırrrıalardan 

İzmir, 20 a.a. - Dlln gene yakıcı bir 
Bu sualler, bir, iki, üç beş değil- verilecek Ü(f8tler sıcak bllllln tzınlri kaplamııtı . Halk p!Aj- sonra vasıl olduk ve bunu anlar anla-

dir. Memleketin hahgi kö9esini dU- laı'a ve daıtıara yay11tnı11tır. 1Jet1 eıınMıfi- maz da icabcden miktar ve va11fta 
M !ilnUr, hayatın hıı.ngi iıt!kametine aarif Vekaleti, spor müsabakalarında da da sıcak bUtUn lil<ldetıyle devam etmiş· tulumbanın &ipariti için teşebbüsata 

bakarsak bizi yeni sualler karşılı- e göre ber1ert terbiyesi muallimlerine tlr, geçtik. BujlÜn, bu sipari§ler yapılmış \tazif 
\reril 
tıam 

yor. Bunların yüzde doksanı mutla- ecek ilcrctler lit\kkıntla bir talimat - bulunmaktadır. 
, ı. e ha:ı:ırl;ımıştır. Spor yutlları talimat- ,. 1 td h 1 1 1 

nam ka felıp An .. ara'da, Ziraat Enııtitil• zm r e arman J 8f Hadranın birinci haftası içinde, nine ıore ııpor saha ve salonlıtrında 
sünde toplanır. epler mıntnlta resmi birincilik ve te$- petrol bulduğurtııız kııyutlAki ııortdıtj tnekt 

\'lk Yüksek Ziraat Enstitüsü, bütün karşılaşmalm, 'fıirklye mektepler bl _ tamamlanmak üzere iletledrti 116ktUk ve ikinci kuyudlrt i-
bu ihtlya~larl dUşUnerek, gtrtlf blr tik musabakııları ve ı;pör yurtluı ta • tfbaren 380 n1etre ilerde bir yere g6-tinci 

lima tetkil~t halinde kurulmuştur. nu. tnamesine uyglıtt bir •ekilde beden iznıır. 29 a.o. - VIJAyel dahilindeki türmeğe batladık. Bu nakil iyi oldu. çlttçllcr bu sene hRrmnnlıtrını on beş güne 
terbi §Ünmeli ki memleketin yalnız ziraat yesl ge11cl t!irekttlrlUğüne fth ktı • kadar tamamen kaldırmış olncıiklıu·dır.-zı- Nakli, pek nadil'en yapılan bir uaul-

fşlndcn başka bUyUk bir otmaft me- rle yıtpılacak antrenman ve teıvik rnat Vekllletlnln Ber1tarnııcıa sel ktörli o - le, kuleyi hiç bozmadan, iterek taşı· IUtıle 
müsa eeleaİ, bunun kadar mühim bir hay- bakalatını İ$tlrık eden beden terbi · radakl hububat tohumluklarını 1 ntuııtoıı- dık. Bu, 38 metre yükseklikte muaz-

1 1 tan ıtıbıırtırı tl!mlzU!YftJ ııııeıaınıyıı lill.,Jllya-)'esi 
lklıt 

vancıhk işi, chemiyeti hiç de bun• mual imlerine tatm nat olıır k ına!rtuan caktır. Bu sene 0 havallye ekilen blltün zam bir binanın 380 metre gibi olduk-
lardan eksik olmıyan köy aanatlafı r lira ücret vetilec:elttir. Bundan baı- tohuınlulHA.r lcl'hltİf!l1tfil11 ve llAcla.nmııı o - ça uzak blr mesafeye kaydırarak ta-

ut 
terbi 

dAvaaı vardır. Bunların her biri bir- alimatnlmede ıahı komiserleri, beden lncaktır. §ınması demek olduğundan hem gilç, 
Yesi muallimleri hakkında hıikümler h • • F k ~ok ıuallere ana olacak kadar mil- em tehlıkelı idi. i at muvaffa1ti-

vardı 
himdlr ve çoğu tümhuriyet devrine r. Torbah'da hava korunma yetle başarılmıştır. Böylece ikirtci 

ı.......___ kadar akla gelmemiı olan iılerdir. kuyunun açılm11ına batlıtkt!n yirmi 
Akla gelmtm!ı olmasını bir yana liyoruz. Buna rağmen, bir ayrı ya- yırdlmCI ÜJI klJdOIUnlnltr yirmi Ueı gUn kadar kHanmıt olu-
bırakalım, vaktiyle mUhlm ve mem- zı ile, okuyucularımıza bu enstitü- )'orduk. Temmuıun 18 ncl ıtinUnden 
1 k k ı:ı • k il İZnılr, :ıg a.a. - ~urbntıcıan ... ernn 11'". 't1b iki · le ı. 1 ı etı 11r getiren sanat o arının terden bahsettnek iltiyoruıı. ... .. ı ı aren ncı uyunun «Hl rnaaını 

lıet'letiı ftOrc orada hııva kurııttıtııııt yıtrdıttt 
koruması için esefle aöyl!yelim ki Umumt olarak §Unu, ıevkle ilsde lçlti bUyUk bir gayret ııartcrtılttttılHedli'. baılafimııtır. BugUn aelın malömatı 
mümkün olan hiç bir ıey geri hıra- edebiliriz ki Ankara Yüksek Ziraat Blllıüsn k11.tlu11ar ttrMıııaa da ııılllllnı Hlr g<Jre 33 ncU metuye kadar tnHmlı 
k raallyP.t bqlıtıtııvtır. 11u ıı i1Jln teıekkllt e- b 1 k d O U 20 ı k '""' ılmamıştır. TUrk dericiliği böyle EnstitUsU, kendine verilen mühim den yaraını ltıııu bir lıMtfi ıeıttac 'rorblilı u unma ta ır. n 1 n puı u uv• 
81dUrUlmUıtOr, tUtk boyacılığı böy- vatlfJeı'i tamattliyle mlidrlk btr şu· Jrnr:ltliıttdll 477 kıutın tt!ıA kıı~t1ettnt1.1tır. rulır konmuıtur. Bugünden iônrı 
le kurutulmuıtur. urla ve intizamla ralışmaktadır. mı~ l!!rtl"dc nynı ~ayret JCliııt rllttıtıklıtdır. 15 puıluk borulatlı lntlecektlr. 

:ı f;lhttlllye kadar köylerde 1700 erkek 800 İta• Dl ı! I ,. t.. .. l 
Şimdi, cnıtltUnUn ehemlyettnl dı- EhititU, B. Süreyya gibi ziraat mes- dıfi Aza ktıYdolunmuıtur. ı;er tarı tın Adana'ua uu Unan 

ha iyi lcavrıyabHirlır. ÇUnkU \'Uk- leğlnln hıtkikateh bilgili bir 8tıkı o- ikinci •ondıJ maldnemlıt de Ramin 
ıek Ziraat EnstitUıt.11 bir çırpıda lan bir rektöre kavuşmuştur. Mü- Devlet ŞOra1ınd& ta.tiller dajına ıanderdlk. Bu makine tlttıdl 
belki akta gelmlyen dıtha blr~ok eHes~nin kuruluşunda kettdilerin- Devlet ŞOtuı dılrelerJ temmuzun 11, _ U~UncU kuyuyu açmak için kurulmu .. 
kollar üzerinde \nütemadi çalıgma den istifade edilen dlihVaca tanın- miilttden eylOIUn be•ine kadar, kanun tftU· tur. Omlt tdlyoruı ki 6nUmUtdttd 
halindedir. Yalnız §Unu ıaylemek mıt alman alimlerinden ço~u, yer- ciblnc:e tatile clrmlttlt. MUitacel ltlet 1 • cUmhudyet bayramından fitl bunt.& 
yeter ıd, t!fiAtltU bet fakUlteden ve lerini mensup oldukları kürsüler~ çin ikinci ve dardllncU daireler nöbıt~l o • dı lıtetm!ye koyıbi1ectiiz. 
her bi.r fakillte atağı yukarı beı al- bihakkın tasarruf edebilir tÜrk ço- taralı: kalmıılardır. İlk kuyuda 1048 metreye yın! 1 ptt• 
tı t!l! enıtltilden rrtUtekkeptir. Yilk· cuklırına terkederek ayrılmı,ıardır. "" rolUn l:iulundulu 1ev!yeye ancak 7 
ıek Ziraat EnstltUsUntin b6ylect Şimdi yalnıa üç yabancı profesör K d 'd I ayda lntbltmiıtl. tıtedillmlı \'Hllt 
32 enstitüsü vardıt'. vardır. ara eniz e görü en ıetdfkten ıonrı bü müddeti çok ıuıat-

Bu enstitülerin her biri kendi i- Arıkara Yüksek Ziraat Enstitü&il· tablleceğimiıi ve me!İela onuncu ku-
çinde batlı bagına bir Alemdir. Biz nU, hakiki mAnaa!yle zlraatçi bir Serseri maynler yuyu kazarken altı yedi haftada pet-
bunların yalnız dolaşılmasına bile memleket ohın Tür1dye1nln zirat rol sathına vırabileceJhnlıl tahmin 

İ"tanbul, 29 (T6lefon1a) - Katadeniı-
bir güne sığdıramadık. Yaptığı iş- lttkigafıftda çok mühim bir ~mil ve d• Dipbumu önünde deniııden serseri bir ediyoruz.,, 
]eri ve bilhassa bir saat gibi, bil- kuvetli bir teminat olarak gfümek mayın çıkarıldı. Ormanlı mevklinde ikin- B. Cevat Taıman, muharrlrimlııe 
yük bir intizamla •e metodla Çalış- insana zevk, Htihar gurur ve tim!t el bit mayın ı6rUlmilttlir. Bunların Köı _ btindan ıonra lnc•den lrtceye tetkik 
malarını, aldığı neticeleri, bir iki veren bir müşahededir, tence limanından ıelmlı olmaları multte _ edilen petrol 11haıında, görUnUıe gö· 
a.ühm içinde anlatamıyacağımızı bi- Kemal Zeki GENÇOSM AN meldir. re 300 tcadar kuyu ıçı1abilecelinl tay-

l""iiiiiiiii ııı ıı ııı ı ııııııııı ııııı ıııııııııı ı ıııı ıı ııııııı ı ıııııı ııııııı ıı ııı ı ıı ı ıı ııı ıı ııııttl llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllltttlllllllllll lllll lllllltlllllll 
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:::ç·~:~ıiı~~~; 
kadar sakin ve lılttılı uyumııını 

Eıki şair ve eaki §iir dı dınizd~n / imkln Jtalmımııtır. §imdJJtl çocuk • 
yırı buçuk bahHtmemif delildir. !!I '' : /at, o kadar 1llkOn1t1 ne tıraltllt, nı 
1'1.ltat bunlır, Nedim'Jn ı de mlltıhammildJr. Onlıt, tı•ıyyUt 

mallı ve yahut gömlekli bir nesil nUttden ltaçamıı. BuglJn Msnı'ın, 8 

Bir ıevheri yekpAre iki bahr ıratıit.dıl vardı. QQne~ bu tıhta !andıiın da_ Atlaı Okyanusu'nun, Alrdenlı'in ve Ye hayecant mavi denizden beltlımJ .. 
Hurıidi cihan • tAb ile tartılsa ıetadtt. mında kalır, deniz kumu yalnız pa- Adrlyatik'Jn nice kum 1111hJJJeri vır- yor, on11 ~ltıtlyorlır. 
Galib'ltt : 

A7lnel ıine bahri ıimlb 
Gftya ki bolaıiı;inde mehtab. 

gibi beyitlerinin dar çetç~veJ/tJ • 
den dışarı çıkamamıştı. !Jsk/deıı de· 
nizi öz/iyen/er, onu kaqıdın glJr -
mek, onun Ü%erinde ıüneşin gurubu
nu, yahut ayın yalkımasını seyrede
bilmek auusıı ilı yanml§lardı. Eler 
yanılmıyorsam, edebiyatımızda de
nirin tuzundan ilk defa bahsıden 
Yahya kemal olmuştur, BtıgUn ise 
deniai binler, on binler, suyundılri 
tUl{U tada tada aeviyor, yahut onu 
tadabilmak ı'çin '6ıliJyorlar. Eskiden 
Hhill•rde yıııyan uzaktan birer 
tıhtı Hndıfı ındırın d•nlı hamim• 
1111 i~Jndı ıtOcudunu bir miltdllt ıı
latarık denizden lı7dalının ,.,,,. 

zar kayıklariylt! 111taya buraya tafı- dır ki lllııdıt, ıesı/11 vı neıeılıdir. Şiiri flJlgelerde ırıyın ııirlıti, 
nirdı. Sugl1n denir, suyu, kumu ve Otı/11rd11 göt/et !'1ıUlcn bit yel _ pll.J yılın/adı. 
ıüneıi ile yorsunluğunu gidermek, kenin martılara benziyen manzara - Bederya der menafi bi • ıümarest 
vücudunu dinlendirmek İ!Jtıyenlerin siyle dinlenecek yerde dalgaların Eger liahi aellmet der kenarest 
emrindedir. sürlJ.lrleyip atacağı herhangi bir ma-

Kıyılırda kumlar1 hetgün biraa yının korkusuyle büyülüp küçül • 
daha hudutlarını genişletiyor ve mı• mekteditler. 
yolu nesil bu sahillerde kum gibidir. Şair Tevfik Fikret," mavi deniz., 

Plajlarda deniz suyu, kum ve gü- mın•umetlntle: 

ne§ kııın yorulıc•k v11t11ndı1• fİmdi
den renk, huzur ve enerji dağıtıyor. 
Ejer U•erind• erlr•lr vı kadın blJyük 
kalabalıkların kaynaştığı kumsalları 
bira• da ilim gözlüjü ile görürseniz 
bu neticeye varırsını•, 

Ayni tnınHrayı biru dı •iyııet 
dürbüniJ çevlr•cek olur•ını• o runı 
ıınttlııı lıuvetl/ otdularlı muhılıts 
ldl/ın bit mımleltıttı ltotunulın ba
rıııa bü1,ük nimn vı mln111 ıaza _ 

S&fii ralııh ... hani aktf.mki tegayyiir, 
!le1'ecan 1 

Bir çoeuk ruhu kadar pir • niıyan, 
Bir çocuk ruhu kadar ılmdi münevver, 

lekesiz 
Uyuyor mavi deniz. 

•1srağlarını yıamıttı. 
Mıvl dınlıln hıltlk1 IH•ıt ı't! 1t1l-

11uını iıe ıimdl bu murallatın ma
aaıını ıdamaltıllı ınlıyamıyın nesil 
~ıhrmaktı vı ıalımıktıdır. 

Şimdiki ndil, bu " ıel§met ,, i 
kumların üzerinde boylu boyuna u
zanıp dinlenmekte, kıyı sularını ku
lı~laınıktı buluyor. 

••• 
Japon garabeti! 

Am•rlkı'ya 61tıb•tlır mımleketl 
deri• yı; ]ıponyı da u gırlp bir 
ülke değildir. J aponyı'd• yıbıncı • 
lar hakkında çıkarılan son bir k;ı • 
nunda, bakınır, ne acayip hilkümler 
vardır : 

Bir yabancı, ]ıponya'da ortalılı 
hrardı.lctaa soarı 1'/r japoa iısını 

lerniş ve Raman dağı saha.sının, d 
yadaki petrol sahalarından İtalya 
rın Arnavutlukta buldukları ve st 
lerdenberi üzerinde çalıımakta old 
ları petro1 yatağına benıetilebileC' 
ni kaydederek demiştir ki: 

"Kapasite itibariyle Raman dağı 
tağı, Arnavutluk petrol sahasiyl• 
kayese edebilir. Arnavutlukta ~ 
yu vardır ve buradan ıenede aoo 
ton petrol alırlar. VHati heeapl• 
kayese edecek olursak sahamız A 
kaya da benıer. Orada da 142 bin~ 
vardır. İstihsal ettikleri petrol ttl 
ti itibariyle bunlardan çok farklı 
ğildir. Onların da bilyük ekseri 
tulurnbe. ile çıkarılan petrol ku 
rıdır. ÇUnkU dünyadaki petrol kil 
larındah ancak yUzde be1indeki 
rol fışkırır. % 95 nden bizim yal" 
ğımıı gibi; tulwnh* '~e çıkarılır ... 

Değerli müteiıassıı> oızım seıı 
petrol ihtiyacımız ve .Kaman dağı 
rol yatalını iıtediğinıit: şekle ge 
dikten ıonraki vaıiyetimiz haklc1 
da demiştir ki: 
"- Bizim senelik petrol ihtiY 

mıa ıimdtllk ııağı yukarı ı~O 
ton raddo!ndedir. Bir kuyudatı 
gUnde elde edecci!ml.z petrolü d• 
ton olarak tahmin ediyoruz. Bu 
dirde bUttln sahada 1ııtadlğlmlz le• 
kuyuyu açtıktan 10nra vaziyet 
çok iyi olacaktır. Artcak bUtiln 
lar gfüUnUıe gtire yapılmış teli 
leı d:n 1bıırcttlr. İçinde tat!hin ı' 
mikyasta te1lr! olın itlerde kati 
kamlar stsylemekten içtinap etme~ 
zımdır. 

TUrk petrolUnUn kapaıitealn• 
lince, Eı11tltU lAboratuvarında 'Y 
ğımıı tıhllllerde bu1duAumuı 
eımer renkteki bu ham petrolUrt ~ 
suyu ihtiva ettlğl11t anladık. 'f• 
btnde % 15,65 benzin,% 1.5.31 p• 
% !).05 motorin vardır, Ust t 
muhtelif madeni yaAlardan tbar• 

B. Cevat Tııman bu lıahatıni 
drken, buldujumuı petrolden 
rrt&naılyJı lıtlf ade edebilmeJs 
çok S•lıJlllAlr, durmadan !ö•lt1mı1lt 
l~sa. çok terlemek 13.zım olduğull11 

her halde memleketin bir köt' . 
petrol bulunmuş olduğu habe~' 
hemen bir anda her işin olup b• 
manasına alırımaması !cabett!ğlnl 
!emiş ve Maden Tetkik Ye }. 
Enstitü11üntin de icıbeden bu hll 
1ı mesaiyi göstermekte ihmalkar 0 

yacalını lllve etmiıtir. 

Bünyan Halkavi üyelerini• 
yaptıklara köy gezisi 

SartıUlglin, 29 ı.A. ..... Kata kayma~ 
iıtiraklyle Bünyan halkevinin kb ~ 
ar ve göıtetit kollatı diln Satıdofe.ıı ~ 
merkezine bir ıezi yapmı,ıardır. O jf 
kolu tarafından bir temsil verllmll• t 
ıu mensupları di milli ha\'alar ve 'f.O'.ııl 
rln iıtlrıklyle milli o)'U11lat o,nııJ11l"" 
fu~ ~ 

Bu ırezi eenaımda kaza doktorU ~ 
fından hastalar muayene ıdilmiı ·~~ 
rı verilmlıtir. Hant ve harman bıl I 
mevsim hasebiyle verilen önem ve ~ 
yanda yeni orak makinelerinin çal;:, 
mlBı bu geziye bir ~lftçi bayranıı 
raaını vermekte 141. 

lstanbul'da bir cinoY~! 
İstanbul, 29 !Telefonla) - fiil•~ -J*

0 

dında bir adam Muttalip adında b~r el, 
dalcıyı bıçakla yaraladı ve ötdurdU tıl r 1 
yıetin ıebebl, katil Hüseyin'in fdut"1' 1' 
ten kız kardeşini istemesi ve onuıı 
diwaca muvafakat ettttetnesldi~. 

Manifatura Eiyatl•1\,,,e' 
İ$tanbul, 29 (Telefonla) - tc; tı ,u~ 

mum mlldUrU standardiıaııyon ııuroblt" 
maniluııra tacirlerinden evetce ıe' 
ten ffyatlat hakkınt'la izahat 1ld1• 

lıtanbulda beden terbh'j~ 
ınökelleEiyetine tabi geııç '-';; 

"f\11 
İııtanıbul, 29 (Telefonla) - Nü 01 , 

murl&rr beden terbiyesi ile alAkad 1~11i fi'! 
muayyen yaştaki gençlerin listeled~ lı 
21rturnaktadır. Kata ve nahlyeıet 
iıtfşare henti lnırulmllktadır.__/. 

ôpebilir; fakat şayet gün ışıl~~ 
l'e ıöz gdre gore öpecek oııır5'rı• f 
man bu y.abıncının hudut d1~' 
brılmaaı 1l•zım ıelmektedir. 'f· j, 
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POLiTiKA .............................. 

Afıntnya ve Balkanlar 
~llnya garbi Avrupa'da askeri 
t •tı nihayetlendir<likten ıonr.:l 
~e'yi mağlup etmek iç.in la · 
t trı tedbirleri alacağı yerde 
•rılar ile me§gul olmıya ba§la
. iki haftadanberi, tarki Av· 
lrıenıleketlerini idAre eden po· 
cılar A,manyA ile kendi pay-
'"' 11.ruında mekik dokumak· 
•r. Önce Macar nAzırları çağ
• Arkalarından Romanya nl\• 
davet edildi. Sonra da bulgar 

tİd~damları Straabu .. g'a gittiler. 
Ilı kt geliıin arkasında gidi o 

' ıat henüz kati olarak anla· 
•ıtır. Bir rivayete göre, Al

L 'iı Balkanlardaki toprak dava· 
~ edecektir. Malumdur ki Bal
enıleketleri ıtatilkocu ve re-
l~U olmak U:ıcrc iki kısma ay

. "lacaristan ve Bulgariılan re
\ taraftarıdırlar. Her ikisinin 
~-~llccel" olarak Re>manya'dan 
ll~cel" olarak dR Yugoslav· 

~ldıatedikleri topraklar vardır. 
ftlt· e Almanya toprak davasını 
...._

1lde halledebilir: 
. konıanya'nın MacaristAn ve 

~tan arasında t/\kıimini te -
...._ ek ıuretiyle. 

Macari&tan'ı ve Bulgariıtan'ı 
lldan vaz geçirerek ıtatü -

· 1l'lluhafazasııu temin etmek 
) '· 
'tb•'llya yakın zamanlara kadar 

llcu d~vletlere müzahirdi. 
._~ '-leyh Almanya'nın yardımiy

~ doğrusu tazyıkiy)e Balkan• 
' toprak meaelesi ancak bir 

.,' halledilebillrdi: Romanya 
~ hesabına Buiıaristan'ı ve 

~,"t~n'ı tııtmin etmekle. Fakat 
içınde vaziyet deiitmi§tlr. 
1• "dehize diltmü~ bir a· 
~lliyetlnde Almanya'ya ıa
j· Milletler Cemiyetinden çe

'llt?iliz garantisini reddetmiı, 
trlekanizmasını alman usul
lltgun §ekilde kurıttu§, mcm
. lıt11n1arını da Almanya'yA 

~•ttir. Böyle "kulu kurbanı'' 
,, bıemleketl parçalamak Al· 
~ın itine elvermez. Herhaldlf 
trda bir revizyon polltikası 

Almanya için enteresan ol• 
•..,. çıkmıştır. Esasen Almanya 

1
1~rtın politikumı, bir takım 
't~ldarın tamiri lçln delil, ken· 

, •ita manevraaını çevirmek ve 
~~"tla .,nr......... :ı.; ... -ı.. :

\ 
11> etmekle idi. Garbi Avru• 

"ıt•feri kazandıktan sonra ard 
ftt ltıları, mÜ~Adele bile etm"!• 
~hedilmiı telakki etmektedit. 
~ e.~ett umumi1es\y)e kucağı· :Uf memleketlerin kendi a• 

. tlti hudutları ıöyle veya 
"4 lltıit, bu, Almanya'yı alaka· 
~ "' blr meeele def lldlr. 
~bepledir ki Balkanlat hn.k· 
~.tı haftalar içinde ıösterilen 

~•ka daha zİyacle yeni nizam t., ldar ôlsa gerektir. Filhaki-
4.'ttaa, m~ilup olalı, Almanya 
~upa'nın nizamı ile meıgul 
'dır, [konomi nazın doktor 
~'çen ıün gazetelerde çıkan 
llıda bu nizam hakkında a• 

~a!unıat vermiştir. Doktor 
. ~ıden bütün Avrupa mem• 

'"-" •n iktısat nazırı imiş gibi 
· •.,. kullanmak selahiyetini 
, ~~ ıörmıektedlr. Kendi tabiri 
~ ltaanya'nın "hUkmU alhh• 

' ~ltırıan bu iktısadi sahada 
~l'ltpa'da) her istihıaldeft 
d~lldar mevcut bulundurul • 

i •ltkat edilecektir. Ta ki bu 
~· 1)1 ••ha, diier sahalardan müı
't ... b. 

~ llazırının İzahı pek o ka
~, değildir. Fakat Almanya
' ~a için düıUndüğU "hin
~ dhıyeti hakkında fikir vere

[ll er~cede tArihtlr. Almanya, 
."lltlj ~•nıleketl.rlnlb ekonomisi

. •ktısadi sistemine adapte ••r ,._
1 

•Yor, Bu •uretle her Avru-
, ''>•~eti, ikhıadi manada Al
~; •lhak edilmit olacaktır. 
'~ ,llPa dıtında me~rta lngilte
,1~ tıka ve Sovyetler llirliği gibi 
1 'il ~Uer bu ikhsadi saha için• 
'~~'-'leketlerle dottrudlln dof
t~~:••di nıilnaseb$tte buluna • 
~'t 'rdır. 

. doktot Funk, bu Avrupa 
ı...·t,1 ••ah ederken, bunun kartı• 
1
-,, ~0rluklara uzaktan bile ol
\.~~~ ~hnittir. Bu defa Jngiltere
·~tı ~;ernetini, "korsanlığı kal
~i it diyerek elinin hafü bir 
> ~ İ bertaraf etmiotir. Bunun 
~lid~ fly temin edileceği çok 

, r;- "· FAkat bundan ba~ka 
•ı. "nk'un Üzerinde uzun uza-

,lt-. bl'duğu Amerika meselesi 
~.__ 0 ktor Funk'a göre, Ame• 
"d'" ~Yrupa memleketleriyle 
~I~ doğruya ticaret yapılma-
~!"' •nya razı olmıyacak. Fa -
~:?Ya cenubi Amerika mem
>,., •n her biriyle ayrı ayn ti· 
d.•caktır. lktısat nazm hu 
~or ki: 

bt Amerika ile ticaret 

Dobrica hakkındaki 

İ ngiliı: teklifi üzerine 

ALMANYA 
KIZDI 

Berlf n Balkanlarda bir harp 
~ıkmısım istemiyor 

Londra ı 29. a.a. - Royter ajansının BU\c
reD'tekl muhabiri bildiriyor ! 

Hltler'ln romen, bultar ve ılovak dlvel· 
lilerine ıöyledlfl ıeyler hııkkında henüz 
hicbir malumat yoktur. Fakat bulıı:a.r dev
let adamlarının Sofya'ya Dobtlce metcleıl 
hakkındıı bir sureti teııviye teklifi ile dôn
melcrine de intizar edilmemektedir. Dahi 
ziyade nuilerln bul~arlara hıin doğrudan 
Bogtuya ve yakın bir Atide romcnletle hll
ledilmesini tasviye ettikleri ıannedilmek -
tedir. 

Royter'ln muhabiri $Unları llhe ediyor : 
" 1ngllterc'nln Bulgıırlııttın'ın bohrice 

Uz"rindeki hakkını tıuııdrlbflll clıılr Sofya'yK 
}'tıptıı:ı goıı telıilE:at nuileri k11d111 tmu~tuf'. 
Alman propl\gaıırl11sının ôoğu-cenuptaki a
janları İnı;iltere'nin Blllknnl;ır'da ayrılık 
ihdas etmek maksadıyte tRdil tııhrikiıtıııd.ı 
bulurı.dui:unn, A lmııııyıl'nın l&e barış iste -
tlUHnl hııykırıyorlu. 

Berlin'deki muhabirler mevridi Roman
)'a olan ve mihver nıenfaııtlerinln tamamen 
lktısadi oldu!:unu ve bu sebeple doı;u-ce -
nUJ'tfi barışın muhafntnsı lcııbetlece~ini bil. 
ditr., habf'tler yaymııktııdtrlıtt. 

Zannedildiline göre, Portıınit'te rumen 
vapurlarının mUsadertsine mukabele olmak 
Uzere rotnen hükUtnetl T .. 1111 Uterlndekl ıg 
lngiliz ınavunaaının milsaderesine karar 
vertnlştlr. 

Londra: 29. a.a. - Royter ajıtnsı bildiri
yor : 

Balkanlar meselesi, İngiliz matbuatının 
ilk planda tetkik ettigi mevıu olarak kal
makta berdevamdır. Bununla beraber ga -
Mtclcr, Hltler'ln romcn, bulgar ve slovak 
tiyarctçilcrle yaptığı görüşmeler hak • 
kında henüz hiçbir ıey malum olmadığı 
için bu hususta muayyen bir noktainazar 
ııerdinden İ&tinkaf etmektedirler. 

Bu ıorü,meler hakkında &Rrih maltımat 
elde edilmesine intizııren mevcut intiba 
Hitler'in Bıılkıınlardaki manevresinde bir 
tek hedefi olduğu merkezindedir. Bu he -
def Almanya1nın menfaatidir. 

Daily Telegraph diyor ki : 
" İki veya ikiden fazla lblkan devleti 

arasında bir harp Hltler'i sıkıntıya diı11ü • 
tecek ve Sovyetler Birliği ile nihoıt ihtl • 
!atlara sebep olacaktır. 

Diier taraftan seferberlik ,ayiaları ve 
harp şayiaları muvazeneyi zaruri olarak 
hozmakta ve Almanyii'nıh BalklUllll.r'dan 
bilhassa Romanya'dan petrol alma~ıtta u
tar vermektedir ... 

Gazete devam ecHyor : 
" Ronııınyıı'nın mihver memleltetlerlnin 

teveccühünü celp için yarıtıfı gayret İn .: 
giltere ile iyi münuehttletınde pek tabu 
olarak bir ııoitukluk huııule ıetlrtnlıttlr. Ro
manya'daki son hAdiseler teessüfle karşı -
lanmn.ğa liıyik olmakla bernber Romanya -
nın fevkaliide narik bir vıu:iyette olt1uğunu 
ve mec:buri1et altındıı hareket ettiğini tle 
teslim eylemek icabeder ... 

" nizim Ortncark'tıt!tl daha mühim men-
1'cu•ttcnmuıe 1:eıınae. Hrtıet'Tn aııellın Ol• 
hlatlıııı yau,tırma tecrUbeııindıın bu men • 
fnatlcrin tehlikeye düsmiyeceğini aöyli -
mek ntlimkUn förlinifü~ktedlt ... 

Tlnıes ıazetealnin 6iplomalik m\lhllrtltl 
yaı:ıyor : 

" Mihverin yakında Balkanlarda yapa -
ta~r teşebbüs ııllka ile takip tilllecektlt. 
Mll\vtr tttahevttletlnin eVtl&. Yugoıılavya
f!, sonra da TUrkiye'yi yani Sovyetler'e ve 
lngiltere'ye kar•ı ııempatiled kuvetli olan 
iki mtmleketl tecrid& matuf bulunması 
tniimkUndüt, " 

B. Mandel İnglllr devlet 

adamları ile temas 
ettiği i~in ithım ediliyor 

Lonôra. 29 a.a. - Royler: FrAneadan 
fi.tınan hıtberleft! gött, Vl~hy hllkllmetl H.• 
bık dahiliye nıı.zırı :Mıuıflet'I ılma:ıt Afı'l
kadB iken lblflllZ hllktlmellyle temaısB lfir
h1!ş olmak ıuı;lyle muhakeme ettirmek ni
yetindedir. 

LondrB l!tllAhlyettar mahflllerı. hldlııe 
hakkınıla aşa~ıdnkl tafatlı\tı vermektedir: 

İllglllt ııılittblU'llt bl\ZITI n. Duff Coo -
per, ba7.ı y(lkeek rranııız devltıl aı!i\mllU'ı -
nın şimal\ Atrlkada buhmrlııKlllrthı ö~retı
meııl Uııcı'lt\C! bu :ııl!vlltı oahet!n tanı6ı1tı i
~ln kendileriyle tcmMa gcc:me1' ııçn refa
katinde glmcrill lord Gort oldu$tll haldo 
tAyyımı lUı elmaıt Afrlkaya vAeıl ölunca, 
mahalll makamlar bu zevatla temasa ge
çllmc~c çahışıtmıuı'ını ho§ göl'fitlYcc~lUeH.• 
nl k@tıalııltll! blltllt'tı\lşlcrrlir. IJUntln UzcrltUı 
Duff Cooper, ne B. :Mandcl, ne de dl~I' nlL
zırliı.rll\ temıuıa g~çmMen erttıl gtlıtU LOn
draya i16btnUttuf, 

yapmak iı;ln fİtnali Amerika'nın ta
vauutuna tnuhtaç değiliz. Almanya 
ile cenllbi Amerika araeındakl ekb
nomik münaı•b•tler, cenubi AMen
ka'nın hükümran devl•tletiyle ser• 
beat~e aktedilen anlaşmalara dara• 
nacaktır. 

Acaba doktor Funk, Avrupa'rıın 
hükümran devletlerine de mesela 
Sovyetler Birliği ve yahut da Am•· 
rika ile ••serbestçe aktediten anlat· 
malar" yapmalarına muvalakat e
decek mldlr? Ve ederse, ••yenl ftİ· 
sam" nerede kalaeaktır? 

Söziln kıea11, bu yeni nizam öyle 
garbi Avrupa'daki küçük memle· 
ketleri •• Franaa'yı mağllıp ehh•k• 
le kurulacak bir nizama benzemi • 
yor. İngiltere hala dimdik duruyor. 
Alman iktısat nazırı, Amerika'dan 
gelecek mukavemeti b:zzat anlat• 
mış oldu. Sonra Balkanlar meselesi 
bahis mevzuu olduğu zaman, Al
mııınya'nın pek hesaba katmak iste
mediii bir de !ovyetler Birllli var• 
dır. Sovyetler Blrlltlnin, ikhıadl tef• 
kilattan ibaretmit gibi maıum bir 
çerçeve içinde ve "yeni ni•am eti• 
keti" altında Balkan memleketleri· 
nin, alman iktısadi ve binnetice si -
yaai hegemonyaaı altma girmeleri
ne razı olmıyacafı aıikardır. 

A. Ş. ESMER 

uı:ws 

lngiltere üzerindeki 
hava muharebelerinde 

Dört günde 
45 tayyare 
imha edildi 

Londra: 29. a.a. - Gazetelere gelen en 
ıon haberlere göte, Galle dUn tece harbin 
bida:yetlndenbt!rl en ur.un h!lVA bask!nına 
maruz kalmıştır. Projektorler ve dafı ba-
taryaları fullyete geçmi&tir. Birçok in
giliz tayyareleri üç enattan fazla muhar.ebe 
etmiiilerdir. Bir bolgeye 11 bomba duş -
mtiş. bunlardan yalnız bir tanesi bir çiftli
ğin hangarında hafif hasar yapmı$tır. Di
ler bombalar tarltı.lara ve bir golf ıahası
na düşmüştür. 

Dört günde 45 tayyare imha 
edildi 

Londra; 29. a.a. - nUnkü pazıır glinü 
düelirtilen tayyareler de hesaba katılınca, 
son ddrt glin zarfında düşUrlılen düıman 
tavyıırelerinin adedi 45 e baliı; olmaktadır. 
Diin düşliruleıı tayyareler yuksektcn uc -
mak sureti ile bir e\irpriz yapmagıı yel -
tenmişlerse de yakalımmıılardır. Bu .te -
~ebbiisli takıp eden muharebeye takrıben 
yetmiı tayyare i~tlrak etmiştir. 
Dün ıabahki hava hücumlarının 

tafsilatı 
Yakada hazır bulunan şahitlerin ifadele

rine nazaran cenubu şarki &ahilleri Üzerin
de bu sabah yapılan akınlar esnasında Stu
kas tipindeki alman tayyareleri sekir.lik 
kafilelerle dalsa halinde hemen amudi pi
keler yapmak suretiyle hücum etmitlerdir. 
Her tayyare bir büyük ve dört küçilk bom. 
ba atmıştır. DU5ınıın bombardıman tayya,. 
relerinin üzerinde, avcılar daireler çiz -
mekte idi. Bombaların infill'ıklRrı, evleri 
sarsmış ve caınları kırmıljtır. Diğer taraf
tan yüz kadem lrtlfaıııda su ılitunları huıu
le getirerek bunları gemilerin üzerine fı§
kırtmı5tır. 

Hava müdafaa toplarının ateşlerinin şld
tletl karşısında, son bombardıman tayyare
ıi dalı;ası top menzlll haricine kaçmıya 
mecbur kalmıştır. 

İngiliz avcıları muharebeye tutuşmuı ve 
bir kaç dakika müddetle hava, mitralyöz 
ı::ürültüleriyle dolmuıtur. BllAhare İt\giliz 
tayyat"leri devriye uçuşlarına devam et -
ın hi 1 ettllr. 
Hasar vermiyen bombardımanlar 

Londra, 29 a.a. - Royter: lngiltere'nin 
cenubu şarki sahillerinde bir eehir bu sa -
bah erken yüz tayyare tarafından bir hü -
cuma uğramıştır. Bu tayyareler.den elli ila 
altmışı, pike suretiyle bombardıman et -
tnişlerdir. Büyilk miktarda bomba atılrnlD
tır, fakat hasar pek azdır. İki diltman tay
varesi düşürülmü5tUr. 

lngili:ıletin bombardtmcınlan 
Londra; 29. a.a. - Daily Hcrald gazetul 

vazıyor : 1 

' 1 Alman f.brikalarına yapılan ingillz 
botnbtıtdımanları attnan fmıtlittM büytllı: 
to:atarıar Yl!tıttllıtlr. Buı fabrikalarda ima-
lat fevkalide ııE&.Jfnıi ve dÜiiCn bombilıır 
lşçilerl.n maneviyatını bozmuııtur. Bundan 
başka ııon Üç ar zarlında yerde tahrip edi
lert veya pek zıya!le hasara uğrıyıuı tayya
rel~rin adedi binden f:lzlımır. 

Aden: 29. a.ıı.. - halynnların dün öğle -
tlen sonra Ade.rt tııerlne yaptıkları hücum 
esnnııında bir ticaret ttemlsi sathi hasarlara 
n .mır. kalmı5tır. Yalnız Hindistanlı bir 
tayfa ôlrtıüştür. 

B. Çe~berleyn'e 

bir ameliyat yapıldı 

Hastanın sıhi vaılyeti iyi 
Londra, 29 a.a. _..Öğrenildiğine gö

re B. ÇetnberJeyn, kendisine bir ame
liyat yapılmak üzere bir hastaneye 
girmiştit. 

B. Çemberleyn'in girdiği klinik ta
rafından bu akşam neşredilen bir bül
tene nazaran bağırsak tıkanması a
razından ameliyatı muvaffakiyetle ne 
ticelenmiştir. Hastanın ameliyattatı 

sonra hali memnuniyet vericidir. lkl 
Uç haftaya kadar ~. Çemberleyn'in it 
baıına ıeçeblleceii tahnıin edilmek~ 
tedir. 

Avam kamaraıında 
bugün dıt siyaset 

mtizakereleri yapılacak 
Londra. Z9 a.a. - Royterin diplo

matik muharririnin bildirdiğine gö• 
re, Avam kamarasında yarın harici si
yaset me&eleleri hakkında mühim bir 
müzakere ;yapılacaktır. Bu müzakere
rtin alent bir celsede mi yoksa giztl 
bir celsede nıl c~reyah edeceği henU.z 
tetkik olunttıaktadır. Bu hususta bU 
aha kadar bir karar verihneml§tlt. 
. B~. mUzakete eıınasında B. Ç<Sr~il'
ın soz alması beklenmektedir. Eğer 
söı: alırsa, B. Çörçil, ba§vekil ııfatiy
le harici siyaset meseleleri üacrinde 
ilk nutkunu ı8Öyli;yeccktir. 

Bu müzakerelerden evel, ekonomik 
h~~p ~azı;ı B: Dalton ablukayı daha 
muessır bır ha.c ıokmak için altnmaaı 
düşünülen yeni tedbirler hakkında 
mUhlrn beyanatta bulıtn~caktır. Sanıl· 
dığına göre, B. balton, gemilerin 
harp kaçağı nakletmcdiklerinc dair 
lngiliz konsoloslukları tarafından ve
rilen vesikalar slıttminin genitletile
ceğini bildirer ktir. Bu tarzda bir 
tedbir, ablukanın icrasını baaitleıti
receği gibi, diğer taraftan bitaraf ti
careti de kolaylaştıracak ve bir mik
tar harp &emisinin başka işlerde kul
lanılmasını milmkün kılacaktır. 

Panameriken 
konferansı 

İşlerini, bitirdi 
Havana; 29. a.a. - Çok sellhlyetli bir 

kaynaktan öirenildiğine ıöre, panameriken 
tnukavele projesi Amerika balge&indeki 
Avrupa müstemlekelerinin yalnız kuvete 
müracaatla değil muahedelerle de başka 
bir devlete terk veya devrini reddetmek -
tedir. 

Panameriken konferansındaki Arjantin 
delegesi, B. Leopold Mello, Avrupa müs
temlekeleri hakkındaki mukavelenin diler 
memleketler mutalebatma mevzu teşkil e • 
den müııtemleke1en ıarnil olmadığını bil
dirmiştir. Bu arazi, Honduras cümhurlyeti
nin kendisine ait olduğu iddiasnıda bulun.
duğu lnırillz Hondurııs'ı ile ArJantin'in ai
diyet iddiasında bul\lilduğu inılliz Falkland 
adalarıdır. 

Mukavele mucibince bUtiln imza eden 
devletlerin azasın.dan müreklcep bir ldart 
komisyon te&kil edilecektir. 

Mukavele ne zaman meriyete 
gir ece it 

Mukavele Amerika cüıtlhuriyetlerinin Ut
te ikisi tarafından imıa edilince meriyete 
girecektir. 
Konferansın lktısadt teırikl mesai komiı

>-onu tarafından kabul edilen bir Şlli tekli
fine göre, latin amerikası memleketleri 
Amerika harici &ermaye tarafından kont -
rol edllcrt ve yabancı bir sermaye tarafın
dan ele ge!;lrilmek tehlikesine maruz bulu
nan amme menfaatlerine hadim müe&Sese -
lerin idaresini deruhte edeceklerdir. 

Konferans bugiın yapılacak bir umumi 
celseden sonra kopanacaktır. 

itilafın fÜmulu 
Nevyork. 29 a.a. - Nevyork Herald Tri

bune gazetesi, Havana itilafının beyncl -
milel işler üzerinde doğrudan doğruya te
sirler icra edebilecetini yazmaktadır. Re· 
isicümhurun harici politika ıı!yasetinde te
mel tasını teskil eden ıı:arp nısıf küresinin 
ıniidafaa politikası husuııunda Havana'da 
verilnıb olan kar~rlar bU7Uk bir zafer teı
<kll etmektedir. 

Panameriken konferansı ve 
T aymiı'in mütalecuı 

Londra, 29 a.a. - Panameriken konfe
tansının vardığı tam anlaımadan bahseden 
'rimes gazetesi ıu satırları yazıyor: 

" Bu suretle aktedilcn anlaşma Monroe 
ı:ıreneibi tarihinde yeni bir ınuhaledir. 

" Amerika dııında hiçbir devlet ve hat
ta Ü?.erinde bayrağı dalgalanan araziyi her 
hangi bir mütiattızı kartı himaye edebi
lecetlne aıırııılmu itimadı olan İnıilten 
dahi bu kararın isabetinden ıüphe ede -
mez.,. 

Macar ve Bulgar 
tadil taleplerini 

ALMANYA 
SEMPATİ ile 
KARŞILİYOR 

Berlin; 29. a.a. - D. N. B. ajan1t bildiri· 
yor : 

Almanyt'da, dolU-cenup meııelt:teriftin 
ııl!rbcat bir 11nlt11ma Jle biuat Balkan tnem 
leketleri tarafıhdan halledilmesi ve bu hat
tı harekette htr dnletln kendi mesu\iyeti
ni mİidrik bulunması lcabedeceği lana.ati 
mevcuttur. Almanyl\ ve İtalya diktalar ili· 
dası tHanururtaa dt~llltrdlr. 

Bir tarAfUn Romanya ile Bulııristan, 
diğer taraftan da Romanya ile Macaristan 
arasındakt arazi meseleletine gelince, bizi 
MAcaHstan'lt Bulprlıtan'• umumt harp -
teki silah kardeşliF:i ile takviye edilmiş o
tan eski ve samimi bir do1tlulc bailamak
tac1ır. 

Saltbtırg'un iyi malilımat alan mshfille • 
rinde Alınanya'nın macar vl'bulgar devlet 
adamlariyle yl\ptığı mü7.akerelere dair ola· 
rak beyan edildiği nçhilc, Almanya Ma • 
caristan'la Bulgadlitan'ıl\ tadil mütalebe -
l~rihe kattt ıempatlalni .e bunlatı mantık1 
bulıtugunu hlc;btr zaman giılememiııtir. l 

Harf)thı sonraki :Rotttllftya muahede er 
tarafından ıuurıuz bir surette kurulmuı -
tur. Batı devletlerl Romanya'yı bir taknn 
.mannrelerle ıunt bir rol oynamağa aevltet
mi•lerdir. Romanya bu rolü yalnız bııııına 
oynıyamazdı. Bu siyasetin şimdi tamamen 
nihayet <bulduğu ve bizzat Romanya'nın 
bUhu tasfiye liiıumunu tamamen tnUdfik 
bulunduğu Jı:ayıt ve iıaret edilmektedir . 
MAcarUt dA esltl ft1111t ıtllyelerinl tamamen 
tahakkuk ettirmeğe imkA.n olmaftııını -le 
kendileri tarafındıuı mukabil tavizde bu -
luhfüadıü\ bir inlA$HUlyl vatmıılt mUmkün 
olmınetithı hhaba Htit\sktadıtlat. 

" Romenler, buruı;kU Romanyl teıkll 
edilirken macarlarR karJı yapılan aşikar 
haksızlıkların tehliHll g«!rflnllltl,te de -
vamlı bir ıebep tetkil ettl!Unl n Tuna'da 
iki memleket için faydalı bir barıı vaziye
tinin mevcudiyeti ırnı edlldlfl ttltdif'de 
bufıların inlet! lcabet1ecelinl idrlkten im
tina eylememektedirler. ı• 

Bulgar nazırlara 

Budapeıte'den geçtiler 
Budapeıte, 20 a.a. - Macar ajansı 

bildiriyor: 
Salzburg'dan d~nmekte olan Bu1gar 

başv!kili ve hariciye naıırı bugUn 
öğleden sonra Budapeıte tayyare mey 
danına gelmişler ve merasimle karşı
lanııııtlırdır. 

Hariciye nuırı B. Popoff gazeteci· 
Jere yaptığı htyınatta, Hld tlllh at· 
kadatlılı havaaı içinde cereyan eden 
Salıburı konuımalanndan memnun 
olduğunu ıöylemiıtir. 
Yarım saat ıonra Bulgar devlet a

damları Bulgariıtan'a müteveccihen 
hareket etmlılerdir, 
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ISTANBUL 
Cümhuriyel 
Hava Kurumu Fıilomuzvn 
ıeyah.atları : 

YUNUS NADİ, yukarda.ki baıhk al • 
undaki yazısında diyor ki : 

" Hava Kurumu, Tilrk milletinin ken· 
di yarattığı bir eserdir. Millet kendi 
gayret ve himmetinin bu güzel eserini 
faaliyet halinde ve canlı bir hakikat &ek
linde görnıelcten elbet memnun olur. Mil
lette bu memnuniyeti u:yandırrnak bir va
ıif e idi. Yaptıgı işin giızelllğin.dcn do -
layı hava Kurumumuzu blitUn ae.mlml -
7etimizle haııııaten tebrik ederiz. Millet 
havacılığımızın çoğııhp 1ükselmeslndeki 
IUzum ve imkanı böyle gözleriyle gör
mek ııuretiyle elbet çok daha lyl taltdlr 
eder • ., 

Muharrir, Kurum'un faaliyetini izah 
ettikten ve hedeflerini tebarUt ettirdik
ten ıonrcı nıakaleaiıtl •b:vle bitiriyor : 

" Tayyareleri kendimiz yapmakhgııtııs 
hedef olmakla beraber, uzun müddet bu 
huııusta haricl mUbııyaalıı.rdıın vareste 
ikalamıyacaiımııı ııoylemeie hacet yok~ 
tur. Fakat bir gun tayyarelerin bizim 
memleketimizde dahi surat, mlikemme
liyet şartlan dahilinde mebtulen yapıl -
mağa bl\fladığııu ttlrebileceiimiı ıüp -
heııizdir. 

Hedef bu olarak bizim için 81Urn dirim 
meselesi eayılablle<:ek bu en modern al
lih üzerinde bıitun milletçe arzettigimia 
bilyük faaliyete geçilecek r.amanın için
de ve tam orta yerinde bulunuyoruz • ., 

Yeni Sabah 
İngiliz - Romen 
münasebetleri : 

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, yukar
daki başlık altında yazdığı yazıda, bu iki 
memleket arasında çok samimi görünen 
dostluk mıinasebetlerlnin bir hamlede 
adeta düşmanlıga inkılap etmesinden 
bahsederek diyor ki : 

" İngiltere hültilmeti Romanya'ya kar
ıı ne fenalık yapmıştır ki Romanya o
nun yardtm vadini, kıymeti kalmamı• bir 
ni,an yilzU&ü gibi geri verdikten ba,kı 
hemen eskl sevgilisinin aleyhinde hare
kete geçınl3tir. !ngtltere aleyhinde bir 
ılki:ret 1tbebl tnblt edecclc hirblr ıe1 
bilmiyoruz. Yalnız Fransa mağl(lp oldu 
ve Almanya bir aralık birdenbire çok 
kuvetli tanncdlldl. hte :Roman1a'nın ı
nif bir aaidan ı•rl hareket icra etmui 
idn meydanda bundan bl\jka bir imil 
görmüyoruz ... 

tnglıtı garantlalnden ferattat etmekle 
kendine ait bir h'kkı ltullanmıt olan RO· 

Harp mesullerini 

muhakeme için 
Fransa'da bir 

yüksek mahkeme 
ihdas olunacak 
Vlchy1 29 ı\.a. - Havu blldtnyor! l!la

at 18"20 de toplanan nazırlar heyeti 1939 
eylUlUnde sulh halinden harp hıillne gec;l
llı;ten do#an meauliyeUer tnH@lealıil tet -
ıtik eltt\igtlr. 

Heyet bir yllksek mahkeme ihdaaına 
mUtea111k projeyi kabul elmiştlr. Bu pf'o
je metınlei'ln hukuk k&ld~lertne tevfikan 
huttlllhmasını icap edeceA"fnden •8 iaat -
ten evel neşredllmlyecekUr. 

Naz1rl!ll' heyctl, !fufıi.e lıılerının tantt -
Mini temin mak.!ia61yle icap tı6ece>t t!Ylll· 
leri yapmit.k Uııere lıgil altında bulunan 
n'ııntakalar valilerine sal!hlyet vermlgtir. 

İngiliz tayyarelerinin 
Alman ara!iıine 

yaptıkları hücuınlar 
L6ndra, 29 a.l. - Reuter: Hava ne

ıarctl tebliği: 
Bombardıman tayyarelerimiz, tima

li ve garbi Almanya'ttaki ıskeri hedef 
lerln bömbardıttıanına devam etrtıit' 
letdir. Bu hedefler cıcUmle, Alman
ya'da, ltoıtanda'da, Belçlka'da ve 
Fransa'nın §İmalinıle 17 tayyare mey
danı da bombalanmııtırı Tayyareleti
ftiitaen U~ü üasüne dönmemiıtir. 

Sahil mUdafaasına mensup tayya
relcrimi.t, Cherburg petrol depolarını 
yeniden dün gece bombardıman et .. 
miıler ve birçok yangın çıkırtmıılar
dır. Tayyarelerimi• salitneh dönmilt • 
]erdir. 

Dün, gtindüz, bir bombardıman tay• 
yaremiz Hollandada Leeuxwarden tay 
yare meydanını bombalamııtır. Yerde 
bulunan mUtea6dit dUşman tayyarele
ri huata uğt&mıştıt. DönUtt! bôM\iar
dıman tayyaremiz dött dlltırtan avcı 
tayyaresinin hücunıunı üğrllntıt •t 
bunlardan birini inmiyı mecbur ıt • 
mittir. Tayyarelerimiz salimen Uı -
süne dönmüştür. 
Düıürülen Almon ta1yarel•ri 

20 yi buldu 
Londra, 20 a.a - Hava nezareti 

tebliği: 
Bugün İngiliz avcı tayyareleri Manş 

ııahilletinde bir düşman bombardıman 
tayyaresi, Times halfclnde de bir di
ğer bombardıman tayyaresi düşürül -
mUttür. 
Şimdi teyit edildiğine göre Douv

rea'te bu sabah cereyan edtn hava tnu
harebe&inde, avcı tayyarelerlmi, tara
fından dü§ürülenlerden batkı tayya
re dafi bataryalarımız da iki düıman 

•· a. Matbuat Servısı 

manya'nm, düımanc. hareketlerde men
faati ne olabilecegini &oran muharrir di
yor ki : 

" İngiltere gıı.rantlılnl bir tarafa atan 
Romanya hiıkümeti alman vt İtalyan nu
fuzu altı.na girdiğini ilina da nuisaraat 
g!Ssterdl. Bu da gene balkanlı dost ve 
komıumuzun kendi bllecetl urıda bil 
ve tanzim edeceıl bir iıtir. Fakat alman 
ve italyan nufuzu altına ıir.nıeği İn -
ılltere ile dUşır:anlık ~ereceslnde götllr• 
menin umumi siyaset bakımından Ro • 
manya hakkında hayırlı bir safha aça • 
bileceğine ihtimal vermtk zordur ... 

tngiliı ınUhendlslerlnl h11dut harici et.. 
mek ve Tuna'daki inıiliz ıemilcrınl 
zaptetmek gibi llasmane hareketlerin ma. 
hlyetl !iıerlnde duran muharrir diyor kl: 

" İngiliz • romcn mlinuebetlerinde 18· 
.ze çarpan bu miıcsıif inkiıafa romon 
menfaa.tlerlnden ilham almft.ktan ıiyade 
alman nufuıuna tlbiiyetten ileri ıeldlğl 
111klanmıyacak kadar atiklrdır ... 

İngilizlerin harbi kazanmaları takdi • 
rinde romenlcrin çok mUikıil vaziyette 
kalacaklarına l3aret eden muharrir, tn
giltere'nin Dobrice meselesi hakkın4a 
yeni noktainuarın Bulıaristan'ı elden 
ka~ıtmııınak illifen alınanlarla ltalyan
ları teıvik edeceainl ltı:ydederek diyor 
ki : 

" Bu takdirde Romanya Bulgariıtaıüa 
karşı karşıya yaJnı:t kalacaktır ki bir 
harbi göze atsa bile nuru111 altına gir .. 
ceıi devletlerin buna izin vemtelerı pek 
şüphelidir. Kanaatimizce Romanya, ce
reyan eden harbin neticesi ne olursa ol
sun, Dobriu'yl bıtAktnak mecburl7eti°" 
dedir, Alman doıtluiunun mlik&.fatı •• , 
Muhakkak bir İngiliz galebesinden sonra 
Romanya·nın gene ne kadar meslek de • 
flştlrirae deilıtiraln lnıills politik .. m· 
dan bir fayda ve ya.r:aım ıorebilmm çok 
meşkuktUr. Bu da ıimdllik alman dost
luğunun mUıtak'bel mUklfatı addoluna • 
bilir. •• 

iKDAM 
S&lzburg milllkatm~an 
eonra: 

ABlDlN DAVER, yunrülli baıt• 
altındaki yaıııında diyor ki : 

" lngiltere'ııin, Dobtice ınaeleaind.e 
Bulgaristan'a mlizahir bir tavır takın • 
mUı, Homanya aleyhthe :Bulgariıtan'la 
doatluk tesl•lne karar vetdilini ıôıterir. 
Böylece İngiltere'nin Btılıariıtan'ın bil .. 
bUtiın Almanya1nın kucağına düımesine 
nıa.nl olmak btedili ll\ltıttlı1or. 

Roıttth ve bUltAr l\Hırlarıl:Ub Berlln
Roma mihveri ıafleri1lı temaılarının n• 
ticeleri, henüz iyice ıydın1anmamaııma 
mihverin RbmAnytl'~a tnUsait bir ılya • 
ıet takip ıtmediii ıörülmelriedir • ., 

Beş senelik telefon 
programının ilk yıh 
tatbikatına başlandı 

Posta, Telgraf ve Telefon id•rai tara • 
fmdan haıırlanmıı bulunan beı senelik bil
yiik telefon programı İcra Vekilleri He -
yetince kabul olunmuitur. P!t.1'. idaresi 
tevkalade tahslsfı.t hnuniyte bu programın 
tahakkuku için vcrilmıı bulunan 40b.OOO 
lira ile blrl.nti ıettt1e ayrılan proıramııı 

tatbikına ıeçmlttir. Bet ıenelik prorramıo 
bit:inti tenesi ollft bu ıene İıtanbul telt .. 
fon ıebekesi tl!ni olunııealr, Avrupa tele • 
fon devreleri takviye edilecell, Sivas - E!\t 
zurum - Kafkas hattı ikmal olunacak ve la 
şehrimizde 11 otomatik telefon santriı.Uah 
vUcut1~ aetitiltcektlt. Bu ıaanttal!atdaıı A
dana santralı 1000, !ottıulıtalt untrah eoo. 
Kotlu tlll ilRtrt.lı 100, Butta •lntralı 1500, 
Çekirge t&li ıantralı 100, Mtrılıt aıııntrllı 
500, l3ıllıkesir aantrah aoo, Af;on aanttak 
3001 AClatıatarı untrah 1100, Ka,.eri aant • 
rah 300, İzmit santralı da 300 abonelik o
lacaktır. 

İhalesi yapıltnrı b11lunuı bu aantrallar, 
mliteahhit teahhlidilnli Hı e4ebildiii tak • 
dirde 1941 mayıs ayı içinde ikmal oluna • 
catdır. Sivaı - Erzutum - kaflras hattınm 
ikmali de bazt fuall!ctnerıln yabancı mem • 
lelretleraen ıeımeslnt bıilı blllwmıakta • 
dıt. 

Diğer taraftan P.T.T. idaresi bu ı>ros
ramın dışında olarak Çorlu - Tekirdağ • 
Keşan - lpsala - yunan liuduau telef ön hat· 
Uhı )'iptıtli\alftidır. :Bu hattın lnıutı bir 
hayll llerlelhlttlr. Ayrıca idare mliteaddit 
lkuranportfüler ıetirtmektedir. 

E. 1. E· idt.reei sular ida~ 
binuıtıa ta911uyor 

Ylftiithltde BaltlU\lılilır poıünesl ar a 
kumda Nafıa Vekileti ıutar idaresi bin.a
sının inşaatı ikmal edilmiıtir. Aynı bina • 
ya Kızılay denet merkezi kariısında bulo
nah tl«!ktrik istet! etütl idireı! de taıın • 
miktaClır. 

Hür FransıJ: bahriyesine 
iltihak eden denizciler 

Londra, 20 a.a. - Royter : Mek· 
nes ile Fransaya dönmekte olan 
birka~ yüz fransız bahriyelisi, halen 
amiral Muselier'nin kumandasındaki 
"hilr fransız bahriyesi,, nde ça.lışmağa 
karar vermişlerdir. Pithakika Mck
nc&'in totpillenıtıHi, bunların nefre· 
tini mucip olmuıtur. Bunların hattı 
hareketinin diğer arkadaşları ve Fran 
ıaya dönmek için bckliyen diğer fran
sız bahriyelileri için misal teıkil et· 
mesi pek muhtemeldir. 

bombardıman tlyyareıi dUşürmüşle:
dir. Bu ıuretle bugün dilflirülen düt
man tayyarelerinin mecmuu yirmiyi 
bulmuştur. 
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HAYAT VE SIHAT 1 
........ ... .. ........................ ................... ........................................ .J 

İngiltere'nin sahilleri 
Bugünlerde, pek çok kimse alman- va tebdil yeri olmasından bellidir. 

larm lngiltereye nereden ve nasıl Rahmetli Namık Kemal, lstanbulun 
hücum edeceklerini merak ediyor ... güzel havasına alıtmıı olduğundan 
Bir rivayete göre, hücum tanklarının İngiltereye gittiği vakit o tehirde o
Almanyada, nereai olduğu henüz bi- tunnut olduğunu elbette bilirsiniz. 
linmemiş bir yerden, yerin altına gi- Cenup sahilinin bu kısmındaki iklim 
rerek Büyük Britanya adasının ta or- de in.sana bütün yıl kuvet verir. 
taama birdenbire çıkıvermeleri için lngilterenin f&rk sahillerindeki 
bir tünel kazıhyormuş. Bu rivayet, ha.vaya gelince, bu sahillerin umumu 
harpten M>nra hiç bir deniz geçme - birden §arka kartı gibi görünürse de 
den lngiltereye kadar şimendiferle oralarda girinti ve çıkıntı pek çok ol 
gidilebileceği müjdesi demek oldu - duğundan her yerin havası oraya ge
ğundan, hoıa gidiyorsa da o kadar len rüzgarların timalden veya ce • 
uzun tünel kazmak fikri, biraz da es nuptan estiğine göre değişir ... Bu sa
ki zamanlarda Hazer denizine kadar hillerin yalnız Norveçe karşı gelen 
dritnot iıletmek için deniz kazıldığı kısmında hava epeyce tatlı ise de o
hikayesine benzediğinden, bu harp - radan cenuba inildikçe hava acılaşır 
tP görülen marifetler ne kadar bü - Hele bu şark sahillerinin Londra hi
yük olsa <ia, o rivayete inanmak güç zasına gelen kısmından aşağısı, ce
oluyor. ııuba inildiği halde şimale karşı gel-

Tayyarelerden ıemsiyelerle a'Clam diğinden, pek serttir. lr.gilterenin 
indirmenin de çokça insan kaybet • şark sahillerine Norveçten gelmek, 
miye sebep olduğu Hollandadaki Almanyadan veya Ho~landadan git
misalleriyle sabit olduğundan İngil- mekte~ dah.a .kolaydır. ~orveçin ~': 
tereye karıı tasavvur edilen hücu - gal edılmesının sebcplennden bırı 

1 Olsa gene denizden sahil - de bu olacaktır ... 
mun o sa ' 1 'I . h'll . h 
)ere asker çıkarmak suretiyle olaca- nı::ı te~enın sa ı y erınde ava ıa.~t 
ğını düşünmek zaruridir. Böyle dü - lan uzerıne yazdıgım şeyle~, tabu, 
·· l d Jrlandanın hem askeri sulh zamanında havanın sa.kın oldu-
şunen er e, y .. d. B d l ·ı 
pek az, hem de aıağı yukarı nazi re- f u?a _gor~ ıdr. u zaman a o s~ 1~ • 

jiminde bir memleket olmasından erın uzerın e dolaşan tayyare erın 

d 1 ·1k·n orasının i"-gal edilerek uçuşundan ve yerden ahlan topların 0 ayı, 1 ı ... d'kl · d d 1 h sonra oradan Büyük Britanyaya ge- ver ~. erı .sarsıntılar an o ayı, y a-
çileceğine ihtimal veriyorlar. Fakat, va, şuphes.ız, pek karı~mı.ş ~lacagı?· 
İrlanda havası İrlandalıların kendi dan ° sahıllere çıkmak ıstıyenlerın 
tabirleriyle "p~k gevşek., ve insan • n~ türlü ha;~ ile karşılaıacakları 
lara tenbellik verecek kadar ağır ol- pek de kestırılemez. G.A. 

duktan baıka, İrlandalılar kendile -
rjnden olmıyanlara karşı daima ka • 
nııklık çıkarmakla ıöhret aldıkta -
nndan İrlanda adasının bir menzil 
olarak seçileceği ıüpheli kalır. 

Şu halde hücum lngilterenin ce -
nup ve şark sahiıterinden olacak de
mektir. Zaten Jer&ey adasmm İtgal 
edilmesi orada büyük fransız şairi 
Victor Hugo'nun hatıralarını ara • 
mak için olmasa gerektir. Bu ada ile 
etrafındaki baıka adalar, oralarda 
hiç kimseye göstermeden her türlü 
hazırlık yaparak karıısmda bulunan 
lr.gilterenin cenup sahiline gitmiye 
pek müsaittir. 

O adaların tam karşısında bulu -
nan İngiliz sahili de güzel havasiyle 
meşhurdur. Bundan dolayı oralara 
• Akdenizdeki franıız Riviyera'sına 
kıyas edilerek • lngiliz Riviyera'sı 
derler. Yazın serin, vasati sıcaklığı 
ancak 11 derece. Kışın da • aksine • 
tatlı sıcak. Gece ile gündüz arasın • 
da fark pek az ... Demek bu mev • 
aimde kuvet verecek, harp kışa ka • 
dar devam ederıe kııın yorgunluğu 
aeçirecek bir iklim. 

Gene cenupta fakat biraz daha 
prkta ve Fransanın Dieppe ve Le 
Havre limanlannın karıısında bulu
nan İngiliz sahilinin iklimi de daha 
az güzel değildir. Yağmuru az, gÜ -
neşi bolca, sıcaklık yazın vasati 11, 
kışm 5,5 derece, bütün yıl insana ku
'Ht verecek bir iklim. 

Daha şarkta ve Fransadaki Kale 
~manmm karıısında ve boğazın ke • 
barında bulunan sahilin gÜzel hava
., da oradaki F olkston şehrinin ha • 

Bursa'da bu yıl zeytin 
mahsulü bol ve nefis 

Bursa, (Hususi) - Bakımlı ve ve
rimli ağaçlariyle zengin bir zeytin 
mıntakası olan Bursa ve civarının bu 
sene bol ve ı\efis mahsul verecek bir 
durumda bulunduğu halihazırdaki va
ziyetten anlaşılmaktadır. Elde edile
cek zeytinlerin muhtekir ellere uğra
madan değer kıymetleriyle satılması
nı temin için faal bir teşkilat, koza 
işinde olduğu gibi, zeytin müstahsili
nin de yüzünü güldürecek ve işini 
kolaylaştıracaktır. 

Yalnız mıntakamızın değil memle -
ketimizin de belli başlı ürünlerinden 
biri olan zeytin mühim bir gelir men
bainı teşkil etmektedir. 
Kaplık zeytinlerin satışında müs

tahsillere müzaharet edecek bir teş -
kilatın kurulması zeytinciliğin inki
şafını temin edecektir. 

M ahml vaziyeti çok iyi 
Bursa (Hususi) - Bu sene mahsul 

vaziyeti yurdumuzun her mıntakasın
da olduğu gibi Bursa vil5.yeti dahilin
de de olgun ve bereketlidir. Hasat iş
leri yolunda ve normal şartlar altında 
devam etmektedir. Civar kazalardan 
Bursa ziraat müdürlüf,rüne gelen ra -
porlara göre çiftçiler büyük bir gay
retle kendi harman işlerini yaptıkları 
gibi askere giden arkadaşlarının aile
lerinin ve fakir hemşerilerinin de har
man işlerine yardım etmekte ve bir 
an evl mahsulü kaldırmaya gayret 
sarf etmektedirler. 

- İşte demindenberi size izah etmek istediğim nokta 
budur. İnsanın bu gibi hususi işleriyle, _çalışma hayatı
nın bir alakası yoktur. Başıma. bu felaket gelmemiş 

bile olsaydı, ben yine çalışacaktım. 

Mete Şiiebi lstanbul'a geldi 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Mete ollebi 

bu aktom saat beşte limanımıza celdi • 

POLiS 

Kömür alınacak 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 
Cinsi: Karabük kok kömürü 
Alınacak mikdar: 100 ton 
Beher ton için tahmini fıyat: 27 lira 
!Ilı: teminat: 202 lira 50 kuruş 
!hale günü: 6. 8. 940 cuma günü saat IS te 

:MüdUriyctimlzlc uube ve merltezlcrin 
940 senesi ihtiyaçları için (100) ton J\:nra
bUk kömUrll açık eksiltme ile alınacaktır. 

Gösterilen gUn ve satte müdUrtyetimiz
de toplanacak olnn komisyona gelmeleri. 

Şartnameyi görmek için mlldllriyctlmlz 
hesap muamelll.t memurlub'Una mUracaat -
lan. (3914) 13907 

Çelik dolap yaptırılacak 
' Polis Enstitüsü Iı1üdürlüğünden : 

1 - Ankara polis enstitüsü için mevcut 
nümunesine göre açık eksiltme ile 24 tane 
çelik dolap yaptırılacaktır. 

2 - Beherine 45 lira fiyat takdir ve tah
min e<lilmiı;tir. 

3 - Muvakkat teminat 81 liradır. 
4 - İhıı.le polis enstitüsü binasm<la mü

teşekkil komisyonda yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girmek istiycnlcrin te

minat makbuz veya teminat mektubu ile 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin -
de yazılı belgelerle birlikte ağustosun 10 
uncu cumartesi günü saat 11 de komisyo -
na gelmeleri, (39931) 14023 

F ot in alınacak 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
1 - Zabıta memurları için satın a

lınacak olan azı 6200 ço~u 6400 çift 
fotinin 22. 7. 940 tarihinde yapılan 

münakasasında sürülen pey haddi la
yık görülmediğinden ve şartnamesin
de bazı tadilat yapılmak suretiyle 
yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmt: 14. 8. 910 çarşamba 
günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle 
yaptlacaktır. 

3 - Fotinlerin beher çiftine 850 
kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
4596 liralık muvakkat teminat mak
buz veya banka mektubunu muhtevi 
teklif mektuplarını 2490 sayılı kanu
nun 4. ncü maddesinde yazılı belge
lerle birlikte münakasa günü ı.aat 14 
de kadar komisyona vermeleri. 

(4162) 14140 

ANKARA VALILIGI 

Elektrik tesisatı 

Anknra Vali/ilinden : 
Ankara merkez Keçiören ilk okulunun 

elektrik tesisatı 363 lira 10 lmı-uş kesif be
deli Uzerinden pazarlığR konulmul'tur. is
teklilerin keşif ve şartnamesini görmek 
üzere her gun maarif müdürlüğüne ve iha
le günü olan 1-VIII-1940 perşembe günü 
saat 15.30 da ve <;; 7.5 teminat akçesini 
husust muhasebe müdürlügü veznesine ya
tırarak vilayet daimi encümenine müra -
caatları ilan olunur. 

(4137) ı+ 120 

Matbaacılara 
Ankara Valiliğinden : 
Muhammen bedeli "350" liradan ibaret 

bulunan nafıa dairesine ait evrakın tabe • 
dilme~i işi 1/8/940 perşembe günü saat 
15.30 da daimi encüm~de ihalesi yapılmak 
üzere pazarlığa konulmuştur. 

Kati teminatı "52" lira "50" kuruştur. İs
teklilerin teminat mektup veya makbuzu, 
ticaret odası vesikasiyle birlikte sözü ge -
çen gün ve saatte daimi encümene gelme -
!eri. 

Buna ait evrakı matbuanın nümunesini ve 
şartnamesini her gün nafıa müdürlüğünde 
görebilecekleri. (4147) 14125 

DAKTİLO KURSU 
73. üncü devresini de % 50 tenzilatla açtı. Bir arda diploma ve
rilir. Tahsil aranmaz. Belediye sırası Hanef apartmanı No: 4 
Tl: 3714 3034 

ANKARA BELEDiYESi P. T. TELEFON Md. 
Çimento alınacak 

Aııbra Belediyesinden : 9 Adet posta vagonu alınacak 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için (9) dokuz adet 
175 ton Yunus marka portlant çimentosu posta va&onu kapalı zarfla eksiltmeye çı-
on beş gün müddetle ve kapalı zarf usuliy- karılmıştır. 
le eksiltmeye konulmuştur. 2 - Muhammen bedel (162162) yüz alt-

2 _ Muhammen bedeli 5,180 liradır. mış iki bin yüz altmış iki lira, muvakkat 

3 _ Teminatı 388,5 liratlır. teminat (9358.10) dokuz bin Uç yüz elli se
kiz lira on kuruş olup eksiltmesi, 4/ eylül/ 

4 - İhalesi !il/ 81940 cuma &ünü saat on 1940 çarşamba günü (16) on altıda Anka-
birde yapılacağından şartnamesini gormek rada evkaf apartımanın üçüncü kapısından 
istiyenlerin her gün encümen klllemine ve girile~ bi~inci katında.ki P. T. T. ıatın 
. t kl'l 'n de ihale günü olan 9/ 8/ 940 cu- j alma ı<omuıyo.nunda yapılacaktır •. 
ıs e ı en 3 - İsteklıler, muvakkat temınat mak· 
ma günü saat ona kadar teklif mektupla - buz veya banka teminat mektubiyle lcanuni 
rını usulen belediye encümenine vermele - vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını 
ri (3886) 13931 o gün saat (15) on beşe kadar mezkl1r ko-
. . f . l k misyonıı vereceklerdir. 
Muhtelı tamırat yaptın aca 4 - $artn.ameler, Anknrada P. T. T. le-
Ank.ıra Belediyesinden: vazım, İstaııhul'da Valide hanında ikinci 

1 - Akköprütle belediye temizlik hanı- katta'P, T. T. levazım ayniyat şubesi miı
nın badana., yaglı boya ve sair tamiratı 15 clürlüklerindcn (811) sekiz yüz or. bir ku· 
gün 1 • Jetle açık eksiltmeye konulmuş- ruı mukabilinde ,·erilecektir. (3642) 13~65 
tur. 

2 - Muhammen be leli (133!1) liradır. 
3 - Teminat 100,43 liradır. 
4 - Şartn..,me ve keşif cetvelini görmek 

istiyenlerin her gün enclimen kalemine ve 
isteklilerin ele 9/ 8 940 cuma günü saat 10,30 
da beled;ye encümenine müracaatları. 

(3894) 13932 
Müteahhit nam ve hesabına büz 

alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

ı - Mecra inşaatında kullanılmak üze
re muhtelif ebaddıı 590 adet büz alınması 
işi 15 gün müudetle ac;ık eksiltmeye ko
ulmuştur. 

2 - Muhammen beıleli (1455) liradır. 
3 - Teminat 109,13 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün eııciımen kalemine ve isteklilerin 
de 9 8/ 941) cıınıa günü saat 10,30 da bele· 
diye encümenine müracaatları. (3893) 

13933 
Akimilatör alınacak 

Ankara Befrdiycsiııden : 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

152 atlet akinıül!\tör on beş gün müddetle 
ve kapalı znrf usuliyle eksiltmeye konul -
muljtur. 

2 - Muhammen bedeli (9532) liradır. 
3 - Teminat 714,90 lira.tlır. 

4 - İhalesi 9/81940 cuma günü saat 11 
de yapılacağından şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de ih:ıle günü olıuı 13/8/ 940 sa
lı ırünü saat ona kadar teklif mektuplarını 
usulen belediye encümenine vermeleri. 
(4-085) 14082 

Bir motopomp alınacak 
Ank.ıra Belediyesinden : 
1 - İtfaiye için bir adet motopomp 

pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4500 lira-
dır. 

OKULLAR 

İki Mürettip alrnacak 
llırp Okulu Matbaası Müdürlüğünden 

Ücret 52 - 81 liradır. MUrettibln blrlııi
nln nynl zamnmla pedal maklnasında çnlı
şnbllec<'k kudrette olması ve iHteklllerin 
ilk tnlıııillr.rlni IJltlrnıiş ve askerliklerini 
~·apnıış bulunnınlcın şarttır. Diğer şnrtınrı 

oğ'rennıek için her giin 10 rlan 15 e kadar 
Harp olmlıı mlltbaa mlıdürlUğUne müracaat 
olunması ( 405lı) 14044 

Badana ve çatı işleri 
Ankara !kinci Orta Okul Miidürlıigiin· 

den: 
Okul binru;ının muhtelif' yerlcıiyle sı

nı!larının badana yaptırılması ve çatısının 
da nktnrılınBBı işi 5. 8. 940 pazartesi gilnll 
saat 15 te mektepler muhasebeciliğinde o
kullar satın alına komisyonunda ihalesi 
yııµılmak Uzcre açık eklllltmeye konnlmuş
tıır. Keşi! bec1ell 1645 lira ı kuruş, mu
vakkat tcmlnı\tı 123 lira 3!> kuı·u§tur. is
teldilerln teminat makbuzları ile 1940 yı
lına alt ticaret odası vesikası ve nnfıa mll
dllrlllğUnden alncak!Rrı fenni ehliyet vesl
kalarlyle birlikte yukarıda sözll gec;:en gtln 
ve saatte komisyona gelmeleri. Bıı işe alt 
l{cşif. şıırtnıune. muknvelenRme hnr glin 
okul idaresinıle görülebilir, (4012) 14-006 

ANKARA DEFTERDARLIGI 

Ankara Defterdarlığından : 
Kınacıhan 22 No. da Türkiye 
Milli İthalat ve ihracat Türk 
Anonim Şirketine : 

936 ve 937 ticari seneleri muamela-
3 - Teminat 675 liradır. tınıza ait Yeğcnbcy ~ubesine vermiş 
4 - Şartnamesini görmek istiyeil- o!dugunuz ~azatı~cyannauıc ve ~i 

!erin her gün encümen kalemine ve lançonı~n. ~u.ste~ıdı defter ve ve~aık
isteklilerin de 2. 8. 940 cuma günü le tetkıkı ıçı~ ı.brazı hakkı~dakı da
saat 10.30 da belediye encümenine vet~ame, te!·kı tıcaret sebebıyle adres 
miiracaatları. (4127) 14145 ve ıkametgahınızın meçhul bulunma-
Numara levhaları yaptırılacak sından tebliğ edilememiştir. 
Ankara Bel diyesinden . 936 ve 937 ticari yıllarına ait def-
1 _ Ankar:. meydan, so.kak, cadde ter ve vesaikin tetkik edilmek üzere 

ve bulvarları için 5036 emaya levha ilan tarihinden itibaren 15 gün zarfın
ile 30.000 adet kapı numara levhası da defterdarlıkta hesap mütehassıslı
pazarlıkla yaptırılacaktır. ğına ibrazı, aksi takdirde kanuni mu-

2 - Muhammen bedeli (22967) li- amelenin ifa olunacağı tebliğ olunur. 
radır. (4176) 14156 

3 - Teminat (3445) lira 01 kuruş
tur. 

4 - Şartname ve nümunelerini gör
mek istiyenlerin encümen kalemine 
ve isteklilerin de 2. 8. 940 cuma gü
nü saat 10.30 da belediye encümenine 
müracaatları. 

(4177) 14157 

Bir makinist alınacak 

Nizip Belediyesinden : 
Volf buhar makinesinden ve elektrik iş

lerinden bilen (135) lira ücretli bir maki
nist alınacaktır. Taliplerin evrakı müsbi -
teleriyle Nizip belediyesine müracaatları. 

14128 

RADYO 
TÜRKİYE 

--( Radyo DT'-·•nn Postalart ' 

TÜRKİYE Radyosu -ANKARA 
----( -Dalga Uzunlugu ) 
1648 nı. 182 Kcs./ 120 Kw. ~ 
31.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 1 

19.74 m. 15195 Kes./ 20 K.,·. 'f 
SALI : 30. 7. 1940 

7.30 Program ve memleket saat S) ~ra; ~ 
7.35 Miızık : Şarkılı valslar (Pi), trınd 
8.00 Ajanı; haberlcrı, 'nan 
8.10/ 8.20 Ev kadını - Yemek listtl1 rı nı aş 
8.30 Müzik : Enterme?.zo'lar (Pi. faali 

12. Program ve memleket uat ı ~ tı an 
12.35 Muzik : Muhtelıf :iarkılar 1 °lınu 
12.50 Ajans haberleri. J' ahr 
13.05/ 13.20 M ıızik : Plaklarla mutıt 

kılar progranuııın devamı, ~ 
14.00 Müzik : Senfonik program <1

' 

18.00 Proı;ram ve memleket saat 
18.05 Müzik: Cazbant (Pi.) 
18.30 Çocuk sa.ati, 
19.00 Müzik : Çocuklar için (PIJ• 
19.15 Muzik : Fasıl heyeti, • 
19.45 Memleket saat ayarı, ve .A 

beri eri, 
20.00 Muzik : Çiftçinin saati, • 
20.15 Konuşma : ( Çiftçinin patı 
20.30 Muzik : Ankara Radyosu 

ve saz heyeti, 
İdare eılen : Mesut Cemil· 

21.15 Serbest saat. 
21.30 Konuşma ( Radyo Gazetesi ) 
21.45 Müzik : Radyo Salon Ork 

( Violonist Necip Aşkın idar 
1- Fritz Recktenvald : Vi 
zikleri, 
2 Rachnıinov : Prelüd, 
3 - Valter Schroder : Akşalll 
4- R. Strauss : Serenad, 
5- Hans 7.ander : Polka, 
6- Becthoven : Klavier - S 
Adagio Sosteııuto'!iu, 
7- Maı:uarre : Bıısk Lejand 
8- Aubrey Vinter : Juaret 
panyol marşı ), 
!il Pachernegır : Hazin va!J 

22.30 Memleket sa:ıt ayarı. Ajans 
leri; ziraat, esham - tahvili! 
biyo - nukut Borsası ( Fiyat 

22.45 Müzik : Radyo Salon Or~ 
programının devamı. 

23.00/ 2325 Mlizik : Cazbant (Pl.), 
23.30 Yarınki program, ve kapanfl-

J: R A N 

Tahran Radyosu 
Tahran radyosu, kısa dalga ile ıı• 

saat 11.30 dan 14 e kadar, 19 m. s' 
uzunluğu üzerinılen, 17.13 den 20.15 
30 m. 99 dalga uzunluğu üzerinde!l 
20.30 dan 23.30 a katlar 48 m. 74 
zunluğu Ü7.erinden neşredilmektedir· 

(Yukarıdaki Saatler lRAN saatldi 

Bugün 

ULUS Sinemasın 

1 - ~UBERT'İN A$KI 
14.30 - 17.30 da 

2 - ÖLÜM YOLU 
16 ve 19 da 

3 1Kt Mhcı ~tRn-' 
Gece 21 de 

Şubert'in aşkı ve 
1 Ağustos perşembe gfin 

itibaren: 

TAŞ PARÇASI 

Makinist almacak 

Radyodifiizyon MüdürlüğOti 
Sanat mektepleri elektrik ~ 

dan mezun veya bu derece ·~ 
ı;örmüş elektrik ve radyo iş\etl 
kıf makinistler ve makinist n 
alınacaktır. Talip olanların 1 ~f 
1940 tarihine kadar Radyod1gtır 
müdürlüğiine müracatları. 13 

si, siyah kürklü paltosu, melon şapkası, ciddt ve ref' 
mi tavriyle masasının önünde duruyordu. Tahakk~ 
eden bir eda ile söyledi: 

- Mösyö Rudolf Ravberg'i görmek istiyorutıı

Gizella, sersemlemiş bir halde yerinden fırladı! 
- Emredersiniz efendim. Derhal haber vereyif11-

Heyecanla direktörün odasına daldı. Kapıya Y'" 
landı. Boğazına sanki bir yumruk tıkanmıştı. Güçla»' 
le konuşabildi: 

- Mösyö Ravberg, burada ... Geldi. 

Bu son cümlenin ağzından çıkmasiyle, bütUn vücu
dunun titremesi bir oldu. Felaket 1 Bunu şimdiye 
kadar düşünmemişti. Evet, hakikaten bir felakete uğ
ramıştı. Şimdi himayeye muhtaçtı. Bu acı hakikati an
lamak, onu varlığının en derin köşelerine kadar sarstı. 
Bir an ruhunda coşkun bir arzu uyandı. Derhal eve 
koşmak, annesinin yardımını istemek, babasından af 
dilemek, Babovski'nin gönlünü almak iştiyakiyle yan
dı. Müthiş bir buhrana kapıldı. Masanın üzerine ka -
pandı. Hıçkırarak cı.ğlamağa başladı. 

Yazan: Mihaly FOLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôRUMKUNEY -66-
-Kim? 
- Loşonsi. Profesör. Sizinle görüşmek istiyor: -' 

Rudolf Ravberg, öfkeyle sordu : 

- Şimdi de ağlıyor musun ? Ama, lıu işi yaptığın 
zaman kahkahalarla gülüyordun değil mi ? Asıl o za
man ağlaman lazımdı. Eğer, o vakit ağlasaydın, bugün 
gülerdin. Benim, bu gibi çirkin işlere karşı ne büyük 
bir nefret duyduğumu pekala biliyorsun. Bu yüzden, 
oğlumla alakamı kesmiş olduğumu da gördün. Loşan
ıi'nin, seni gelini olarak kabul edeceğine kat\yen ihti
mal vermiyorum. Şimdi, burada işçiler ve memurlar 
arasında, kocaman bir karınla dolaşacaksın. Birkaç ay 
ıonra da çocuk zırıltıları dinliyeceğiz. Kuzum, sen bu
rasını ne zannediyorsun ? Burası, ciddi bir i~ yeridir. 
Burada bu gibi §eylere asla müsaade olunaınıyacağını 
hiç düşünmedin mi ? Ağlayıp, sızlamakla bu mesele 
halledilemez 1 ı 

Gizella, başını kaldırdı. Dehşetle mösyö Rudolf 
Ravberg'in yüzüne baktı. Hıçkırılklı bir sesle bağır
dı: 

- Hakkınız v&r ! Suçum pek büyük 1... Bunu, an
cak hayatımla ödiyeceğim ... 

Fırlayıp, bu odadan kaçmak için davrandı. Fakat. 
Rudolf Ravberg buna mani oldu: 

- Neler söylüyorsun? Nereye gideceksin? 
- Nereye mi? Nereye olacak? Herkes itham edi-

yor 1 Herkes işlediğim büyük günahın sebebini l<M'U-

yor. Hakları var. Bu vaziyet karşısında, benim için 
yapılacak başka bir şey kalmadı. 

- Dur canım! O kadar telaş etme. Hemen yese 
kapılma. Elbet bir çaresini buluruz. Bu hadise benim 
hiç hoşuma gitmedi. Fakat, seni ölümün kucağına at
mağa hakkım yoktur. Böyle bir şeyi düşünmek bile 
hatadır. Şimdi, şuraya otur bakayım. Asabın biraz sü
kunet bulsun. B~n. elimden gelen her şeyi yapacağım. 
Buna emin ol. Sana bütün kalbimle acıyorum. Evet, 
felaket büyüktür. Fakat, ölümü düşünmek ayıptır. 

Yaşamak, daima yaşamağı düşünmek lazımdır. Yaşa
mak, kıymeti ölçülemiyecek bir hazinedir. Hayat, al
iahın insanlara verdiği en büyük hediyedir. Bunu an
cak kendisi geri alabilir. Hayatın kıymetini bilme
mek ve onu ayaklar altına almağa teşebbüs etmek, bir 
insanın igleyebileceği suçların en müthişidir. Kendi 
hayatını kendi eliyle söndürmeği düşünen ve buna 
kalkışan, korkak ve alçak bir insandır. Anladın mı? 

İhiyar direktör, Gizella'nın çenesini tuttu. Hafif
çe başını kaldırdı: 

- Anladın mı? Bu bir alçaklıktır. Sen, şimdi bir 
daha böyle münasebetsiz şeyler düşünmiyeceğini ba· 
na vadet. Ben, her şeyi yoluna koymağa çalışacağım 
Hem, sen artık iki insan sayılırsın. İki cana birden 
kıymak 1 Aman yarabbim, bu ne feci bir fikir 1 Her 
insanın yaşamağa bir hakkı varsa, senin hakkın iki· 
dir. Hayat mukaddes bir şeydir. Hele, bir annenin ha· 
yatı daha mukaddestir. Anladın mı? Haydi, şimdi gü· 

zel, güzel evine git. İyi bir uyku uyu. Hem vücudun, 
hem de asabın dinlensin. Yarın sabah, işinin başına 
neşeyle gel. Neşesiz yapılan bir iştn hayır gelmez. 
Paraya ihtiyacın varmı? Al, sana beş kuron avans ve
reyim. 

Gizella, ihtiyar adamın eline sarıldı. Dudaklarına 
götürdü. Bu mürekkepli eller, Maksi'nin ve Vilmoş'
un elleri gibi bakımlı ve zarif değildi. Fakat, bunla
ra temas edince, insanın içine bir emniyet, bir ferah
lık geliyordu. Bu ellere yüzde yüz güvenilebilirdi. 

Rudolf Ravbrg, süratle elini çekti. Bir baba şef
kati ile azarladı~ 

- Ne yapıyorsun? Çılgın çocuk! 
Beni işimden çıkarmıyorsunuz, değil mi? 

- Artık böyle saçma sualleri bırak. Güle, güle 
evine git. Yarın sabah, sakın geç kalma. 

Gizella, evine döndüğü zaman, masanın üstünde 
Vilmoş'un mektubunu buldu. Paris'ten yazıyor, pek 
yakında döneceğini bildiriyor ve biraz daha sabret
mesini rica ediyordu. 

Zaten bekliyecekti. Başka ne yapabilirdi ki? Ru
dolf Ravberg'in, vermiş olduğu almanca ders kitabı
nı açtı. Patronu, ona lisan öğrenmesini tavsiye et
mişti. Şimdi, almancaya çalışıyordu. Fakat, bu akşam 
okuduğunu anlayamıyordu. Gözleri daldı. Zihni büs
bütün başka şeylerle meşguldü. 

x 
Gizella'nın elinden kalem düştü. Profesör Loiôn-

- Söyle kendisine, şimdi toplantımız var. Bır 
beklesin. 

Gizella, profesöre yer gösterdi. Sokağa çıtcırıcl 
üşümemesi için paltosunu çıkarmasını teklif etti .. so; 
ra, sessizce masasının başına geçti. Sandalyesinın ·ııl 
zerinde büzüldü. Yazısına devam etti. Loşonsi, 1 jı 
adım ilerisinde oturuyordu. Paltosunu çıkarıTlaııı' fi 
şapkasını dizinin üstüne koymuştu. Gözlerini dı\fl 1 
dikmiş, bir manken gibi kıpırdamıyordu. Bu aınarı•1,. 
bir düşmandı. Her halde buraya iyi bir maksatla g~f, 
memişti. Onu, mahvetmek istediği muhakkaktı. Be~, 
bir kaç dakika sonra, kendisini buradan koğdurac 
tı. 

~ıS' 
şefleri çıktılar. . , 
Yüksek sesle ıtı' 

Direktöriln yanındaki şube 
dolf Ravberg, kapıdan göründü. 
saf irini selamladı: 

5·ıiı 
- Bonjur, mösyö profesör ... Hoş geldiniz... 

1 ıY 
hangi rüzgar attı buraya? Rica ederim, içeri buyııt 
nu:ı. . el' 

- Bonjur mösyö Ravberg ... Zannedersem, bız s•' 
ki dostuz ... Yalnız, hayat gailesi yüzünden uzun J 
mandır görüşemedik. Binaenaleyh, bu derece re5 

olmamız bana biraz tuhaf geliyor. 
- Haklısın Loşonsi. 

Gizella, kendi kendine mırıldandı: ,, 
Bu samimiyet, belki de benim idam kararı 

dır. 
(Sonu vır} 



o 

ngilfere üzerinde 

muharebeleri 
• ra; 29. a.a. - Hava ve emniyet ne· 
'trınden tebliğ edilmİ!itir : 
• ~ tayyareleri dün gece ingiliz sa
rı~ aşmışlardır. Hava nıudafaa batar. 
at ,aaııyete geçmiıtir. Muhtelif bölge-

1
1
1J.n bomba !ar evlerde bazı hasara ta 

'fo tnuştur. lnsanca zayiat cüzidir. 

Clhrip edilen tayyareler 
dokuzu buldu 

r;ı.: 29 a.a. - Hava nezaretinden 
:ı cdılmiştır : 

0 
°&1etlen sonra avcılarımız İngiltere

rtU-cenup sıhılı açıklarında düşman 
; erini bularak muharebe vermiılcr· 

11 
11 rnuharebe esnasında düşmanın 

tıaıı:harebe tayyaresi duşüriilmüştür. 
sonra avcılarımız, Manş denizi 

re diger iki düşman tayyaresi düş
. Crdir. 
'llrctıe dün tahrip edilen düşman 

i);lcrinin adedi 9'za yukselmektedir. 
r are'erimizden ikisi düşmüşse de bu 
eterden birinin pilotu yaralanmış ol
raı:nıen kurtulmuştur. 
ttesi güniı kaybolan İngiliz tayyare-

:ı adedi de ikidir. 
rtların yeni hava tabiyeleri 

rat a; 29. a.a. - Hava nezaretınin is
~ervisi bildıriyor : 
tf ar hafta t3tili esnasında tatbik 
ıc 1 l'eni hava tabiyelerinde bomba at-
ııı Ilı bır satıhlı Messerşmıd 109 tipın
a~arebe tayyareleri kullanmışlardır. 
ı: ~ılıyor ki, almnnlar s:ıhillerimize 
re arruzlarda muntazam bombardıman 

lerj kullandıkları zam::ı.n bunun kcn-
<l!c I> k -"a e pahalıya m:ıl oMu~•unun far • 

Qb rınışlardır. Bununla beraber bu ye-
bı~: İyi netice verecek görünıniyor. 
ti . ne; gun içındc Spitfirc ve Hurri
trllırıdcn nvcılarırnız cnaz 31 tane 109 •0rnidt di.ışürmuşlerdir. 
lld iinkü muharebeler 
'll ra, 29 a.a. - Hava Nezaretinin teb
ta) 111rnan bombardıman tayyareleri, av. 
~areleri refakatinde bu sabah İngil

cenubu şarki sahili üzerinde bir 
~ 

1
.hucum etmişlerdir. 

'cı ıı hava kuvetlerine mensup kuvet· 
tayyare filoları, düşmanı kar!iı· 

tır. 
llıd· 
~)) 1>-e kadar alınan haberlere göre, av-
~)) arclerimiz, 8 bombardıman ve 7 av-

' !resi düşürmüşlerdir. Bu !iİddetli 
rtttılda tayyarelerimizden bir çoğu 

11iramışsa da yalnız bir tanesi düş -
• r. 
it :uı~an bombardıman tayyaresi, dün 
~liltere'nln cenubunda bir hücum 

a düşürülmüştür. 

İt İngiliz torpido 
llluhribi battı 

ıt l, 29 a.a. - Amirallık dairesinin 
~: '1ren torpido muhribi, düşman fa

Jı. llcticesinde batm~tır. Vren'e, dü:i
'ta kuvctleri ile karakol gezen tor • 

~ilı\ıııriplerimiz arasında vukua gelen 

14 fı>ıinıa esnasında bir bomba isabet 
'tc bunun neticesinde batmıştır. Bu 

tıı 1 esnasında torpido muhripleri -
--... ~ •. diğer birisi, Montrose torpido 

,. 
1
• ilci düşman bombardıman tayyare-

11tınüşıür. 

,,, 41ınanlar kızılha~ 
lıarelli tayyareleri 
'Ple kullanıyorlar 
~ et~a, 29 a.a. - Royter: İnglllz hava 
'ttı tebliği: 
~7. tayyareleri birkaı= zamandır bc-

11 llllJnıı:ı ve kızılhaç işareti ta,şıyan 
Qlliz tnyyarelcrinlıı lngillz sahille· 

tı b!r1taç kilometre açı#ıııdnn geçen 
ııı ll:errıı lmfilelcrl üzerinden uçtukları 

t~~\lştUr Telsiz !'ı.letlerlylc mUcehlıez 
,"l(t llrelerin dllşmnn hesabına kıymet
\ 1 ııı:u ları yaptıkları ve umumi tah
lt~c~1crtndc ı{uııanıldıldıırı bll!nmekte 
~ l?ıu7. başında bu tayyarelerden bi
~ :J1001un birkaç ktlomctre yakının-

ıerı Mnnş denizinde Valmer ci· 
taı 1lllnl;ye icbar edilerek mürettebatı 
la l'i olnrak alıkonulmuştu. Ynkıı.lıı. • 
~arelerdcn birinin yevmiye defte· 

t~e 11 tayyarenin kızılhaı.: iearctl altın· 
"' raı 1'ittel ne piyade fırlcası lrnmıın
ı::~nel kurmayı nrasında irtibat va

:-ıı 1 tclüf.1i ve olman harp istlbbıırat 
~ Çil) harp filimleri çckt!I~ nnlnsıl -

"~7. hUkUmetl bu tayyareleri kızıl-
eı ltesı dr.ğil ke it uçuııları yapan 

~ ~r telakki cttığlndcn, alman ve i
hUkUınetıcrlne bilvasıta tebligatta S lllt kızılhaı.; nl:r.nmatına uyı;un ol

\ tııu in iliz mıntnkaları ve~·n ln,g!llz 
~ltetık nakliye kafileleri üzerin· 
~le alt tayyarelerin mnnız kalacakları 
l~r{den miltcvelllt mesullyetıerin 
~ ile alt olacat:ım bildirmişti. DUn 
~ ~ıı!oı:ıra lngtllz sahillerine yaklaşan 
ta~ ç lşaretı ta1J1y&n iki alman de· 
'1 h llrestnde kuvetll dUşmnn avcı tay
~~ııu lyctJeri ı:-örUldll~tınden, lngillz 
'lit lrelerı tarafından denize dUşUrlll· 

& 
.\ 
0'>ıbardımanın bilônço•u 

• ~ 29 a.a. - Bugiln ltalynn tayya
'tı.~l:Vnptıkları hücum esnasında tay-
'ıı•i:'lııtı bataryaları fa!lllyete geçnılştir. .., "e attığı bombalardan dört yerli 
lJ )0,. 0ıı beıı de yaralanmıııtır. Maddi "f\ .,;tur. 

ısır ve Afrikadaki 
~~Q\'a harekôtı 
Slt~ e, 29 a.a. - Royter: Resmt teb
~~~ır~~ın çok gerilerine sarkaıı bir 

~ .... ı otomobil tarassut keşif kolu 
!ııtıt"'r çölllnde düşman tarafından 

ısı ve çok alçaktan uçaıı it&lyan 
ıı:an ve avcı tayyarelerinin mU • 

... ~rıı.una maruz kalmıfbr. İnsan 
""C6 bazı zayiatımız vardır. Dl-

ğer cephelerde iııara değer bir hareket 
yoktur. 

Nairobl. 29 a.a. - Royter: Resm! teb -
llğ: Hava kuvetlerimlz Moyale civarında
ki kıtaat tecemmUlerlni ve deve nakliye 
kollarını muvaffaklyetle bombardıman et
miı:ılerdlr. Dllıman tayyare dafl batarya· 
!arı zayıf bir mukabelede bulunmuşlardır. 

İtalyan resmi 
harp tebliği 

Roma, 29 a.a. - İtalyan umumi ka
rargahının 50 numaralı tebliği: 

Trablus garp hududunda hava filo· 
]arımız, zırhlı otomobil kollarının 

bombardıman hareketine devam ede -
rck büyük ufak kalibre bombalar at • 
mışlardır. Bu koldan bir çok zayiat 
kaydedilmiştir. 

Cereyan eden bir hava muharebe • 
sinde Blenheim tipinde iki düşman 
tayyaresi düşilrülmüştür. Tayyareleri 
mizdcn ikisi üssüne dönmemiştir. 

Alman resmi 
harp tebliği 

Bertin, 29 a.a. - Alman orduları başku
mandanlıgı tebliğ edıyor: lngilterc'ye kar
şı yapılmakta olan deniz harbinde, alman 
denizaltı gemileri yeni muvaffakiyetler 
kaydetmiştir: 

Ayrı bir tebliğ ile bildirilmiş olduğu 

vcçhile, bir denizaltı gemisi ceman 48 bin 
ton gelen ı}ilihlı beş ingili:r. ticaret gemisi
ni batırmıştır. Bu büyük gemiler kuvetli 
harp gemilerinin muhafazası altında. bulu
nan bir kafileye mensup bulunmakta idi. 
batırılan bu gemiler meyanında 18 bin ton
luk bir muavin kruvazör bulunuyordu. Kn 
file dai:ılmıştır. Aynı denizaltı gemisi av 
rıca 6000 tonluk bir İngiliz ticaret gemisi 
daha batırmıştır. 

Diğer bir denizaltı gemisi gene kuvetli 
harp gemilerinin muhafazası altında bulu
nan kafilelere mensup ceman 18750 tonluk 
düşman ticaret gemisi bat;rmıştır. 

Bir üçüncü denizaltı gemisi İngiliz sa • 
hilleri açıklarında 6000 tonluk silahlı bir 
düşmıuı ticaret gemisi batırmıya muvaffak 
olmuştur. 

Yapılan keşif uçu~ları esnasında, Manş 

denizi üzerinde hava muharebeleri tere -
yan etmiştir. Bu çarpışmalar esnasında al
tı düşman ve bir alman tayyaresi dii'Şmüş
tür. 

28129 gecesi, garbi ve cenubi Almanya 
üzerine İngiliz tayyareleri pek az bomba 
atmış ve hiç bir hasar husule getirememiş
tir. 

Hamburg'da, meskGn bir mahalle üzeri • 
ne bir bomba düşmüştür. Hava müdafaa 
toplarının clerhal faaliyete geçmeleri üze -
rine büyük hasarat vukuunun önüne geçile • 
bilmiştir, 

Hollanda üzerinde yapılan uçuşlar esna
aında elma• -avcıları ilci inailia tayyaresi 
düşürmüştür. Hava mlic1afaa topları da bir 
diğerini yere indirmiştir. 

Fransa'nın ııimalindc ve Almanya'nın şi
malinde, hava müdafaa topları birer düş -
man tayyaresi düşürmüştür. Bu suretle 
düşmanın dunkü zayiatı ceman 11 tayyare
ye baliğ olmuştur. lki alman tayyaresi av
det etmemiştir. 

Mısır'a denizyolu 
tamamen açıldı 

Kahire, 29 a.a. - Royter: Süveyş kanalı 
boyunca bulunan İngiliz deniz kuvetlcri 
mahfillerin.de Royter ajansı muhabirine be
yan edildiğine nazaran, düşman harp ge • 
milerinin İngiliz donanması tarafından 
Massava ve Assab'a sürulmeleri ve İngiliz 
deniz kuvctlerinin devamlı ve faik nezare
ti dolayısiyle artık Mısır'a yapılacak sev -
kiyat kesilemez. 

ULUS 

Romen nazırlar1 

Bükres' e döndüler .,, 

Romen Başvekili 

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

NUFUS SAYIMI 
Bir batında iki misli nll!us ne bU

yUk kuvet ve saııdet. Tllrk kadınının 
doğum kablllyetl bize bunu valt \'e 
tebşir ediyor. Yeter ki onun yavru
sunu koruyalım ve yaşatalım. Çocuk 
Esirgeme Kurumuna yardımınız bu 
mesut netlccyl lemin edeblllr. 

-- ...................................... ,. 
"nikbinim,, diyor 'k kd , . 
Bükreş, 29 a.a. - Başvekil B. Gigurtu ve Af rı a ve A en1zdekı 

hariciye nazın B. Manoilesku, Almanya ve 
İtalya seyahatlerinden bu sabah saat 10 da 
Bükreş'e donmüşlerdir. hava muharebeleri BB. Gigurtu ve Manoilesku derhal &ara
ya gitmişlerdir. Öğleden sonra nazırlar he-
yeti. Knlılre, 20 a.a. - Şıı.rk! Afrlkada arka-

toplnnaeaktır. daşları in iliz hava kuvcUcrı ~·nn nda 
Romen Baıvekili nikbin frnnsız pilot ve mllrcttcbntının harck lta 

oldug~unu söylüyor fştirıı.k etı11ct.tc oldukları bugtinkU lngtllz 
hava kuvetlcrl kuımuıdıınlı~ının tcbhğin· 

Belgrat; 29. a.a. - D. N. B. ajansı bil- den anlaşılınaktndır. 
diriyor : Bu tcblığ"in metni nı:ı~d:ı ynzılmılitır: 

Romanya basvckili ile hariciye nazırı "Şarki Libya Uzertnde avcıları rc!o.ka· 
dün Yugoslavya'dan geçerlerken bütiın is- tiyle bomb rdımnn tayynrelcri tarafından 
tasyonlarda resmi memurlar tarafından ıs- mtitcaddlt kclilflcr ynpılmı!\tır. Bu uçuşlar 
tikb;ıl ve teşyi edilmişlerdir. esnasında bir büyük dü nmn nvcı tcşJkkU-

Başvekil, Subotica'dn gazetecilere yap. lllne hücum t•clilıııtştir. Dir Uıyyıırcmız ııv
tıı;ı beyanatta hale•ı nikbin oldu ,unu ve det etmemiştir. 
istikbalde de nikbin ohıcaı;ı zannında bu- Dllter bir keşif ameliyesi esnasında, 1 • 
luncluğunu bildirmiştir. ki düşman avcısı ycı de glirlılmılşlür. İkisi 
İtalyan matbuatırıdaki akisler de imha cdilnılııtır. İtnl)ruı şarki Afrıka-

. b h.l" sında im· tayyare ıncyd.ınınn karııı bomba 
Roma; 29. a.a. - D. N. B. aJansı 1 ıri- ve mltrnly!lzle bir hlıcurn yapılını§tır. Hır 

yor : Trıbuna gazetesi yazıyor : · 'mh dil 
" Romen devlet aı:i"mlarının Roına'yı zi- ltalyan bombnrdımıın tnyyaresı ı a c -

Yaretleri B B. Gi .. urtu ile Mnnoilesko'nu:ı nıiş dıtcr lldsl de h sara uı:trntılmıştır. 
.. Sunderlnnd ttrindc bir deniz tayyaresi 

Salzburg'daki gôruşnıelerinin de .. amıdır. Akd ntz Uzc.rınc k şif U<'\I nı yap..,ı·ken uç 
Bu nıülikııtın hedefi doı;u-cenup Avrupa. gLmlye hücum etmiş fakat nttıce alama· 
sının sağlam bir te•nel uıerıne teıısikidır. mıştır. Bu deniz t:ı.yyarrsi d'ı manın iiç 
İptida gayri muharip ıafatiyle muteakiben avcı tCitk'külünlın hUcunıuna mnruz kal -
de harbe girmek surctıylc harbın batı dev- mı'1tır. Deniz ta~~· remiz blıUln avdet u
letlerinin istedikleri veçhile doı,u-cenup a

1
v çuşu es0< .sında nıllııademcye devnm ede • 

rup:ısıııa yayılınasııfa mani olmuş olan · rek iki 11.alyıın avcısı dü,ltinnUş ve salimen 
talya bugün ıle evelcc o!du~u gıbi Alman- dönınllştur. 
ya'nın yanıbaşmda doguşmcktedır." Dığcr bir .sundcrland tnyynremlz Akde-

Berchtesgaden ve Romada ne .niz u~erınJe keşif uı;.uşları yap rl<cn düş-
'> man avcılarının hllcumuııu maruz knlmış 

konuşuldu • ve bunların biri lni lııfılflk rttircr le iı'!'llıa 
Londra: 29, a.a. - Hoytcr'm diploma- etmiştir. Hu deniz tanıı.r miz de snllnıcn 

tik muharriri yazıyor : avc.lct etmiştir. 
Berclıtcsgaclcn ve lfoma goriışmelcri Büylil• tıVl'I kafilesi rcfnkatlyle hart!k<'l 

nin mahiyeti ve şumfılü hakktnlln şimdi- eden b!r uü!}mnn boııılJaruıman tuyynrcsl 
ye kadar hiçbır şey faş edilmcmıştir. Fa- dün .Malta 1ızrrlne bir altın yııpmıstır. Ha· 
kat herşcydcn evci çıkan m • a, alman - s:ır pek az olmuştur. Bir dil man nvcı.•ı 
!arın, Macaristan, H.omunyn ve Bulgaris- mlıdıı.faa topları) lo deni d ı ırulmUştilr. 
tan araı;ında. ekonomik randımanın ve !ngtllz hnvu kuvetleriyle birlikte h'.U"ekct 
bilhassa siyasi sulhiın iyileşmesi için, da- eden fransız pilot '\C mürettebatı, Habe
ha iyi bir anlnı,ma vıicudn gctirmeğe ça- ııistnn'ın Dlrt:claua llzerlndc bır kr if yap
lıştıkları mcrkezindedır. Ta kı, Almanya, mışlıırdır. Tayyarelerimiz kıymcUı malı1-
bütıin enerjilerinin gıırpteki harbe ve iş- mnt elde etmiştir. 
gali altındaki arazilerin istismarı plan- DU mnn bombıırdıman tayyareleri Adcn 
larının inkişafına lüzumlu bulurıdugu bır üzerine bir akın yapmışlarsa da sadece bir 
zamanda, arkasında ihtilatlar korkusun- gemiyi ufak hasara u mtmışlardır ... 
dan ari kalsın. ' 

Yugoslavyada ~aziyet Başvekalet Mıılrnsebesi 
Cenubuşarki Avrupası şatranç tahtası müdürlüğü 

üzerindeki bu yrni nrwıjmanlarda Yugos
lavya'nın şinuliyc kadar hariçte bırakıl
ması şayanı dikkattir. Maamafih Yugos
lavya'nın İt;ılya emrinde bir paytak oln
rnk bırakılmış buluıınınsı muhtemeldir. 
Maanıafih Yugoslavya dahıl ziyade ser . 
keş bir paytak olabilecektir. Çünkiı Yu-
goslıı.vya'nın Sovyetler Birliı;i ile olan 
münasebetlerindeki gittikçe fnzlalnşan sa
mimiyeti gözden knçırmamak llizımdır. 

Bu inkişaflar ka~ısında So,·yet hattı ha. 
reketi, karanlık kalmaktadır. Mihverin ya 
Sovyet muvafakati ile ve yahut Sovyetler 
lehine hareket ettiğine dair hiçbir emare 
mevcut deııildir. Maamafih muhakkak alan 
birşey vana o c1a, Almanyıı"nın Karadenize 
yerleşmek iı:ı:ere aldığı her tedbirin derhal 
Sovyetler Birliği ile bir zıddiyet tevlit e
dcceGidir. Sovyetler Bir)igi'r.in, şimdilik 
mihver devletlerinin Balkanlar'da sulhü 
idame ve kendi ekonomik menfaatlerini in
kişaf ettirmek hususunılaki faaliyetini en 
büyük bir dikkatle tukibedcn başka birşey 
yaptıfı muhtemel değildir. 

Yalvaç deri fabrikası 

iılemeğe başladı 
Yalvaç, (H~susi) - Uzun zaman 4 

danberi kapalı bulunan ve memleketi
mizin en mükemmel ve modern deri 
fabrikası olan Yalvaç deri fabrikası 
hükümetimizin kıymetli yardımı ile 
Sümerbank tarafından işletilmeğe 
başlanmıştır. 

Başvekilet muhasebe müdürlüğüne ver
gi temyiz komisyonu lizasından B. Cemal 
Yorulmaz terfian tayin cdilmi&tir. 

Mersin'e içme suyu 

getirtilecek 
Mersin, (Hususi) - Senelerdcnberi 

uzayan şehir içme suyunun bir an e
vcl şehire getirilmesi hususunda be· 
Jediye meclisi, riyasete büyük saHihi· 
yet vermiştir. Riyaset, belediyeler i
mar heyeti ile temasa gelmiştir. Pek 
yakın bir zamanda şehir i~me suyu 

ihale edilecektir. 

Konya'da Meram'da bir 
aile bahçesi a~ılacak 

- Konya (Hususi) - Haber aldı
gımıza göre, belediye, Meram'da bir 
aile bahçesi kurmak için etüdler yap· 
tırmaktadır. Bahçe, taş köprünün üst 
tarafrndan ve şimal cihetinde bulunan 
bir kaç bahçenin istimlaki suretiyle 
vücude getirilecek ve tesisatı tedricen 
yapılacaktır. 

Süveyş kanalı mıntakasını gezen Royter 
muhabirinin illi.ve ettiğine &öre Akdeniz'de 
İngiliz deniz nakliyatının azaltılmıs olma- X Londra - Hollruııla kırnllçcsi Vllhel-

nıln, rndyoda Ilollundu llsuıılyle neşriyat 
sına rafmen burada vesika usulü yoktur ve servisinin açılması doluyıslylc verdiği nu· 
kimse endişe etmemektedir. Çünkü İngil • tukta Hollnndnııın lnglltereııirı yanı ba -
tere Mısır'ın ihtiyaçlarını şark memleket- şındn harbe devam edeceğini ııöylcmlştir. 

İpsala' da tarihi tetkikler 
Edirne (Hususi) - İpsalanın İb

riktcpe nahiyesine tabi Harala köyün· 
deki kale üzerinde mütehassıs Rüs
tem Duyuran tarafından bir müddet· 
tenberi yapılmakta olan incelemeler 
sona ermiştir. İfaber aldığımıza göre 
yapılan araştırmalar neticesinde elde 
edilen çanak çömlek parçaları i~e 
mutfak eşyasına ait parçalar ve bır 
köylü tarafından bulunan bakır para
lar Edirne müzesine gönderilmiştir. 

· · ktcdir Yakında yakın X Parls - Prefe J,augcron, Pruis 
lerındcn etmın cııtme : . kıymetler borsasının 30. 7. 940 tarihinden 
p.rk kuvctlcrine, iark dcnız yolu ıle .~me- itibaren yeniden açılacağını bildiren bir 
rika'dan tayyare ve sair levazım getırılc · , emirname neşretmiştir .. 
bileceği tahmin edilmektedir. ~ • Beril~ -: Yen! In.m BUyilk Elç.~sl 

Slovak devlet adamlan 
Almanya' dan döndüler 

Presburg, 29 a.a. - Reisicümhur 
Prf. Tiso ile başvekil doktor Tuka 
ve B. Sanomach, bu gece Salzburg'dan 

Prcsburg'a dönmüşlerdir. 
Slovakya reisicUmhuru B. Tiso, ha

riciye nezaretini başvekil Tuka'ya 
tevdi eden ve B. Sanomach'ı dahiliye 
nazırı nasbeyliycn bir emirname im
zalamıştır. B. Sanomach'ın yeniden 
Hlinka muhafızlarının baıkumandan
lığını deruhte eylemesi beklenmekte
dir. 

lngiltere'ye tayyare ile 
alüminyom nakledilecek 

Nevyork, 29 a.a. - Çok tanınmı§ 

seyyah Archibald, Afrika büyük or
man mıntakalariyle yeni Gine'de fen
ni keşif seyahatleri yapmak için kul
landığı Cuba ismindeki meşhur deniz 
tayyaresini ingiliz hükümetine sat
mıştır. Bu tayyare şimdi Amcrika'dan 
tngiltcreye alüminyum ta§ımak için 
kullanılacaktır. Haftada iki uçuı ya
pacak olan bu tayyareyi tanınmıt pi
lotlardan B. Clyde Paniebrun idare 

edecektir. 

Nurı Esfendıyarı, rcfıkasıyle beraber dun 
akşam Berlin'e gelmiştir. 

X Tokyo - (HavM): 
. Yeni hariciye nazırı, muhtelif diploma· 
tık heyetler reislerini kabul etmiştir. 

Japon hariciye nazırı, fraıısız büyük el· 
çi~.i ile yaptığı gbriısmede, frnnsız • jnpon 
munasebetlerinin tam itimat halinde deva· 
mını görmek arzusunu izhar etmiştir. 
•• X Viclıy - Fransız nazırlar mcc· 

lısı mareşal Petain'in riyasetinde yaptığı 
toplantıda, zirai meseleler hakkında ve ek· 
mek ve süt meseleleri hakkıııda bir seri ka
rar ımrctleri kabul etmiştir. 

X Herlin - (D. N. D.J : Filhrer, alman 
orduları başkumnndnnlıtı"ımn daveti l\zeri
ne garp cephesi muharebe meydanlarını 
ve asker! tesisatı gezmekte olan ve büyük 
harpte bulgar bnşkumand:ı.m bulunan ge • 
neral Çekcıf'u kabul etml§tlr. 

X Moskova - Sovyet • Afgan tıcnret 
a_nıaumıısı imzalanmıştır. Bu sayede hcın 
tıcari mUnasebetlcr artacak, hem de ara -
dnkl iyi komşuluk ve dostluk mUnasebct· 
!eri dııha ziyade sıklıışacnktır. 

x Tokyo - İngiliz bllyük elçisi sır Ro· 
bcr~ Cralglc, bu snbah saat 11 de japon 
harıclye nazırı B. J.ıatııuokn'yı ziyaret et· 
mlştl~. Do~el ajansı, görllşmc mev:r.uunun 
blldlrılmemııı olrluğunu süylemelctedir. 

Çorum'da yapılan 

petrol araştırnıaları 
Çorum (Hususi) - Geçen sonba • 

harda gelen mütehassıslar tarafından 
yapılan tetkikat neticesinde petrol 
cevherinin mevcudiyetine dair verilen 
rapor üzerine, sondaj yapılması icap 
eden mahallerin esaslı surette tetkik 
ve tesbiti için maden arama enstitü
sünce bu kere iki mütehassıs daha 
gönderilmiştir. 

Şehrimize gelen bu mütehassıslar 
bir kaç gündenberi Uyuzgölü mevki
inde tetkikat yapmaktadırlar. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGIEVŞEKL•GiNE -

H_DRMOBIN 
.TabJetleri her eczanede bulun.ur .. 

:f~oata_kutusu. 1255) Galata,.J.atıo .. ~.ı 
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: Mimar mühendislere : 

Parke kaldmm yaptırılacak E : 
!stanbul Bclcdiyesindt!n : - MU .. SABAKA ı•LA" NI : Ga.Jatada Tersane caddesinde yaptırıla • : : 

cak parke kaldırım bordiır tretuvar inşaatı : _ 
kapalı ı:arf usGli!e eksiltmeye konulmustur. - : 
Keşif bedeli 21148 lira 28 kuıuş ve ilkte. : 1 rak sefaretı"nden .· : 
n:ınatı 1586 lira 12 kuruştur. Mukavele ek- : : 
ı:ıitme bayındırlık işleri gene!, hususi ve - _ 
fenni şartno:ımeleri proje ve kesif hülisa • : İrak Hükümetinin Bagw dad : 
sile buna müteferri diğer evrak 106 kuruş - : 
m1.tkabilinde fen işleri müdürlüğünden veri- : da intasrnı tasmim eylediği : 
1.-cektir. İhale 31. 7. 940 çarşaı.ba gıinü sa- --= Kültür Enstitüsü binasının : 
ııt 15 de daimi encümende :;apılacaktır. Ta- : 
!içlerin ilk teminat nı:ıkb!lz veya mektup- : mübteker bir krokisinin mü : 
krı, ihale tarihinden !I gün eve! fen işleri - • A lek tl 1 : 
ır.ildürlilğüne müracaatla ıı.lacakları ve im· : cavır rap mem e ere : 
zıh şartname ve saire ile 2490 numaralı ka- : Türkiyede bulunan Mühen- :;: 
r.unun tarifatı çevresinde ha:ı:ırlıyacaklarr = disleri tarafından takdim e- = 
teklif mektuplarım ihale günü saat 14 de : 
kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. : dilecek krokiler arasından in : 

(5601 / 3717) 13769 : tihap olunması kararlqtml- : 
Bakır elektrik teli satı~ı : mıctır. Birinciliği kazanan : 

Çorum Belediye Riyıısetındcn: :r -
Şehrimiz eski elektrik tesisatından kal- : Krokiye (200.-) İngiliz li- : 

dırılmış olan 6-10 M M kutrunda en kü- : rası, ikinciye (100.-) İnen- : 
çü(;ü 100 metre uzunluğunda parça kankal- o· -
lar halinde bakır dilz elektrik tellerini sat- : liz lirası, üçüncüye (75.-) İn: 
mak istiyorıız. Miktarı 6800 kilodur. Mal : giliz Jirası,dördüncüye (25) : 
Corunıd:ı belediye anbarınde teslim edile-
cektir. İsteklilerin, mıılın ebsnh hakkın- : İngiliz lirası diğer on kroki- : 
~~r!~~~kzi~~:, 11~~:~~~nl~~i1~·n~~~~~1~art~ae~~; § ~in he!' birisine 10 ar İngili_z § 
kilosunun kaç kuruşa alabileceklerini havi 1: lırası mükafat olarak tahsıs : 
~eklifle.rini ~ltı kuruş!uk. posta pulu ile : edilmiftir· : 
ıdaremıze gondcrmelerı rıca olunur : -

C"6297"13927) İ3934 - Tafsilat ve §eraite ittila ar- : 
Muhtelif yiyecek alınacak : zusunda bulunanların Anka,. : 

!stanbul Belediyesınden: : rada frak Sefaretine ve ls- : 
Dıırilll\cc?.e mUeııscseslnın yıllık fhtıya- : tanbulda İrak Ba•konsolos- ---

cı için lüzumu olan 17.500 kilo pirinç, :r 
12 000 kilo kuru fasulye, MOO kilo merci· : luğuna müracaat eyelemeleri : 
rnck. 2509 kilo nohut. 3000 kilo bulgur, : rica olunur. 3033 :;: 
l'OOO kilo ııııdrynğ ve 2500 kilo beyaz Jlt'Y· _ -
nlr satın ahnmnk llzrrc knpah 7..ru'! usu. ., il 1111111111111111111111111111111111 il r 
l!ylc e){slltmcye kon·ıımu~tur. 

l\i<'cmuunun tııhınln b deli 20520 lira ve 
ilk tl!minntı 153'1 liradır. !;lartname, zabıt 
ve mu:ımrlAt mllc1llrl;lğil kaleminde ,görü -
lccr·ktır. İhale O. 8. 940 salı gilnU saat 15 te 
daimi encıimcndc ynpılncıı.ktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları ve 
040 yılına alt tlcare. odası v!'ı:oikalariyle 
::?4!.10 nıınıaralı knnıınıın tarifatı ç<wrcslnd!' 
bıı.zırlıyııcnklnrı teklif mcktıırılarını ihale 
gllnii saat 14 c kadar daimi c.ııclimenc ver-
meleri ııı.zımdır. lfi:?24/ 3917) 13951 

Yol inşaatı 
lstanbul Belrdi .. csındcn: 
İstanbul mıntaknsı dnhllindekl muhte -

lif yolların katrun knplnmnsı işi kapalı 
zıırf usullylc cksılt.mrye konulmuııtur. Ke
şif bednli 15158 lıra ve ilk tr.mlnatı 1136 

labilmesi için eksiltme gününden en 
az 8 gün evci istida ile vilayet mabr 
mına müracaat etmeleri la.nmdır. 

(6569/4155) 14148 

Çankırı C.H.P. Vilayet idare He
yeti Reisliğinden : 

l - Eksiltmeye konulan iı: Çan
kırı vilayeti merkezinde yapılmakta 
olan Halkevi binası idare kısmı ik· 

lira 5 kunıştur . .Muknvrlc, eksiltme. ba • 1 • ·ı · ·ı 
yındırlık lı,ılerl genci, huausı ve !cnnt §art- ma ınşaatı ı e sınema ve tcmsı sa-
namrlcrl proje. keşif IıUltUınsı ile buna mil- lonu kısmı inşaatıdır. 
tef'errl diğer evrak 76 kunış mukablllnde K 'f b d ı· l' k 
fen işleri mUdUrlü~nden vt>ıilccektir. eşı e e ı 24712 ıra 81 uruıtur. 

İhale 6. 8. 940 salı ,.;ınU ııaat 15 te dal- 2 - Bu işe ait prtname ve evrak 
mi enı·Umcndc yapılncnktır. Taliplerin ilk şunlardır. 
teminat makbuz veya mektupları ihale tn-
rlhlmlen B glııı c\•<'l fen işleri mlldürlll~l- A) Eksiltme şartnamesi 
ne mUracaatın nlııcnkları fenni ehliyet ve B) M ukavelc projesi 
940 yılına ıı.lt ticaret odruıı \"Cslkalariyle 
2490 numaralı kanunun tarlfntı c;evreı:lıırle C) Bayındırlık iJleri genal prtna-
hazırlıynrnklnrı teklif mektuplarını llınle nesi 
g{lnü saat 14 r. lmdnr daimi enciim!'n~ ver- D) Yapı işleri umumi fenni şartna-meleri. (62:">6/3926) 18952 

Motorin alınacak 
!zmir Belediyesinden: 
Otobiıs idaresine 3<>0 ton motörln satın 

alınması, yazı i§leri mUdUrlUğündeki ııart
namcsl vcçhlle kapalı zarfla eksıltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 40350 Ura 
muvakkat teminatı 3026 lira 2~ kuruıtur. 
İhalesi 7. 8. U40 çarı:ıamba gtlnU 11aat ıG.30 
dadır. 2400 sayılı kanuuun tnrifatı dııhl -
llnde lınzırlıınmış teldi! mektuplan ihale 
glinü llzaml saat 15.30 a kadar eııcUmcn 
riyasetine venllr. (2 83-40751 14091 

Şose tamiratı 

Sıvas Nafıa Müdürlüğünden 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Sıvas • 

Erzincan yolunun 122 + 000 - 1~9 
+ 000 kilometreleri arasında 7000 
metre tuldc esaslı şose tamiratıdır. 
Bu işin keşif bedeli 23315 lira 61 ku

ruştur. 

ı - Eksiltme 15. 8. 940 tarihine te· 
sadüf eden perşembe günü saat 15 de 
vilayet nafıa komisyonunda kapalı 
zarf usuliylc yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır: Ke
şif hülasası, metraj cetveli, fiyat sil
silesi, grafik, tesviyei turabiye ve şo· 
se ve köprüler ve kargir inşaat fenni 
şartnamesi, eksiltme şartnamesi, mu
kavele sureti. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
taliplerin ı i48 lira 67 kuruş muvak
kat teminat vermeleri ve vilayet ma
kamından alınmış ehliyet vesikası ile 
ticaret odasına kayıtlı olduklarına 
dair tescili hüviyet varakası ibraz e
deceklerdir. 

5 - Talipler teklif mektuplarını 
eksiltme yapılacağı saatten 1 saat 
cvel Nafıa komisyonu riyasetine ver
miş mukabilinde makbuz almaları 

şarttır. 

6 - İsteklilerin ehliyet vesikası a-

mcsi 
F) Hülasa keşif cetveli ve proje

leri. 
İstiyenler bu evrak ve projeleri 

Çankırı Halkevi başkanlığında göre
\ıilirler. 

3 - Eksiltme 15. 8. 940 tarihine 
müsadif perşembe günü saat (15) de 
C.H.P. vilayet idare heyetinde yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in is
teklilerin 1853 lira 46 kuruı muvak· 
t{at teminat vermesi bundan baıka 

Nafıa müdürlüğünden bu işe mahaua 
olarak ihaleden 8 giln cvel ehliyet 
vesikası alını§ olamaları. 

5 - Teklif mektupları yukarıda fi.O 
çüncü maddede yazılı saatten bir saat_ 
evetine kadar eksiltme reisliğine ma 
buz mukabilinde verilecektir. Pos~ 
ile gönderilecek mektupların nihayet 
ihale saatine kadar gelmiş olması ve 
dı§ zarfın mühür mumu ile yapıştırıl 
mış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul olunmaz. 

(4167) 14155 

KİREÇ.. KUM.. ÇAKIL 

MOZAYİIC 
Klltahva namındaki kaymak ktreçlerl, 

sedef parlakhtı veren yıldız marka moza.. 
yık, topraksız. en temiz MALIKÖY kum 
ve çakılları. 

Sanayi caddesi Ali Rıza Ap. No: 6 Hile 
seyin Orak tlcarethaneaiDde bulunur. Ti. 
2078 21~ 

Muhtelif fotoğraf malzemesi ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta genel direktörlüğü fotoğrafhanesi için aıafıda yazılı ecza ve malze
me açık eksiltme auretiyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2700 (iki bin yedi yüz) lira. muvakkat teminatı 203 lira· 
dır. 

3 - Eksiltmesi 1/8/940 perşembe cünü ıaat 15 de Cebecide harta &atın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - hbu ecza: 
A - Cebecide hartı ııenel direktörlüğünde teslim edilecektir. 
B - Merk fabrikası mamuUtı tercih olunur. Olmı:ı:aa diğer tanınmıı ıao
rikalar mamulatı da olabilir. 
C - Muayenelerinde saf. temiz ve i1lerimize elverişli olacak ve fabrika
sının ambalajı ile teslim edilecektir . 
D - Daralar hariç olarak neto verilecektir. 

Miktarı malzemenin cinsi 
25 kilo Bikromat dımon:v.oır 

(toz halinde) 
35 .. Nitrat darjan 
4 ,. İyodür dô kadmiyum 
2 .. İyodür damonyum 

15 .. Biklorür dö merkür 
2 .. Amonyum alikoflörür 

40 .. MonoıüHür 
30 .. Asit uetik glasiyal 
25 .. İyodöiır dö potasyum 
30 .. Sülfat dö fer 
12 .• Gliserin 
12 .. Talk 
50 •• siyanür dö potasyum 

100 " zamkı arabi 

50 " Papiye jozef 
12 çift listik eldiven 

24 tane .ı fırçası (iki taraflı .. rt tıllı 

1 :2 :5 kiloluk $i$elerde 

1 kiloluk şişelerde 
Yüıer gramlık $İşelerde 
Yüzer gramlık ııise-lerde 
1 kiloluk şiGelerde 
1 kiloluk siıelctde 
1 :2 5 kiloluk $İ$elerde 
l :2.5 kiloluk $i,elerde 
1 :2.5 kiloluk şişelerde 
'\ :2.5 kiloluk •iselerde 
i :5 kiloluk $İ$e veya teneke kabl~rda 
1 :5 kiloluk paketlerde 
1 :5 kiloluk •iıelerde 
1 :5 kiloluk paketlerde tane halinde 

tozsuz, temiz olacaktır. 
Nümunesi ribi 
Ameliyat eldiveni 6 çifti 8.5 No : 6 çiftı 

de 9 No: olacaktır. Sağlım ue muayenede 
çatlamamuı ve yırtılmaması lbımdır . 
olac&ktır~ (3802) 13816 
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GÜMRÜK VE 1Nl-J15ARLAR V. 

Gümrük ve inhisarlar Vekaleti 
müfettif muavinliği müsabaka 

imtihanı 

NAFIA VEKALETi 

Çimento alınacak 
Nafıa Velci.Ietinden : 
10. 8. 94-0 cumartesi günU sat 11 de An

karada Nafra Vekileti binası içinde malze-
Gümrük ve lnJıisarlar Vekaletinden: me mUdilrlü~ü odaaında toplanan malzeme 
Vekiilet Teftiş Heyetinde (3S) lira eksiltme komiıyonunda 8500 lira muham-

men bedelli 500 ton Portlınt çimentoau
asli maaşlı münhal iki müfettiş mua - nun eksiltme ıartnameıılnde yapılan tadi-
vinliği için bir müsabaka imtihanı ya- lat dolayısiyle yeniden kapalı zarf uıuliy-
pılacaktır : le ekailtmui yapılacaktır. 

1- Bu mUsabakaya girebilmek için: Eksiltme prtMmeıi ve teferruatı bedel-
A- Memurlar kanununun dördüncü siz olarak malzeme mUdürlUğünden alma
maddesinde yazılı vao;ıfJarı haiz ol - bilir. 
mak. B- Yaşı otuzdan yukarı olmamak. Muvakkat teminat (637) lira (50) lru-
C- Askerliğini yapmış veya tecil edil
mis olmak. Ç- Siyasi Bilgiler Okulu, 
Hukuk ve İktisat Fakülteleri, Yüksek 
İktisat ve Ticaret mekteplerinden ve
ya bunlara mümasil arni derecedeki 
ecnebi bir mektepten mezun bulun -
mak. D- Ahlak ve seciye itibariyle 
müfettişlik mesleğinin istilzam ettiği 
vekar ve ciddiyete münafi bir hali bu
lunmamak. E- Sıhati her türlü iklime 
ve her nevi seyahate müsait olduğu 
tam teşekküllü bir resmi hastahaneden 
alınacak raporla tevsik edilmek, ge -
rektir. 

2- İstekli olanlar, n!hayet 14. 8. 940 
çarşamba günü akşamına kadar Veka
let Teftiş Heyeti Reisliğine istida ile 
mtlracaat edip oradan verilecek tercü
meihal beyannamesini, ekleriyle bir -
likte ve üzerinde anlatıidığı gibi ek -
ıiksiz olarak dolduructuktan sonra en 
geç 20. 8. 1940 salı gününe kadar 
Teftiı Heyeti Reisliğine göndermiı 
bulunacaklardır. 

3- İsteklilerden evsafı uygun gö -
rUlenler, 2. 9. 1940 pazartesi günll saat 
g da Ankara veya 1stanbul'da tahriri 
bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

4- Tahriri imtihanda muvaffak o
lanlar Ankara'da ayrıca şifahi bir im
tihandan da geçirileceklerdir. 

5- İsteklilerin imtihan programını 
Teftiı Heyeti Rcisliginden almaları 
veya mektupla istemeleri lS.Zımdır. 

(3511) 13498 
MuJ&ınba i{Jeri 

Anlara lnlıısarlar Başmüdürlüğünden: 
Ankara'da İnhisarlar Vekllctinin tahtı 

ltıalınde bulunan umum müdUrlUk bina -
anıda kabaran muşıımbalarm yapıştırılma
sı keşif, proje ve fenni şartnamesine ıöre 

ruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvak
kat teminat ve p.rtnamesinde yazılı vesa
ik ile birlikte ayın gün saat 10 a kadar 
mezkllr komisyona makbuz mukabilinde 
vermeleri lizımdır. (4049) 14053 

ASKERi F ABRIKALAR 

6 Kalem kereste alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MıidıirlüliJ 

Me.rkez Satın Alma Komisyonundan : 
193,600 metre mikabı 1000 adet S,SOx0,22 

x0,16 M. ebadında az çıralı çam ağacı. 
lS,200 metre mikabı 150 adet 7,50x016x 

0,14 M. eb:ıdında az çıralı çam agacı, 
17,1875 metre mlkibı 125 adet 2,20x0,25 

x0,25 M. ebadında az çıralı çam ağacı, 
282,750 metre mikabı 4350 adet 4,00x 

0,25x0,06S M. ebadında az çıralı çam ağacı, 
11.760 metre mik5.bı 300 adet 2,00x0,14x 

0,14 M. ebadında dıı budak veya me;ıe ağa-
cı. 

2,000 metre rnikibı 200 adet l,OOxO,lOx 
0,10 M. ebadında diş budak veya mc§e ağacı 

Tahmin edilen bedeli (35.833) lira olan 
cins, ebad ve miktarı yukarda yaııh altı 

kalem kereste Aıkeri Fabrikalar umum mil-
dürlügıi merkez satın alma komisyonunca 
9/8/940 cuma &tinli aaııt 16 da kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname (1) lira (80) 
kuru:t mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (2687) 
lira (48) kuruşu havi teklif mektuplarını 

mezkQr günde saat 15 ~e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala -
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikas!Yle mezkQr gün ve saatte ko-
misyona müracaatlrı. (3951) 14-018 

53 Ton petrol alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

M erle ez Satın Alma Komisyonundan : 
açık eksiltmeye konulmuıtur. Tahmin edilen bedeli (11856) lira (10) 

Yapılacak iıin muhammen bedeli 2250 kuruı olan 53 ton petrol Askeri Fabrika
liradır. Açık eksiltme ve ihale muameleai lar umum müdürlüğü merkeıı satın alma 
1218 94-0 tarihinde saat 115 da başmüdilr - komisyonunca 13. 8. 940 salı günü saat ıı 
lü&ümüzde toplruıacak komisyonda icra de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna
edilecetinden taliplerin 168 lira 75 Jruruı me parasız olarak komiıJonda.n verilir. 
UJr teminat paralariyle birlikte müracaat • Taliplerin muvakkat teminat olan (889) 
lan. (RSO) lS956 lira (21) Jruruıu havi teklif mcktuplarmı 

Şiıe alınacak mulri\r s\lnde saat 10 na kadw komisyona 
llllüarlar Ankara Ba4mtJdiirlDitJn vermelerin kendilerinin de 1490 nmaara-

ft• : h kanllll1ID 2 ..,. S. maddelerindeki ·nulkle 
1- Erzurum Başmüdürlüğü imalat- komisyoncu olmadıklarına ve bu iıle ali

lılnainin senelik tite ihtiyacı olan kadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
:( inhisarlar ) ınonogıramını havi 600 odası nsikasiyle meıık6r s\ln ve saatte 

bc)f titenin milbayaaaı 20. 7, 940 ta• komia1ona milrauatlan. 14055 

Tihincten itibaren 20 gün milddetle ve 38 Ton sx20 mm. Lama demiri 
lrapalı sarf usQlile eksiltmeye konul· 15 ton 6 mm. demir tel alınacak 
•uttm'· 
t- 600 bin bot titenin % 50 si 25 Adeti Fabrikalar Umum Miidürlülü 

.-..ıutrelik, % 45 ti 15 ve % 5 ti de • erb• Sat111 Alına Komisyonundan : 
# llantilitrelik olacaktır. Tahmin edilen bedeli (19.000) lira olan 

ı A 940 be yukarda yazılı Si ton tama demiri Ye 15 ton bale 8 iustoı perıem d 
il ıaat ıs de Erzurum İnhisarlar emir tel askeri fabrikalar umum müdür • 

liltil merkez aatm alma komiıyonunca 
ildürlil~il binasında icra kılına - 13181940 salı &ünü saat 1~ te kapalı zarfla 

tır. ihale edilecektir. Şartname parası& olarak 
4- Eksiltmeye ittirak edeceklerin komisyondan vet'ilir. Taliplerin muvakkat 

ammen bedelin % 7.5 muvakkat teminat olan (1425) lirayı havi teklif mek
"nat parası olan 1001 lirayı ihale tuplarını mezldlr ıünde saat 14 de kadar 
ve saatinden evel İnhisarlar vez- komisyona vermeleri ve kendilerinin de 

ine yatırmaları Ulzımdır. 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. ınaddelerin-
5- İstekliler bu ıişelere alt prtna· deki veaaikle komi11oncu olmadıklarma ..,. 
yi Erzurum İnhisarlar Baımtıdllr • bu iıte alakadar tüccardan olduklarma dair 
tıne bagwlı imlahane ve Ankara, ta- ticaret odaaı veaikaai1le mesktlr s\ln ..,. sa

·ı· atte komla1ona müracaatları. (3988) nltd1 Baımildilrliliderinde görebı ır- 14036 

6- isteklilerin mektuplannı ihale 
il uat 14 de kadar komisyon reis

ine makbuz mukabilinde tevdi et · 
teri prttır. Postada vukua gelecek 

ehhürler kabul edilmeı. (4011) t400S 

FAKÜLTELER 

Çama91r yıkatt~~ _ 
• lnlara Hulcult Faltültesı Dırelttorlü-
ndıuı : 
Hukuk fakUlteatntn leyli talebMlnln ça.

maşırları ile sofra örtU ve peçeteleri ve Y ... 
tak Ç&rta!lannın yıkattınlması ac;ık mUna
Jtuaya konulmuştur. Muhammen bedeli 
'1~ lira olap muvakkat teminat 310 Ura-

'"i·.attklllerln ıartnıuncslnl ır;örmek User• 
fakUlteye, mUnakasası için de 12. 8. 940 pa
arteat ırUnU aaat 11) de mektepler muhase-
bedllğint mUracaatıan. H048 

MAHKEMELER 

lmroz Asliye Hukuk Mahkemesin
den: 

İmroz hazinei maliye ve mahalli i-
darelerine izafeten malmüdürü ve mu 
haaibi mesut Kemal A tamerin müddei
aleyh ve hali firarda Boz~adah e~l 
lmro.z maliye ve muhasebeı hı.&ıı.uaıye 
idareler tahsildarı Naci Tarcan zim
ınetinde olduğu sabit olan bin ıeki.z 
Ura ile dokaan kuruıun &ıyaben tah
ailine ve 2S. T. evel 939 tarih ve 3/3 
sayılı karar dairesinde mnzuu haciz 
lhtiyatının taıdikına dair 1mroa as
liye hukuk mahkemesinden verilen 
13 temmuz 940 gUn ve 2/20 No.lu ka
rara karıı hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 141 - 142 ve 144 ncil mad
delCllline gare tayin olunan iki ay 
içinde kanun yollarına müracaat edil 
me1r ve tebligat makamına kaim olmak 
lbere keyfiyet ilin olunur. 

.< 4166) , 1419 

Krrdckalede yaptmlacak İn§&&t . 
Aslıerl Fabrilalar Umum Müdürlülü 

Mtriez Satın Alma Komisyonundan : 
Keıif bedeli (45.000) lira olan 111karda 

1azıh inıaat askeri fabrikalar umum mil -
dlirliltil merkez satm alma komisyonunca 
1318/940 salı günü aaat 115 da kapalı zarfta 
ihale edilecektir. Şartname (2) lira (25) 
Jruruı mukabilinde komisyonda verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (3371) lira-
71 havi teklif mektuplarını mezkilr rinde 
aaat 15 ıe kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı bnunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkllr gUn 
ve ıaatte komlayona müracaatları. (4011) 

14-088 
10152 Kı. ip alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 
M erltes Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10152) lira olan 
11U52 Kı. ip askeri fabrikalar umum mü
dürJUiU merkez satın alma komisyonun -
dan 15/11940 perıembe ıUnü ıaat 15 te ka
palı zarfla ihale edilecektir. Şartname P•• 
ra11z olarak komis1ondan verilir. Taliple
rin muvalrkat teminat olan (761) lira (4-0) 
kuruıu havi teklif mektuplarını mezkilr 
ıUnde nat 14 de kadar komisyona verme
leri ve kaıdilerinin de 2490 numaralı ka -
numm 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle ko. 
misyoncu olmadıklanna ve bu iıle alika • 
dar tüccardan olduklarına dair ticaret oda
ıı veaikaaiyle mezkilr ıUn ve saatte ko • 
miayona müracaatları. (4139) 14122 

M. M. V. Han Müstetarbtı 

Avadanlık malzemesi alınacak 
• · •· Vtltileti Hava Satın Alma ICo. : 
1 - 379 kalem avadanlık malzemesi ka-

palı zarfla eksiltmeye ıkonulmuıtur. Mu -
hammen bedeli (18.000) lira olup ilk temi-
nat miktarı (1350) liradır. 
Kapalı urfla ebiltmesi 20/1/940 ,unu 

9aat 11 de bava aatm alma komisyomında 
1apılacalrtır. İdari ve fenni prtnme her 
... ltledta eoan auktr ~ 

ULUS 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN 
PEŞiN PARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE 30. 7. 1940 

SALI GONO SATILACAK EMLAK 

Esaı Mukadder 
No. Mevkii ve Nev'i Kıymeti Depozitosu 

718 Ankara'nın Kavaklıdere mevkiinde Kadastronun 
1113 ada 21 parselinde kayıtlı S460 M2. tarla S460 1092 

719 Ankara'nın Kavaklıdere mevkiinde, Kadıtronun 

1133 ada 21 parselinde kayıtlı 3280 M2. tarla 3280 656 
720 Ankara'nın Kavaklıdere mevkinde, Kadastronun 

1113 ada 23 prselinde kayıtlı 3020 M2. tarla 3020 604 
721 Ankara'nın Kavaklıdere mevkiinde, Kadastronun 

1113 ada 24 panelinde kayıtlı 4020 M2. tarla 4020 804 
762 İsmetpaşa, Akşcmscttin Mah. Kadastronun 3S ada 

16 parselinde kayıtlı 360 M2. arsa (Dibek önü 
le Atikler S. köşesinde eski hamam arsasıdır.) 1800 360 

763 Bozkurt Mah. Aralık So. Kadastronun 68 ada 1 
parselinde kayıtlı 88M2.arsa (Kılıçlı ve arık so
kakları arasında kaldırım döşeli, 23 No. lu evka-
fa ait dUkkanın önündedir. 880 176 

PEŞİN PARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE 2. 8. 1940 

CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

765 Ahıyakup Mah. Ulucak meydanı, Kadastronun 55 a
da 33 prselinde 140 M2. arsa (Çamlıca ve Kuzey 
sokakarı arasında 37 taj No. köşkün karşısında
dır.) 490 98 

766 Ahıyakup Mah. Ulucak meydanı, kadastronun S5 a
da 34 parselinde 577 M2. arsa(Çamlıca ve Kuzey 
sokakları arasında 37 taj No. lu köşkün karıısın
dadır.) 2020 404 

937 Sarıkışla karşısında Cephanelik arkasında, Kadas
tronun 1609 ada 42 parseinde kayıtlı bostan (ta
mamı 4980 M2. dır.) 6 hissede 1 hissesi 41S 83 

1061 Misakı Milli Mah. Aralık So. Kadastronun S29 a
da 25 parselinde kayıtlı 173,50 M2. arsa (l\'lesut 
ve İsa bey apartmanları bahçeleri arasındadır.) 868 173,60 

10bi Misakı Milli Mah. Aralık So. Kadastronun 529 a
da 5 parselinde kayıtlı arasının 10 hissede 8 his
sesi (tamamı 20 M2. dır. İsabey apartmanın sağ 
köıesine biti§iktir.) 80 16 

1063 Misakı Milli Mah. Aralık ıokak Kadastronun 529 
ada 27 parselinde kayıtlı 65,50 M2. arsa (İsaabey 
tprtmanı bahçe dıvarına bitişik 5 parselin üstün
dedir.) 328 6S,60 

1 - Yukarıda mevkileri ve mesahaları yazılı eıntak 
arttırma ile satılacaktır. 

peşin para ve açık 

2 - Arttırmaya iştirak edecekler içinde mühür kullananların mühür • 
lerini Noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel mu
kadder kıymeti geçtiği takdird, taliplrin depozitolarını nisbet dairesinde 
tezyid eylemeleri lazımdır. 

3 - İhale, yukarıda gösterildiği üzere, birinci kısım için 30. 7. 1940 salı 
günü aut ondörtte, ikinci kııım için 2. 8. 1940 cuma günü saat ondörtte 
Bankamız Satı§ Komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin o gün depozito ak
çesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotografı ile Emllk Servisine müracaat-
ları. (3923) 13913 

~ ,:, ,-" 
görülebilir. İsteklilerin kanwıun ikinci ve ---------------
üc;üncü maddelerinde 7&Z1h veaaikle blr- DEVLET DEMiR YOLLARI 
likte ilk teminat ve teklif mektuplarım 
mua1yen aaattan bir aut eveline kadar 
ınakbuıı mukabili komi~ona vermeleri. 

(3385) 13!95 
Maden malzemesi alınacak 

M. M. Ve.Ultti Hava Satın Alma Ko -
misyonundan: 

1 - 200 kalem hafif maden malzemesi 
kapalı nrfla eksiltmeye konulmuıtur. Mu
hammen bedeli (90.000) lira olup, ilk temi
nat miktarı (5750) liradır. Kapalı zarfla 
eksiltmeai 23/8/940 cuma ıünü saat 11 de 
hava utm alma komisyonwıda yapılacaktır. 
İdari ..,. feanl .. rtıwne her gün öileden 
aonra 450 Jruruı mukabilinde mezkiir ko -
mis1onıdan alınabilir. lateldilerin kanunun 
ikinci ve iiçiincii maddelerinde yuıh.veıa

ikle birlikte ilk teminat ve teklif mektup
larım muayyen saatten bir saat evellne ka
dar makbuz mukabili komiayona vennele • 
ri. (3495) 135SO 

Muhtelif malzeme alınacak 
M. M. V. Hava Müswıarlılmdan : 

800 Adet kuru pil (sahra telefonlan için.) 
50 Kı. mumlu tel (0,75mm.) 

150 Kutu Katranlı ıerit (10 metrelik) 
50 Adet tek parmaklı nıetin eldiven 
25 ,. Palaqa talumı 
50 ,. Xurbaıacık 

25 ,. Direk mahmun 
25 ,. Emniyet kemeri" 
25 ,. Tel biikeceti 
25 ,. Tel menıeneal 
35 ,, MUveul çantu. 
ızo .. Elektrik cep feneri (mirli camlı) 
300 " Elektrik cep fmeri pili 
300 ,, Elektrik cep feeri unpola 
50 ,, Küçük lncllls nahtan 
50 ,, Keıkili kııkaç 

50 ,. İki atıalı r;akı 
50 ,, Ufak torna vida 
75 ,. Düdük 
50 Saplı çelrlç (orta boy) 
50 ,, Tos fırça1ı 
n " DiMımometre (IOO x .. lık) 
n ,, Ufak pllrmt. 
50 Kuta Tinol 
22 Adet ufak ha.,. 
50 .. Karı• burnu 
40 Kı. 1&ttertan 
Hava ihtincı için yukarda cinı ve mikU.· 

n yazılı malıı:eme satm almacaktır. İstek· 
lilerin verebilecekleri malzemenin evaaf, 
cins fl7&tı ve teallm müddetlerini bildirir 
bir teklif vermeleri. (4121) 1414' 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Benzin ve Vakum almacak 
Anlara Levazım Amlrllli Satı12 Alma 

Komisyonundan : 
ı - 410 tmeke bensin ve 11 t•eke va -

kumun açık ekıiltmesine talip çılunadılm· 
elan tekrar açık ebiltm811 2/1/940 ıaat 15 
de Ankara Lv. lmirliii satın alma komis -
)'Ollunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli bemin için 2412 
lira vakum için 217 llrsdır. Hepainia ilk 
teminatı 197 lira 18 ftnaltar, Şartaaaesi 
komi•1aada aörtllebilir. (4171) 14151 

Balut münakuaıı 
Devlet Demiryolları Yedinci lıletme IJlll

dürlülünden : 
1 - 1ıletmemla ihtiyacı için Eıme -

İnay arasında ihzar ve ita edilecek 10.000 
metre mlkl\bı toplama kırma balast temini 
kapalı zart uaullyle eksiltmeye konulmuı
tur. 

2 - Ekalltme: 12. 8. 94011uartesl gilnU 
saat 10 da Afyonda yedinci lıletme binasın
daki tıletme komlıyon reisliği huzurunda 
icra edilecektir. 

3 - Muhammen bedel 9200 lira olup mu
vakkat teminat 690 liradır. 

4ı - Taliplerin muayyen a1ln ve ısaattan 
bir saat evci teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminat olarak nakit veya banka 
mektuplarını kapalı ve mUhUrlU zarfla tı
Jetme komisyon reisliğine mUracaatıa tev
di etmlı olmaları ve yahut posta ile en 
ıreç elulltme saatinden bir saat evel söıı
dermtı bulunmaları 11\zımdır. 

5 - Taliplerin eksiltme ıartnamelerini 
ve mukavelename projelerini tıletme ko
mlıyonunduı paruız alabilecekleri blldlrl-
Ur. ('063) H081 

Muhtelif döküm itl.-i 
D. D. Yol/arı Satın Alma Ko. : 
D. uncu itletme ihtiyacı için bir se

ne zarfında döktilrillecek olan ve 
alelmüfredat miktarlariyle muham
men bedeli apğıda yazılı bulunan ıs
gara, sabo ve makine vaaqn parçaların 
dan ibaret döküm iıi 24292.40 lira 
muhammen bedelle ve kapalı .zarf 
usuliyle münakasaya konulmuıtur. 

Münkaaa 15. 8. 940 pertembe &ilnü 
saat 11 de Sirkecide g cu itletme bi
nuında A. E. komiıyonu tarafından 
yapılacaktır. 

lsteklilerin 1821.93 lira muvakkat 
teminat ve kanuni veaikalariyle tek· 
lif mektuplarını ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını aynı gUn saat ona 
kadar komiıyona vermeleri lazımdır. 

Nizamnameler parasız olarak ko
misyondan verilmektedir. 
Miktarı Muhammen 

kilogram Nevi bedeli 
Lira 

31935 Makine ve vaıoıı 
parçalan 7664.40 

103600 Sabo 15540.-
6800 bkara 1088.-

(4153) 14147 

lntaat münakaaaaı 
D. D. Yol/arı Satın Alma Ko.: 
Ankara'da inp edilmekte olan dev

let demiryolları hastaneıi mahallinin 
tesviyesi ile etraf ihata dıvarı ve ka
pıcı odası lnpatı kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiyat il.zerinden ebiltmeye 
konmuıtur. 

1 - Bu itlerin ınub•mmen ketif 
bedeli 28.000 liradır. 

2 - İıteklllır bu i19 ait prtname 
ve uir evrakı devlet demiryollannın 
Ankara ve Sirkeci veznelerinden 
(1401 kurut bedel mukabilinde ala~i· 

29 Temmuzdan 5 AGustosı kadar muhtelif hatlara kalk 
vapurlann isimleri, kalkıı gün Ye saatleri 

ve kalkacakla:ı nhflmlar 
D. Deniz Yolları Müdürlüğünden : 

Karadeniz hattına Salı 12 de (Aksu) perıembe 12 de (Ege) ve pazar 16 
(Tarı) Galata rıhtımından. 

Bartın hattına Salı 18 de (Mersin) cumarteai 18 de (Antalya) Sir 
ci rıhtımından. 

İzmit hattına Salı perıembe ve pazar 9,30 da (Uğur). Tophane rı 
tımından. 

Mudanya hattına Pazartesi 13, salı 9,50, çarşamba, perşembe cuma 16 
ve pazar 8,15 de (Sus), Ayrıca cumartesi 14 de ve 
zar 19 da (Marakaz) G:ılata rıhtımından. 

Bandırma hattına Pazartesi, çarşamba ve cuma 8,15 de (Ma:·akaz) Ga 
rıhtımından. ayrıca çarşamba 20de (Antalya). cu 
tesi 20 de (Mersin) Toı•hane rıhtımından. 

Karabig~ hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Salı ve cuma 19 da (Seyyar) Tophane rıhtımından. 
Pazar 9 da (Tayyar) Tophane rıhtımından. 
Çarpmba 15 de (Bursa) cumartesi ıs de (Ülgen) 
keci rıhtımından, 

İzmir sürat hattına 
İzmir aralık postası 

NOT: 

Pazar 11 de (Tırhan) Galata rıhtımından. 
Salı 19 da (Konya) Tophane rıhtımından. 

Vapur seferleri hakkında her türlü mallımat a§ağıda telefon nu'_,, .... ·1R1111. 

yazılı acentelrimizdn öğrenilebir. (416/ 6636) ısısı 

Galata baş acenteliği Galata rıhtımı, limanları umum müdürlüğü binası 
tında. 42362 

Sirkeci şube " Galata rıhtımı, mıntıka liman reisliği 
da. 40133 
Sirkeci Yolcu salonu 22.740 

Esnafın nazarı dikkatine 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Pazar yerlerinde bağırmak ve gürUltü etmek katiyen yasaktır. 
sine hareket edenler pazardan çıkarılır. 

2 - Pazar yerlerinde yalnız yiyecelc maddleri ve birde 
küp, testi gibi eşya satılır. Tuhafiye, manifatura eşyasıvc 
eşyası satılmaz. 

3 - Pazar yerlerinde satılacak alelumum yaı meyve, sebze ve envai 
lak surette sedyeler üzerinde veya temiz küfeler içinde bulundurulur. 
vun ve karpuzdan başka §eylerin her ne _şekilde olursa olsun yerlere d6 
mesi ve bu suretle satılması yasaktır. Yenecek kuru §eyler dahi sedye 
de veya madeni kutularda ve temiz çuvallar içinde bulundurulur. bunları' 
yere dökülmcıi katiyen yasaktır. 

Milstahsıllar tarafından getirilen yoğurt ve perakende yağ mutlak 
te kendi hususi kapları içinde üstleri temiz ve beyaz örtUlerle veya kap 
la örtülü olarak satılır. Köylerden toplanmıı ve gaz tenekesi ve emsali bU 
kaplara veya çuval gibi torbalara doldurulmuş yoğurtların satılması ya 
tır. Bu §ekilde pazara getirilecek yoğurtlar usulü daireıindc imha edili!· 

5 - Zeytin, peynir, zeytinyağı ve sade yağı gibi ıeyler kendi hususi 
larında ve üstleri camlı kapaklarla örtülü olarak ve yahut muntazam e 
kanlı dolaplar için\ie buludurulur. 

Bu &ibi 1eylerin üıtleri açık olarak ac.tılması yasaktır. 
6 - Yufka, kadaif gibi mamulat camlı veya tel kapaklı dolaplarda 

durularak aatılır. 

(Dolaplar da gri renkde boyalı olacaktır.) 
7 - Pazar yerlerinde ıerbet, ıazoz, ayran ıibi içilecek ıeylerin satı 

yasaktır. 

8 - Puarda kavun ve karpuz atanlar U.tleri kapaklı madeni bitti 
bulunduracalclar ve kabuk (ibi an.Jruı bu kaplara koyup üatlerinl kap ...-~ ..... 
lardır. 

9 - Pazar yerlerinde bu talimata ·aykırı hareketleri tekerriir edece* 
naf cezaen pazar yerlerine alınmıyacaktır • 

10 - Pazar yerlerinde hamallar halkı rahatııs etmeleri ve ar•--· .... -
ktife taıımaları memnudur. 

(Pa.zar yerlerinde bulundurulacak dolapların ıri renkde yallı boya 
yannuı olmaları tantır. Boy•uı dolapların kullanıım..ı men edilir.) 

lirler. 
3 - Elniltme 15. 8. 940 tarihine 

müudif perpmbe günü aut 16 da 
Ankarada, D.D. Yol dairesinde top
lanacak merkes 1 komiıyonunca ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektupları ile birlik
te aıaiıda yazılı teminat ve veıaiki 
aynı &ün aaat 15 e kadar kapalı bir 
zarf içinde komisyon reisliiine tevdi 
ctmit olmaları li.zımdır. 

a) 2490 No.lu kanun ahkinuna uy
gun (2100) liralık mu•kkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiii vesika
lar, 

c) Bir defada en u bu gibi itler
den lS.000 liralık bir iti yaptığına 
dair vesaik • 

(4071) 14150 

DEVLET ORMAN iŞ. 
Naıklıiyat yaptırılacak 

Gireıun Devlet Orman lfletmeıi 
Revir Amirliğinden : 

Bicik ormanından imil ıdilmiı ve 
imil edihnekte olan takriben 2300 
metre mikap kerestenin Kulakkaya
daJrl depomuza taıınmaaı iti açık ek
ıiltmeye konulmuttur. 

1 - Beher metre miklp kerestenin 
tqınmuı için kabul edilınif ücret 
350 kuruıtur. 

2 - Bicik ile Kulakkaya aruıncla 
yol kamyon nakliyatına elveritli olup 
takribe(l 14 kilometredir. 

3 - İlk teminat 603 lira 75 kuruı
tur. 

4 - Ekıiltınt 9. 8. 940 cuına ıünü 
saat 14 de Giresunda devlet omıan it
letmeai revir Amir!ilinde yapılacak
tır. 

5 - Şartname orman umum mildUr
lüfUnde İstanbul, Samıun, Trabzon 
orman mUdUrlUklerlnde ft Gireaun
da revir lmirlilinde gCSrUlebi!ir. 

(4164) 14152 
Nakliyat yapbrılacak 

Giresua Devlet Orman /fletmea/ 
vir Amirllfladea : 

X:ilmbet w buna balla onaanludaa 

önüınU.deki mevsim içinde 
hazırlanacak olan takriben 155' 
reküp tomruğun, tomruk veya 
mıı kereste halinde ve ka 
birlikte lkiıuda pe kenarı~ 
ması iti açık eksiltmeye kon 
tur. 

1 - Yapılmıı veya yapıl 
sun bu malların ücretlerinin 
sinde gayri menmul metre mik# 
olarak kabul edilmit olup m 
bedel 4 liradır. 

2 - İkisu ile kümbet o 
ruındaki mesafe tahminen 
metre olup bu yol katır ve 
ya kızakla nakliyata elveritli 

3 - İlk teminat 467 lira 70 
tur. 

4 - Ekıiltme 8. 8. 940 per 
nü aaat 14 de yapılacaktır. 

5 - Şartname ve mukavele 
ri lıtanbul, Samsun, Trabzon 
müdürlükleriyle orman umuOI 
dilrlUğllnde ve Giresun Revir 
ğinde &örülebilir. (4165) 

HARTA G. DIREKTÖ 

Sığır eti alınacak 
Harta Gtnel Dird.torlüiündtl: 

1 - Harta kıtuı eratının 31 
Hl IOnuna kadar lbtlyacı olan 
bin. baml altı bin kilo aı&:ır eti 
alltmeye konulmU§tur. ;., 

2 - Eksiltme 5. 8. 940 pazar& 
saat 10 da Ankara Cebeci Harta 
lllğUnde SL Al. Ko. da yapılac 

3 - Sıtır etinin beher klloauıı 
men be<lell yirmi Uç kul"Uf, mu 
mlnatı 103 lira 60 kuJ'Uftur. 

' - Taliplerin teminatları ve !. 
vNlkalan ile yazılı gUn ve aaat ... 
yona gelmeleri. ( 3921) 

2 Memur alınacak 
Hart• Geael DireitörlQl~~'! 

. 1 - Harta genel dlrektörl\13_. 
mur alınacaktır. 

2 - Verilecek ücret mtkd&rl 
1ı ukert barem kanununun 6 uıCI 
deWetıyle 38118 aa,yılı mWld 
nuna sf)redlr. 

1 - Memurla lranunundald 
nltl bal• olanların 16. ı. 940 
... A.nkarada harta senel 
m111ıme!lt llfl.,._ m 
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2 Depo yaptırılacak 
·1.rı14.; Vekaleti Satın Alma Komisyo -

1 
f bedeli g539 lira 30 kuruı olan An • 

l:l ikı depo i~aatı asık eksiltmeye 
-llııııtur. Eksiltmesi : 8 / 8 / 940 per
: tunu aaat on birdedir. İlk temi
} ?15 )!ıra ( 45 ) kuruı olup ıartna-

O kurusa komisyondan alımr. Talip-

! 
~Uayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. 

rıl 'illlllıalan. (3910) 13904 

Sargılık bez alınac~ 
6 • &!. V ckaietı Satın Alma Komisyo

'll : 

er trıctreıine tahmin edilen fiyatı 
ııl Ilı l:ç kuru~ olan 140 santim eninde yüz 

ttre ıargıhk bez 12/ağuııtos/940 pa -

~ ıiinU saat 15 de Ankara'da M. M. 
~~ alma Ko. da pazarlıkla satın alına
,-.:ı isteklilerin S450 liralık kati te • 

l'I İle birlikte pazarlık gün ve aaı
llıeıkQr Ko. da bulunmaları. (4026) 

14032 ! ağ ve benzin alınacak 
• · Vekaleti Satrn Alma Komisyo-
~ : 

~Sine tahmin edilen fiyatı on bin dört 
~lrıııı dört lira olan cinı ve miktarları 
lt'-'•ıılr benzin ve yağlar 13/ağuııtos 

" &iinü saat 11 de Ankara'da M. M. 

1 
•ltna Ko. da kapalı zar( uııuliyle 

; llıacağından isteklilerin 784 lira 80 
tıı tık ilk teminatları ile birlikte teklif 
~larını ekııiltmc saatından bchemahal 
l t t'\'eline kadar mezkQr Ko. reisli -
OQ~rıııeleri. ( 4027) 14033 
Oo Kilo benzin teneke ile 

Soo Kilo Moblloil - B .. 
lOQ KÖo Gres . 
~ Kilo Valbalin 

kilo raz yağı 

. l' annafonn alınacalC 
/'· VeHieti Satm Alma Komisyo

ıı : 

0~ kilosuna tahmin edilen fiyatı 14 
tı: Yıiz kilo Tannaform 3/ağuııtos/ 
\'l?ıartesi aünü saat 11 de Ankarada 
· satın alma Ko. da pazarhkla satın 

~tından isteklilerin 210 liralık kati 
t ~rı ile birlikte pazarlık ıün ve sa-

o, da bulunmaları. (4030) 14034 

. !ra.p aabunu alınacak 
• · Vekaleti Satın Alma Komisyo

~ıı: 

~1' kilosuna tahmin edilen !!yatı 65 
llio an aooo kilo arap sabunu 13 ağ\111-
~. •atı gUnU sa.at 10 da Ankarada M. 
~ta.tın alma ko. da açık eksiltme su

G() ~tın alınacağından lııteklllerln 292 
~tuşluk katı teminatları lle bir· 
111 lık ı::Un ve saatinde mezkôr ko. 
0ınalıın. ( 4028 ı 14065 

ikramiye mikdarlan 
. ar 

' 'Yekiietinden : 
s 

ltlıl laYJh kanuna göre savaş sakatlan 
ttrı!:eti~lerine isabet eden ikramiye 
trtla •&ağıda gösterllmlıtlr. 
ııı d rın tevzi komisyonlarınca dağıtı
>tr 'lttı dört ay olduğuna göre aakat 
, 

1llılerın (rapor, resmi senet ve lkra • 
:litdanlarr ile birlikte) derhal ikra -
~ıi komisyonlarına müracaatları. 

d Lira K 
trcce ıuba7 239 00 

.. .. 215 10 .. 167 30 .. .. • 143 40 .. 119 50 
95 60 

119 50 .. .. 95 60 .. " 
71 70 .. .. 47 80 .. • 23 90 

• 
t .. " 23 90 

) r lthit ailesine de (25 lira 52 kunıı-
(4101) 1410!) 

Çorap alınacali 
·.~· l1 elcileti Satın Alma Komisyo-
~ · 
~1~1' çtttıne tahmin edilen fiyatı 
'ı'ı:ı0tuz yedi kuruş doksan dört ııan-
~10.000) on bin çift pamukla ka
t çorap pazarlıkla mUn:uıksaya 

"ıit ur. lhaleııl 1. 8. 940 per1Jembe gll
>liı: 0n birdedir.Katı teminatı (()(l{l,10) 

l' 11.llını!J dokuz lira on kuruetur. 
0e lartnnmesl M. M. V. 11atın alma 

' 11Unda görül Ur. İsteklilerin kanu -
~tttı~ı bclgelerlelhalc saatinde ko-

lt lmelert. (flOOl 14131 
~ : 
ltltara Lv. Amirliği Sa. Al. 
' ııa gönderilen hariç askeri 

kıtaat ilanları 

1 l,,1 6 talebe alınacak 
'"Liseler Mülctti~lilinden : 

!ııı •lterl liselere askeri öğretmen ye

~tbeelı: Uzere harp okulu kadrosuna al· 
'~ llrnacaktır. 

"
11 talebeler; harp okulu talebesi o

ltı.11kıra'da: Dil • Tarih • Coğrafya 
lltt 

0
111

dc Yabancı dil tahsili ı:örccek ve 
~, Jretınen ycti11tirilccektir. 
l ~ abıı1 &artları: 
~l lrp okuluna i:İrh ljartlarını tamn • ) lt Olı:tıak. 

t: •e Olrı:unluk imtihanını vermiş ol • 
J \' 

1 ~ancı dil bilı:iıi yukarı derecede 

'"'· ~ 1•tcltlilerden seçilmek suretiyle a.-
btaıtbclcr İngilizce, fransızca, al • 

: g4t11nşlarrna taksim ve fakültenin 
tedrisatına ilitirlk ettirilecekler -

t 
t"tıı.~leklilcrin evrak ve vesikalariyle 
~ t,rıı komutanlığına ve fazla tafsilat 

( lı:e '>':nlerin de askeri li1eler müfet· 
lJ~))llıurac.aııt etmeleri ilan olunur. 

133}0 

~''ıı l\oYUneti alınacak 
~·IJ: e Jlskeri Satın Alma Komisyo-
\j'lı 
~l!.rfla 35625 kilo koyun eti 11a-

~ ~t tır. İhalesi 3. 8. 940 cumarteııl 
tıııe ıı de Edlmede ukl mU1Jlriyet 

~t. 'l' satın ıılma komlııyonıında yapı
~~ ._,~mıo edilen tutan 15318 lira 
\.~e temın&tı 1149 llrnt'lır. EvRaf 

· t taı her ,nln komiııyonda ,;tırU
lttkıuerın s!Szü geçen g{lnde en 

geç ihale ıuUnden blr saat evel teklif 
mektuplarım kom1syona vennlı olmalan 
IA.zımdır. (3792) 13786 

Sadeyağı alınacak 
Afyon Kor Satın Alma Komis1onuıı

dan: 
ı - Uıaktald kıtaAbn ihtiyacı olan 18 

bin kilo ııadeyağı 2. 8. 940 g1lnl1 11aat 16 da 
kapalı zarf usullyle ihale edilecektir. 

2 - 15000 kilo ııadey$nın muhammen 
bedeli 18000 lira ve muvakkat tem1natı 
1350 liradır. 

3 - Şartnamesini öğrenmek 111ttyenler1D 
her g-Un ve ihaleye ıııtırAk edecek istekli· 
terin teklif mektuplarını muayyen gUnde 
ihaleden bir ııaat evel Afyonda kor ııatın 
alma komisyonuna müracaatları. 

(37DS) 18787 
Bina yaptmlacak 

Konyı Kolordu Sıtrn Alma Komisyo • 
ııundan : 

1 - Konya'daki ıamizon,arm ihtiyacı i· 
çin bir adet bina kapalı zarf usuliyle ek • 
siltmcye konmuııtur. 

2 - Ke:iif ve fennt, huıud ııı.rtlariyle 
tediye §artları Ankara, İstanbul, Konya 
Lv. amirlikleri satın alma komisyonunda • 
dır. t&tekliler bu komisyonlardı okuyabi -
lirler. 

3 - Kesif bedeli 25457 lira 90 kuruıitur. 
4 - İlk teminatı 1909 lira 35 kuruştur. 
5 - Kapalı nrflı ekııiltmeıi 118/940 

perııernbe ıünil ıaat 11 de Konya kolordu 
binuı içindeki satın alma komiıyonundı 
yapılacaktır. 

6 - İstekliler -1/8/940 perııembe ıünil 
saat 10 a kadar teklif mektuplarını mez -
kür satın alma komisyonu bıııkanlığına ve
recekler veya göndereceklerdir. Bu saatten 
sonra verilen veya ıönderilen teklif mek • 
tupları kabul edilmiyeccktir. (3794) 

13788 

Sığıreti alınacak 
lstınbul Komutanlık Satrıı Alma Komis

yonundan: 
Komutanlrk Selimiye ciheti birlikleri se

nelik ihtiyacı olan 300 ton 11ğır eti kapalı 
zarfla münakasaya konulmuııtur. İhalesi 
5/8/940 pazartesi günU saat 17 dedir. Tah -
min edilen bedeli 108000 lira olup ilk tc • 
minatr 6650 liradır. Şartnameler İzmir ve 
Ankara Lv. Smirllkleriyle İstanbul'da ko
mutanlık satın alma komisyonlarında her 
iıı günü görülebilir. İsteklilerin mczkQr gün 
ve saatten bir saat evci ı:arflarını Fındık· 
lr'da komutanlık satın alma komiııyonuna 
vermeleri. (3797) 13790 

Muhtelif sebze alınacak 
Edirne Aslıeri Satın Alma Komisyonun

dan : 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı sebze

ler kapalı zarflı almacıktır. İhalesi 2/8/940 
cuma gilnü saat 11 de Edirnede eski mü&i· 
riyet dairesinde ııatın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin edilen tutarları 

19656 ve teminatları 1475 liradır. Şartna • 
me ve cvsafları her gUn komiıyonda ıöril
lebilir. lstcklilerin ıözü geçen cünde ihale 
saatinden en ıeç bir 11at evet tekli( mek • 
tuplarını komisyona vermi:ı olmaları la • 
zımdır. 

Cinsleri 
Taze fasulya 

Mikdarlan 
32400 Kilo 

Pathc:an 64800 .. 
Doms.tH 81000 .. 
Bamya 10800 ,. 
(3801) 13793 

Un alınacak 
Bitliı Satın Alma Komisyonundan 
1 - Bitlis ıamizonu ihtiyacı için 

450.000 kilo unun kapalı zarfla ihalesi 
31/7/940 -sarıamba cünü 11 de Bitlis taı 
mahılluindeki satın alma komiııyonunda 

yapılacaktır. 
2 - Muhammen tutarı 90000 lira muvak-

kat teminatı 6750 liradır • 
3 - Şartnamelerini cörmek iııtiyenler 

her gün komiııyona iı saatinde müracaat 

edebilirler • 
4 - Teklif mektuplarınm ihale 11ıtinden 

bir saat cvel komisyona vereceklerdir, 
5 - Saıtt ayarı Bitlis postanesinin saat 

ayandır. (3805) 13797 

Sadeyaiı alınacak 
Bitlis Asierl Satın Alma KomisyonUIJ • 

dan : 
ı - Bitlis camlronu ihtiyacı !~in 20.000 

kilo sade yağrnm ihale1i 31/7/g40 çarııım
ba günü saat 15 de Bitlis'in taı mahallesin
de satın alma komiıyonunda yapılmak üze
re kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muharnmcn tutarı 18000 lira, mn • 
vakkat teminatı 1350 liradır. 

3 - Şartnameyi ıönnek lstlyenler her 
gün komisyona it saatlerinde müracaat • -
debilirlcr. 

4 - Tekli( m&ktuplarını ihale saatinden 
bir saat evel komiıyona vereceklerdir, Sa
at ayan Bitlil postanesinin ayarıdır. 

(3806) 137gg 

Sebze komprimesi alınacak 
1Jtanbul Levaum Amirlili Sıtrn Alma 

Komisyonundan : 
Beheri 100 er ırımlık 500.000 paket çor

balık sebze kompirmui alınacaktır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 1 - aaustoa - 940 perıern
be ıünü saat 15 de Tophanede lııtanbul Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 152800 lira, ilk temi
natı 4375 liradır. Nümune ve eartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vcsikalariyle teklif mektuplarını eksiltme 
ııaatinden bir saat evci komisyona verme -
teri. (3807) 137g9 

Sadeyağı alınacak 
lspırtı A!lkeri Satrn Alma Komisyo • 

nundan : 
1 - hparta'daki kıtaatrn ıenelik ihtiya

cı olan 14500 kilo 11de yağı kapalr zarf u
ııuliylc eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Şartnamesi Isparta Sa. Al. komisyo
nunda ve İstanbul, Ankara Lv. imirlikle
ri 11tın alma komlıyonundadır. İıtekliler 
~ıırtnameyi komisyonlarda okuyabilirler. 

3 - İ5bu 14500 kilo aade yafınm mu -
hammcn tutarı 15950 liradır. 

4 - Şartnamesindeki % 25 faılası da 
dahil oldutu halde ilk teminatı 1196 lira 25 
kuruş tar. 

5 - Eksiltme 2.g.940 tarihine t11adüf e
den cuma cünü saat 15 de lsparta'da tümen 
satın alma komiııyonunda yapılacaktır. 

e - İlteklilerl 2/8/940 cuma rünU saat 
14 e kadar teklif mektuplarmı Iııparta tll -

uı;us 

men satın alma komisyonu ba:ıkanhğına ve
recek ·n yahut ıöndcreceklerdir. Bu saat
ten sonra verilen ve yahut gönderilen mek
tuplar alınmıyacaktır. Saat ayan tümen 
daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hilkilmlerfne ve 
bilhassa 32 maddesine uygun olmıyan mek
tupların sahipleri eksiltmeye iştirik etti -
rilmiyccektir. (3808) 13800 

Bina yaptmlacak 
Konya Askeri Satın Alma Komisyo

nundan: 
1 - Konyadakl ge.rnlzonlıınn ihtiyacı 

için bir adet bina kapalı zar! usullyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif ve !ennf, husuııf oartlıı.rlylc 
tediye §artları Ankara. 1ııtanbul, Konya 
Levazım Amirlikleri satın almıı komlsyon
larrndadır. istekliler oktıynbillrler. 

3 - Ke§lf bedeli {25,57) lira 90 kuru§
tur. 

4 - İlk teminatı (1909) lira (35) kunıe
tur. 

5 - Kapalı .,,nrt ekslltmesl 1 flAııstoıı 
940 perşembe gllnU sa.at 11 de Konyada ko
lordu binıısı içindeki ııatın almll komlsyo • 
nunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler ı ağustos 940 ııerşcmbe 
gUnll saat ona ltadar teklif mektuplarını 
mezk<ır satın alma lcomlsyonu bnşkanlıltı
na verilecektir. Bu saatten sonra verilen 
mektuplar kabul edilemez. 

7 - İsteklilerin f'n az seklz gUn evet bu 
iş için bir defaya mnhsııs olmnl< Uzere ma
hnl!f vilAyetto ınııteı;elıkll komisyondan 
bir ehliyet vesikası ile birlikte sntın alma 
komisyonuna müracaatları. (31509) 

18801 

Muhtelif inşaat 
Konya Askeri Satın Alma Komisyo

nundan: 
1 - Konyadakl \'ekAlet anban ve <ltklm 

evi için yeniden ynpılncnk parke yol ve 
yangına karşı ııu tesisatı. erat binası, ız • 
gara lnşRRtı kapalı ;ı;arf usullyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif ve husust şartları .Ankara, İs
tanbul, Konya levazım tımlrllklerl satın 
alma komlııyonlanndadır. istekliler oku· 
yablllrler. 

3 - Ketılf bedeli (20123) Ura (74) ku
ruştur. 

4 - İlk teminatı (1509) lira 2% kunııı
tur. 

ıs - Kapalı zar! elc.siltmesi 1 ağustos 
940 perşembe gllnll saat 15 te Konya kol
ordu blnruıı içlndeld satın alma komlsyo • 
nunda ,·anılacaktır. 

6 - • tstek111er l ağusto!'l 940 perııcmhe 
ı::Unll saat (on d5rdc l kadar mezldlr sıı.tın 
alma komisyonu ba§kanJığına vercekler-
ili~ ~ı 

1 - İ!ıtcklllcrln en az ııeklz ıw;• n evet 
bu iş için bir defaya mnhsus olmak llzere 
mahıı.lll vllAyette mllte!'lekkll komlsynndRD 
bir ehliyet vcslkaın ile tc>kllf mektuplarını 
mezkOr ııatın alına komisyonu baııl<Rnlı!';ı-
n~ verilecektir. (3812) 13804 

Odun alınacak 
Edirne Askeri Satrn Alma Komisyo -

nundan : 
1274 ton odun kapalı zarfla satın alına • 

caktır. İhale&i 10-8-940 cumartesi günü sa
at 11 de Edirne'de eski müşiriyet dairesin
de satın alma komisyonunda yapılncaktrr. 
Tahmin eoilen tutarı 22932 ve teminatı 
1720 liradır. İsteklilerin sözü iC?Çen günde 
ihale uatindcn en geç bir saat cvel teklif 
mektuplarını komisyona vermiş olmaları 
li:ıımdır. (3840) 13892 

Odun alrnacak 
Edirne Asktri Satın Alma Komisyo

nundan: 
272:S ton n.,un kaplı ?.arna ıı.lınacııktır. 

İhalesi 7. 8. 940 çıırı:ıamha g'l\nll saat 11 de 
Edlrnede eel<I m!lşlrlyet d:ılreslnde ııatın 
alma komisyonunda yapılecnkttr. Tahmin 
edll!'n tutarı 290110 ve teminatı 3679 lira
dır. Evıuı.f ve r;arUııunesi her ı::Un komis· 
yonda ~örlileblllr. iııteklllerln sözU geçen 
günde ihale saatinden en geç bir saat cvel 
teklif mekt11plımnı lrnmisyona vermiıı ol· 
malan lAzımdır. (3841) 13893 

Sade yağı alınacak 
!stanbul Lcvarım Amirliği Satrn Almı 

Komisyonundan : 
1 - 110 ton sade yağı alınacaktır. Kapa

lı zarfla cksiltm~si 6/8/940 sah günü saat 
15 de Tophanede İstanbul Lv. S.mirliği aa· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 137500 lira ilk temi· 
natı 8125 liradır. Şartnamesi komiııyonda 
görülür. İsteklilerin teklif mektuplarını 

eksiltme saıttinden bir saat evel komisyo-
na vermeleri. (3881) 13897 

F ot in alınacak 
Sıvaı Tümen Satın Alma Komisyonun· 

dan: 
ı - Tllmcn ihtiyacı için 6500 c:lft fotln 

kapalı zarfla ekıılltmeye konnlmuııtur. 
2 - Muhammen bedeli 4'200 lira ve 

muvakkat teminatı da 3315 liradır. 
3 - İhale il ıığtıStos 940 pazartesi gUnU 

saat 15 te tıım K. lık binasmdakl komla -
yonda yapılacaktır. 

4. - Şıırtnrune ve nllmune komisyonda 
her gUn görUleblllr. 

5 - İııteklllerln belll gtın ve 11aatte ka· 
pah zarflarını kanunun tari!atı dalrealnd'!ı 
hazırlayıp ihale 11aatlnden bir saat evel 
Sıvas tUmen satın almll komisyonuna ver
melerl 19.zımdır. Postada gecikmeler ma· 
zeret kabul etmez. (3929) 13fll5 

Kuru ot alınacak 
lzmit Tümeıı Sıtrıı Alma Komisyonun -

dan: 
1 - Tümenin İzmit Herekc ıarnizon • 

lan ihtiyacı için 5009 ton kuru ot kapalı 
zarf eksiltmesi ile satın alınacaktır. 

2 - Kapalı zarf eksiltmesi 9/8/g40 cu· 
ma günü saat 15 de tümen ııatrn alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Kuru otun beher kilosu için tahmin 
edilen fiyat 4 kuru& 50 &antim olup tutarı 
225405 lira olup muvakkat teminatı 169D6 
liradır. 

4 - İsteklilerin belli ıün ve ıaat!ndeo 
bir saat evci ihtiva eden kapah zarflarını 
tümen aatın alma komisyonuna vermeleri. 

(3931) 13917 

Kuru ot alınacak 
M erzilon A11keri Satın Alma KomİJyo· 

o.undan : 
1 - Merzifon garnizonu ihtiyacı isin 

425 ton kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmu~tur. 

2 - İhalesi 1~/8/940 çarııamba günü sa
at 15 de Mcrzifonda kolordu binurndaki 
komisyonda yapılacaktır. 

S - Muhammen bedeli 18063 lira olup 
ilk teminatı 1355 liradır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte ka
nuni ve1ikalariyle birlikte kapalı zarfları
nı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyı -
rak ihale saatinden bir sa.at cvel komisyo
na vermi' bulunmaları lbımdır. 

5 - Şartnamesi her iş günü ve saatlerin
de Ankara ile İstanbul Lv. lmirliklerinde 
ve M erzlfon'daki komisyonda. görülebilir. 

(3933) 13919 

Eıya nakliyatı Muhammen fiyat olarak bir kiloıu 5 kufUI 
"Ima 60 aantlmdir. İlk teminatı 10658 liradır. İha Erzurum L•vaı:ım Amirlill Sıtrn n 

lesi 10 ağustoe 940 cumartesi gilnü saat 
Komisyonu.ndaa : 

1 - 1000 ton et11 naklettirilecektir. Nak
liyat kapalı zarf usulüne tevfilı:a.n )'&pıla • 
caktır. 

2 - thalm 513/940 pazartesi rünil Mat 
16 da Erzurum Lv. lmirliii aatm alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Toplu tutan 28000 lira ilk teminatı 

2100 liradır. 
4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara LT. A. 

Sa. Al. Ko. larında ve Erzurum aatm alma 
komisyonunda mevcuttur. Her vakit ıöre
bilirlcr. 

5 - İııtcklilerln muayyen gün ve ııaatten 
bir saat eveline kadar teklif mektuplarını 
Erzurum Lv. A. Sıı. Al. komisyonuna ver -
mclcri. (3952) 13939 

Sade yağı alınacak 
Edirn~ Askeri Satın Alma Komi!yO

nundan: 
1 - Edlrnedekl birliklerin ısen,llk ihti

yacı olan 66.000 kilo sadeyağı kapalı zart 
uııtıllyle Pkslltmeye konulmU!i!Sa da talip 
çıkmadığından aynı evısıı.f ve ııeralt daire
sinde lldncl ihalesi 9. 8. 940 cuma gllnU 
saat 17 de yapılacaktır. 

2 - Sııdeyağının muhamm~n bedeli 
92.400 lira ve ilk teminatı 6930 liradır. 

3 - Eveaf ve ıır.raitinl öğrenmek lstl
yenıer her giin iş ııaatıerlnde ve isteklile
rin ihale aa.atlnden bir sıı.at evel teminat 
mektuplarlyle reıımt vesikalarının Edirne 
ııanayl kışlıımndııkl ııatın alma koml!!Yonu-
na vermeleri. (4004) 13998 

Kuru ot alınacak 
Isparta Tümen Satın Alma Komisyo

nundan : 
1 - Tcfenni'deki kıtaatm senelik ihtiya

cı olan 540000 kilo kuru ot kapalı :ıarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi lsparta'da tümen aatm 
alma komisyonunda ve İl.tanbul Akıırl' Lv. 
amirlikleri satın alma komi~yonunudaıhr. 
İstekliler :şartnameyi komisyonda. ok>Jya -
bilirler. 

S - İ&bu 540000 ltilo kuru otun muh:un
men tutan 29700 liradır. 

4 - Şartnamesindeki % 25 mikdar fazla
sı da dahil olduğu halde ilk teminatı 2227 
lira 50 lruruııtur. 

5 - Ekgiltıne 20/8/940 tarihine tesadüf 
eden sah gilnü saat 17 de bpırta'da tUmen 
ııatrn alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 20/8/940 sah ıünli saat 
16 ya kadar teklif mektuplarını Iııparta tü
men ııatın alma komisyonu başkanlr~rruı ve
recek veya ıönderoceklerdir. Bu uattcn 
sonra verilen ve yahut cönderilen mektup
lar alınmıyacaktır. Saat ayan tümen daire 
saatiyle yapılacaktır. 
7 - 2490 sayıh kanun hükümlerine ve bil

ha.~sa 3Z maddesine uygun olmryan mektup
ların sahipleri eksiltmeye iııtirlk ettiril -
mi7ccektir. (3975) 14-021 

Arpa veya yulaf alınacak 
Isparta Tümen Satın Alma Komisyo

nundan : 
1 - Tefenni'deki kttaatın senelik ihtiys.

cr olan 720000 kilo arpa veya )'Ulaf kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İsparta'da tümen aatın 
alma komisyonunda ve İstanbul, Ankara 
Lv. lmirllklerl 11atm alma komisyonunda -
dır. İstekliler 11artnamcyi Ko. da okuyabi
lirler. 

3 - İşbu 720000 kilo arpa ve )'Ulafm mu
hammen tutan 36000 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüme 25 fazlası da 
dahil olduğu halde ilk teminatı 2700 liradır. 

5 - Eniltme 20/8/940 tarihine tesadüf 
eden ah rUnü 11at 15 de Isparta'da tümen 
Sa. Al. Ko. yapılacaktır. 

6 - İııteklileri 20/8/940 salı giln!i saat 
14 e kadar teklif mektuplıı.rmı Isparta tii • 
men u.trn alma komisyonu başkanhğm.ıı ve· 
recek ve yahut göndereceklerdir. Bu ııaat
ten sonra verilen ve yahut cönderilen mek
tuplar almmıyacaktrr. Saat ayan tümen 
daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 syıh kanunun hüküml:rine ve 
bilhassa 32 maddesine uygun olmıyan mek
tuplann sahipleri eksiltmeye i'tlrlk etti· 
rilmiyeçcktir. (Sg76) 14022 

Maden kömürü alınacak 
lstanbul Komutanlık Satra Alma Ko

misyonundan : 
Komutanlık birlikleri için kapalı zarf u

sulü ile 1850 ton lavamarin maden kömürü 
12/8/940 cünü saat 11 de aatm alınacaktır. 
Muhammen bedeli 30S25 lira olup ilk te -
minatı 2289 lira elli kuruştur. Şartname 
her gün komisyonda ,örülebilir. İsteklile
rin belli ıündo muayyen saatten bir saat 
önceye kadar teklif mektuplarım Fındıklı
da komutanlık aatm alma komisyonuna 
vermeleri. ( 4060) 14045 

Saman alınacak 
lstanbul Komutanlılı Satrzı Alma Ko

misyonundan : 
Komutanlık birlikleri için senelik olarak 

kapalı zarf usulü ile 5152 ton saman satına
lınacaktır. Mllnakaaa 13/8/94-0 günü saat 
11 dedir. Muhammen bedeli 16860 lira ilk 
teminatı 1266 liradır. Şartname her rün 
komisyonda cörülebilir. İstekliler belli ,ün 
ve saatten en az bir saat önceye kadar tek
lif mektuplarmı Fındıklı'da komutanlık sa
tın alma komisyonuna vermeleri. (4062) 

14047 

Sade yağı alınacak 
Kırklareli Tümen Satın Alma Ko. 
Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı o

lan 72 ton aadeyıiı ikinci defa eksiltmeye 
konulmuııtur. Muhammen olarıık bir kilo
su 121 kuruştur. İlk teminatı 5650 liradır. 
İhalesi 10. 8. 940 cumartesi gfinü saat 12 
de Kırklareli tümen satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Şart ve evsafını İstan
bul Ankara Lv. lmirliklerindc ve sözü ıe
çcn tümen satın alma komisyonunria vazife 
ıaatlerinde her zamıın görülebilir. Taliple
rin ilk tcminatlariyle vesaikin vo tekllf 
melı:tuplarmı birlikte olarak ihale ıaatin
den bir saat evcline kadar mezldlr komis
yona vermeleri oarttır. Postahancdeki ge
cikmeler kabul değildir. 

(4076) 14058 

Kuru ot alınacak 
Kırklareli Tümen Sat.rn Alma Ko. : 
Tümen hayvanatmın 1!>40 mali yılt ih

tiyacı için 3.360.000 kilo kuru ot kapalı 

u.rfla ikinci defa eksiltmeye konulmu§tur. 

11,SO da Kırklareli tlimcn satnı alına bina
•mda 7apılacaktır. Şart ve evaafmı İstan
bul Ankara LT. lmirliklerbıde her gün &'Ö
rülebilir. Taliplerin teklif mcktuplariylc 
birlikte ilk tcminatlannı ve lüzumu olan 
vesaikinin ihale aaatinden bir u.at evelinc 
kııtlar sözü geçen komisyona vcnniıı alını
lan ~arttır. PO!tahanedeki gecikme1cr ka-
bul değildir. (4077) 14059 

1000 Ton kamr! a1macak 
Erzurum Levazım Amirliği Satın Alma 

Ko.: 
1 - Erzurum ganrizonu ihtiyacı için 

1000 ton kamıı :kapalı .zarf usuliyie ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 10. 8. 940 cumartesi rU
nü saat 10 da Errurum Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Toplu tutan 25.000 lira ilk temina
tı 1875 liradır. 

4 - Kamıııın evsaf ve 5artnamesi ko
misyonda mevcuttur. Her vakit görülebi
lir. 

5 - İsteklilerin tayin olunan giln ve sa
attcn bir saat eveline kadar tekli{ .zarfla. 
r"'ı komisyonda bulundurmaları. 

(4079) 14061 

Sığır eti alınacak 
iğnece Askeri Satrn Alma Ko. 
Aşağıda miktarlariylc saatleri yazılı sı

ğır etlerinin evsafı ve şartnamesi dahi
linde kapalı zarfla ayrı ayrı eksiltmesi İi
nccedc askeri Htrn alma komisyonunda 
10. 8. 940 cumartesi günü yapılacaktır. Ev
saf ve :şartnamesi tatil gün ve natlerl ha
riç her gün komisyonumuzda görülebilir. 
İsteklilerin kanunda yazılı vesikaları ile 
barcbr teklif mektuplarını ihale gilnü iha
le saatinden en ıcç bir saat evetine kadar 
2490 sayılı kanunda yazılı prtllT' dahilin
de komisyonumuza vermiş olmaları il-
zrmdır. 

Miktarı Tah. B. Mu. Te. İhale saati 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

316.000 107.~40 00 6622 00 10 
314.000 106.760 00 6588 00 10.SO 
461.000 146.740 00 7587 00 11 
461.000 146.740 00 7587 00 12.30 

(4083) 14063 

Sığır eti alınacak 
l Erzurum J;Brnlzonunun yıllık ihtiyıı.ı:ı 

576 ton sığır eti 10. 7. 940 ve 19. 7. 940 ta.
rlhlerinde kııpnh zarfla eksiltmeye konul
muşııa da istekli çıkmamııitır. 

2 - 2490 sayılı kanunun 40 ıncı madde-
111 mucibince llı;ilncU defa olarak 10. 8. 940 
cumartesi günU saat lG da komisyonumuz
da kapalı zarfla ckııtltmest yapılacaktır. 

3 - Tahmin berlell 106560 liradır. İlk 
teminatı 65i6 liradır. 

4 - Evsaf ve ııartlan kolordunun 15542 
ıayıh talimatında olduğu gibidir. Bu tali· 
mat tekmil garnizonlarda vardır. 

5 - Teklif mektupları ekl!lltme zama -
nından bir saat evel komisyonumuz bq -
kanlığında bulundurulmUJ olacaktır. 

(4050) 14071 

Muhtelif malzeme alınacak 
!stanbul Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
Mlkdan Clnııl 

Adet 
450.000 5 x 8 perçin çivisi 
200.000 l5 X 10 perçin çivisi 

1300.000 2,5 x 6 perçin çivisi 
S00.000 2,5 X 8 perçin çivisi 
200.000 2,5 x 10 perçin çlvlsl 

1500.000 2,5 X 12 perçin çivisi 
000.000 5 x 10 perçin pulu 

3000.000 ll X 8 perçin pulu 
450.000 c;lft gözlll perçin pulu 
450.000 yarım yuvarlak hRlka 
200.000 kilc;Uk ~mvarlak halka. 
130.000 Çift dilli toka 
Yukarıda yazılı 12 kıılem malzeme 12. 8. 

940 J)azartcsl g{lnU saat 15 te Tophanede 
İııt. Lv. limlrllğl satın alma komisyonun -
da kapalı 7'.arfla ekslltmeye konulmuıtur. 
Tahmin bedeli 102360 lira llk temlnııtı 
836S liradır. Şartname ve nllmunelerl ko • 
miııyonda görUlllr. İsteklilerin kanunt ve
slkalarlyle beraber tekli! mektuplarını 1 -
hale l!antlnden bir ıaat evci komlııyona ver 
melert. (4082) H072 

Un alınacak 
Eskişehir Sa. AI. Ko. Rs. den : 
Esklıehlr merkez ve İzmit'teki kıtaat i

çin 400 ton ekmeklik un pazarlıkla satın 

alrnaeaktır. 

Pazarlığı 3/Ap/940 cumartesi iÜDÜ saat 
11 de Eskişehir mıntaka satın alma komis-
1onunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
komisyonda görülür. Tahmin bedeli 47400 
liradır. Kati teminatı 7110 lira.dır. htekli
lcrin mezkQr gün ve saatte teminat mak -
buzlariyle komisyonda hazır bulunmaları. 

(4120) 14142 

Erat fotini alınacak 
lzmir Lv. amirliği Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - İzmir Mst. Mv. birlikleri için ııazar

hkla alınacak (5000) çift erat fotininc ve
rilen (640) Kr. fiyat pahalı görüldüğünden 
pazarlık 2/Ağs/!>40 cuma gilnü s:ıat 15 de 
kışlada İzmir Lv. &.mirliği satın alma ko • 
miıyonunda yapılacaktır. 

~ - Tahmin edilen tutarı S2500 liradır. 
3 - Teminatı katiye akı;esi 4875 liradır. 
4 - Şartnamesi ve nümunesi her gün ko-

misyonda görülebilir. 
5 - İr.tekliler ticaret odasında ka11th 

olduklarına dair ve.ika röstemıck mecbu
riyetindedirler. 

6 - Pazarlığa iştirik edecekler 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncU maddelerinde ve 
ıartnamC$İnde yazrlı vesikaları ve temlM
tı katiyeleriyle birlikte ihale ııutinden e
vel komisyona müracaatları. (4121) 

1414S 

Bakır karavana alınacak 
!stanbul Levazım Amirliği Satın Alma 

Ko. Rs. den: 
1 - 9000 adet bakır karavana alınacak

tır, Pazarlıkla eksiltmesi J. 8. 940 pazarte· 
si günü saat 15,,JO da Tophanedtt levazım 
imirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tabmin bedeli J2400 liradır. lllr. 
teminatı 2440 liradır. Şartname ve ııümu
nesi komisyonda görülür. lstelr.liltrin ka
nun1 vesikalariyle belli saatte komisyona 
gelmeleri. (4122) 14144 

Lavamarin kömürü alınacak 
1stanbul Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
4993 ton lavamarln kömUrU alınaC&ktır. 

Pazarlıkla ekıılltmesi .ı. 8. 940 P0111embe 
gUnU saat 15,30 da. Tophanede İstanbul le
vazım Amlrliği satın alma komlııyonunda 
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yapılacaktır. Tahmin bet'leli 674055 lıra ilk 
teminatı 4620 lira 27 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görUlllr. İsteklilerin kanuni 
veslkalarlyle belli ııaatte komisyona gel -
meleri. (4179) 14159 

Eğer takımı alınacak 

Balıkesir Kor Satın Alma Komisyonun
dan : 

1 - Kor birlikleri ihtiyacı için 400 adet 
eğer takımı paı:arlıkla yaptırılacaktır. 

2 - İhale 2/8/940 cuma gtinü saat 17 de 
Balıkesir kor ııatın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 32000 lira olup 
muvakkat teminatı 2400 liradır. 

4 - Nümune ve prtnamesini görmek 
istiycnlcr her gün komisyonumuzda gorcbi
lirler. 

5 - Taliplerin muayyen olan saatte ko. 
misyona müracaat etmeleri. (4180) 14160 

Sömükok kömürü alınacak 
lstanbul Levazım Amirlil!i Satın Almı 

Komisyonundan: 
1252 ton söm1kok kömUrll alınac:tktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 1. 8. 940 peroeınbe 
gUnU saat on beşte Tophanede İstanbul 
Lv. Amirliğinde satın alma komlııyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli ytnnl ııeklz 
bin yilz yetmiş lira llk teminııt.ı 2112 lira 
75 kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö
rUIOr. İateklllertn bclll saatte komisyona 
gelmeleri. ( 4181) 14161 

Kunı ot alınacak 
1stanbu1 Levazım Amirlifi Satın Alma 

Komisyonundan: 
1278 ton kuru ot alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 15. 8. 1940 tarihine tesa.
dlif eden perşembe gUnU saat 15 te Topha. 
nede İstanbul levazım Amirliği ııatın alma 
lcomlııyonundıı yapılacaktır. Tahmin bede
li 76680 lira ilk teminatı 50S4 liradır. 
Şartnameııi komlsyondıı görUlUr. İstekli· 
lerln kanunt veslkalariyle belli saatten bir 
ııaat evet teklif mektuplarım komisyona 
vermeleri. (4182) 14162 

Bulgur alınacak 
Konya Askeri Satın Alma Komiıyonun

dan: 
1 - Ciheti askeriyenin ihtiyacı için SOO 

ton bulgur pazarlık ııurctiylc satın alına • 
caktır. 

2 - Evsaf ve hususi ~artları Ankara, İs
tanbul, Konya. levazım amirlikleri satın al. 
ma komisyonlarrndadır. İstekliler bu ko -
misyonlarda okuyabilirler. 

3 - Pazarlığı 2/ağustos/940 cuma giln!l 
saat on dörtte Konya kolordu binası için • 
deki satın alma komisyonunda yapılacaktır • 
İsteklilerin gün ve saatinde komisyonda 
hazır bulunmaları. 

4 - Pazarlığından sonra takarriır edılo
cek fiyat üzerinden % 15 kati teminat a • 
hnacaktır. (4183) 14163 

Sığrr eti alrnacak 
Mutia Aslur1 Satın Alma Komisyo

nundan: 
1 - Muğla-Milfuı ve clvanndakl garnl· 

zanlara teslim edllmek üzere ceman 
H50.000) kilo ısıtır etinin 10 temmuz 940 
ihale gUnUnde talipleri tarafından teklif 
edilen 11yatlar pahalı görUldllğilııt'lrn bu 
mlkdar et yeniden kaplı zarf usullyle ek· 
slltmeye konulmuı1tur. 

Muhtelif ,;arnlzonlann ihtiyaçları ayn 
ayrı \'eya. iki Uı: grup halinde de ihale olu
nablllr • 

2 - Heyeti umumlyeslnln tahmin bcde
ll (101.880) lira ve muvakkat teminatı 
7641 liradır. Parça parça verildiğine göre 
muvakkat teminatı da bu nlııbcttc azaltı -
lır. 

3 - Hepsinin ihale gUnU 19 ağustos 940 
pazartesi g-UnU saat on beııtedlr. 

4 - Şartnamesi İzmir ve Ankara leva.
zım Amirllklerlyle tugay satın alma ko -
misyonunda J;'l!rllleblllr. 

5 - İhale Muğlada satın alma komiayo
nunt'la yapılacaktır. 

6 - bteklllerin teklif mektuplarını, te
minata alt makbuzlariylc birlikte UçUncU 
maddede yazılı saatten bir saat evel tugay 
satın alma komleyollUn& vermlıı olmalan 
§arttır. { 4lS4) 1416/ 

Un alınacak 
I!labiye Askerl Satın Alma Komisyo

nundan : 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye kon.ulan 

164000 kilo unun ihale tarihi olan 24/7/940 
da istekli çıkmadığından bu mikdar un Pi.• 

zarlrkla satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 22550 liradır. 
3 - İsteklilerin 1691 lira muvakkat te -

minıt ve kanuni vesikalariylc birlikte 
31/7/940 çarıamba rünü saat onda Islahi • 
ye"dc askeri satın alma komisyonuna mü -
racaatları. (4185) 14165 

Sığır eti alınacak 
Konya Levazım Amirliii Satın Alma 

KomisyonUDdan : 

l - Konya'daki kıtaatın senelik ihtiyacı 
olan (325) bin kilo 11ğır eti 24/7/g40 ıü
nü yapılan kapalı ı:adla eksiltmesinde tek
lif edilen fiyat pahalı görüldüğünden 
2517 /940 perşembe gününden itibaren bir 
ay içinde pazarlığa bırakılmı5tır. 

2 - İlk pazarlık 2/S/ 940 cuma günü sa
at onda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Konya'dı Lv. lmirllği 

ve İstanbul Ankara Lv. lmirliklcri satm 
alma komisyonundadır. 

4 - Muhammen tutan (78.000) liradır. 
5 - İlk teminatı (6612) lira (50) kuruş

tur. 
6 - İsteklilerin 2/S/940 cuma ıünü sa

at onda. Konya Lv. amirliği satın alma ko-
misyonunda bulunmaları. (4186} 14166 

Sığır eti alınacak 
!zmit Tümen Satrn Alma Komisyonun-

dan : 
1 - Tümenin İzmit garnizonu ihtiyacı 

iır.in 72000 kilo sığır eti kııpalr zarf eksilt
mesi ile satın alınacaktır. 

2 - Kapalı zarf eksiltmesi 14/.8/940 gQ. 
nü saat on beşte tümen satın alma komiı • 
Yonunda yapılacaktır. 

3 - 72000 kilo ııığır etinin tutarı ve ilk 
teminatı aıağıdı yazılıdır. 

4 - İsteklilerin belli ~ ve ıaatından 
bir saat evci kapalı zarflanru ihtıva eden 
tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 

5 - İstekliler her gün şartnamesini An • 
kara, Eski:ichlr, İstanbul, lcv~zım limirliği 
satm alma ve tümen satın alma komisyo -
nunda görebilir. (4187) 14167 
Cinai Miktarı Fiyatı Tutarı Teminat 

Kr. Lira Lira 
Sığır eti 72000 31 223.20 167• 
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ÇAY KÖYÜNDE HORAK ÇİFTLİGİ 
T. C. Ziraat Bankası Tokat şubesinden : 

o :;3 c: ~ 
r:. g,z -::: c ~ .... 
"ıoı ı:: _. -' C1S r.l '"' "iii E .. ·- ..... .!( .a ~ - ... CIS 

c: ·- c .s >. :::: >. ·- - .)ıC ...:.: MEVKtt 
- ... ":l "O ~ U CIS ı.. °:;j ·- U u ~~~ <.:)E~!S Cll6't> 

o ..OC.,lıl 

1350 Nısıf 138/147 şubat 310 620,3Kaz ve çidemli tepeler ve nohutlu 

176 

MO 

128 

147 

735 

1575 

2200 
1015 

455 

300 

682 

~50 

450 

540 

765 

tarla tarla 

.. 139/148 

.. 140/149 

141/150 

.. 135/144 

136/145 

137/146 

•• 142/151 

" 
143/152 

" 
153 

.. 154 

.. 155 

.. 156 

.. 157 

.. 158 

• 159 

• 160 

,, 80,3 Mandırasta boyalak 

" 
422,7 Değirmen ocağı önü ve mandıras 

" 
294 Mandırasta büyük tepeler 

" 
58,8 Çoraklık ve çay köyü yazıs 

" 
67,5 Çoraklık ve çay köyü yazısı 

.. 337,7 Çoraklık ve çay köyü yazısı 

.. 729 Bademli çal 

., 1010,9 Yalancıoğlu 

.. 

H 

" 

.. 
.. 

.. 

.. 

466,3 Şatoğlu ve boyalık ve on iki mevki· 
terde 

209 Eski horuk ve tuzla tepesi nam ma
halde 

137,8 Çay tarla 

313,3 Çay köyünün önünde cehennem de-
resi 

206,7 Eski çay köyü üstünde sırtlar mev
kiinde 

206,7 Çiftlik önünde harman tarla 

248,1 Çiftlik önünde kaş üstü 

351,5 Emir deresi ve hatıplık 

Gayri Menkulün Hududu . 

Şarkan, çay kariyesi toprağı, Garben yeni köy hududu ve yoğuz sinoru 
ve değirmen acağının eski barkı, Şimalen Zileden Tokada giden ~se, Ce
nuben dimorta ve çay kariyesinden Zileye gid.en yol. 

Ş. Çay köyünün hududu, G. Mandıra?: barkı, Şi. Sahibi senedin mandıraz 
ve büyük tepelerindeki tarlaları, C. Yeni köy suyu. 

Ş. Çay kariyesinin arazisi, G. Söğütlü dere, şi. yeni köy suyu, C. Tokat i 
le Zile arasmdaki şose. 

Ş. Sahibi senedin mandıraz mevkiindeki l.ıoyalık tarlası, G. Mandıraz har 
kı, Şi. kuş oturağı kariyesinden İsmail beyin ve çay kariyesinin araT.isi, C. 
Tepeardı ve bahçe başı kariyelerinin arazisi ve mandıraz barkı. 

Ş. üç yol ağzı, G. yeni köy hududu, Şi. köyden pazar kariyesine giden 
yol. C. yeni köyt:len Dimorta ve çay kariyesine giden yol. 

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

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

Ş. Horuk çiftliğinin deresi, G. Yeniköy deresi, Şi. üç_ Çakıl Kayası ve çift 
liğin Çalı, C. Göv Eşme ve Ycniköyün odun yolu. 

Ş. orta çal, G.Göv Eşme, Şi. dere, C. köy ve avlı çalı . 
Ş. Kale deresi harkı ve Kazankaya deresi namı diğeri söğütlü dere, G. 

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

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

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

Şarkı şimalisi Kazankaya deresi, G. Cay köyünün dağyolu, Ş. Mezarlık ve 
Kazankaya yolu, C. Pazar kariyesinin yolu. 

Ş. Hark ve mezarlık ve İdris efendi tarlası, G. Iloruk çiftliğinin sapyolu 
Ş. Yeni köy kariyesinin yolu, C. IIoruktan kale deresine giden yol. 
Ş. Çay köyünün deresi, G. Horuk çiftliğinin yolu, Ş. İdris efendi tarlası 

ve Çay köyü önü Cenuben kale deresine giden Horuk çiftiliği yolu. 
Ş. Horuk çiftliğinin sapyolu ve Çay köyü yolu, G. Sahibi senetlerin emir 

deresindeki tarlası Şimalcn yine sahibi senetlerin tarlası, C. Yeni köyü ve 
Çay köyü arasındaki yol. 

376 Tam 

Ş. Sahibi senetlerin kaş üstündeki tarları, G. Horuk çiftliğine gelen yol, 
Ş. Yeni köy ve Çay köylerinin yolu cenuben Horuk çiftliğine gelen yol. 

66/163 Büyük hatıplık Ş. Çiftlik ebniycsi, G. Hatıplık deresi Şi. Yeni köyden Horuk çiftliğine 
tarla 310/335 • 345,4 •· gelen yol, C. üç Çakıl kayası . 

440 ,. 162/169 Çoraklık Mezarlık, ve Yeni köy hududu ve yoğunlu tada sınırı ve yol ve değirmen 
310/ 335 ,. 404,2 yolu, 

64 .. 161/169 Çiftlik önünde TekkeJin tarla Ş. Çay köyünün deresi G. Çiftlik haneleri Şi. Çiftlikten Kale deresine 
310/335 ,. 58,8 giden yol, cenuben çiftlik değirmen yolu. 

1'. C. Ziraat bankası Tokat Şubesine 2814 No. lu kanun ahkamına göre bv ı.ı Musa Paşa zade Bekir Sami varisleri borç taksitlerini , • .,,.:ı,.sinde öde
mediklerinden mezkiir kanunun be§inci maddesi mucibince borcun tamamı kesbi muacceliyet etmekle borç mukabilinde ipotek olan yuk ~net, ta
rihi, No. ları, mevkii, hudut ve dekarları yazılı 20 tarladan üçünün tamamı ve 17 tanesinin nısıf hissesi Tokat vilayet idare heyetinin 11. 7. "' tarih ve 
S94 No.lu karariyle ve tahsili envaı kanunu ahkamına tevfikan satılacaktır. 

ıs. 8. 940 tarihinde muvakkat ihalesi ve ihalei müteakip 10 gün ıonra iha lei katiyesi yapılacağından taliplerin müzayedeye iştirak etmek üzere To
kat Vilayeti İdare heyeti kalemine müracaatları ve artırma tutarının % 7,5 miktarı pey akçesi olarak Ziraat Bankasına yatırmaları ilan olunur. 2995 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 

ı!:rzakın cinsi Miktarı Beher kilonun 
kilo Muh. fiyatı 

Kr~. Sn. 
Pirinç 

% 7,5 
temin.atı 

Lira Krş. 

(Beypazarı) 5000 30 00 112 50 
Kesme §eker 3000 42 00 265 50 
Toz şeker 6000 38 00 
B<.'yaz sabun 2000 45 00 106 50 
'\"eşil sabun 2000 28 00 
Süt 6000 20 oo 165 oo 
\' oğurt 4000 25 00 

Münakasa 
tarihi 

Gün Saat 

31.7.940 Çarşamba 10 
31.7.940 ,, 10 

31.7.940 .. 10 

31.i.940 " 
14 

1 - Ankara Polis Enstitüsünün 1940 mali yılı ihtiyacı için yukarda cins 
ve miktarları yazılı 7 kalem erzak açık eksiltme ile satın alınacaktır. Tah • 
min edilen fiyatlar, muvakkat teminat miktarları ihale gün ve saatleri hi· 
zalarında gösterilmi§tir. İhale polis enstitüsü binasında müteşekkil komis
yonda yapılacaktır. 

2 - Bu işlere ait şartnameler polis enstitüsündeki satınalma komisyo • 
nundan parasız verilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler teminat makbuz veya banka mektubu 
ile 2490 sayılı kanunun 2 ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3775) 13774 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Erzakın cinsi Miktarı Beher kilonun 
kilo Muh. fiyatı 

Münakasa 
tarihi 

Gün Saat 

ı nci ekmek 50000 
20000 

1000 

Krş. Sn. 
10 50 
45 00 
40 00 

% 7,5 
teminatı 

Lira Krş. 
393 75 1.8.940 Perşembe 11 

Koyuneti 
Kuzu eti 
Sığır eti 
(kemiksiz) 1500 42 00 

752 25 2.8.940 Cuma 11 

Sacieyağ 6000 J 25 00 562 50 3.8.940 Cumartesi 11 
ı - Ankara Polis Enstitüsünün 1940 mali yılı ihtiyacı için yukarda cins 

vo miktarları yazılı beş kalem erzak kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
Tahmin edilen fiyatları muvakkat teminat miktarları ve ihale gün ves aat

leri hizalarında gösterilmiştir. 
İhale polis enstitüsü bi.1asında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
2 - Bu işlere ait şartnameler polis enstitüsündeki satınalma komisyo

nundan parasız verilir. 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminat makbuzu veya banka mektu· 

bunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü mad
delerinde yaz.ılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 10. a kadar komisyo-
na teslim etmeleri. (3776) 13775 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Tahmil ve tahliye işleri ----- ANKARA HUBUBAT SILOSUNDAN -

----·----:= 2. 9. 1940 tarihinde ve saat 14 de silomuzun vagon tahmil ve tahli- =: 
:= ye ifleri açık ekailtme ile müteahhide verilecektir. Şartnameyi gör- := 
E: mek iatiyenler her gün siloya miiracaat edebilirler. 3027 -

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

«====================================~ 

Resmi dairevemüesseselerin 
nazarı dikkatine 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden 
Kok sahtı İcra Vekilleri Heyeti kararile Eti Bank'a veril

miş olduğundan resmi .. daire ve müesseseler kok ihtiyaçla
rını doğrudan doğruya Eti Bank'tan maktu fiyat üzerinden 
ve münakasasız temin edebilirler. Binaenaleyh, depodan 
veya vagondan alacakları kokları nakil için var ise kendi 
vasıtalarını kullanarak ve yok ise nakil hususunda müteah
hit bularak ihtiyaçlarrm halka ait talep tehacümü vaki ol -
madan ve bir an evel temin etmeleri lazımdır. 3011 

~==============================================~ 

İSTANBUL TAKSİM: SIRA SERVİLER - 86 
Yabancı diller öğretimine 

Önemli surette çalışmak iızere tesis edilen 

YENİ -KOLEJ 
İlk, orta ve lise sınıflarına kız ve erkek talebe kayıt ve kabul ede

rek bu ders senesi başında tedrisatına başlıyacaktır. Leyli kısım 
yalnız erkek talebeye mahsustur. İzahat almak için, her gün mektep 
idaresine müracaat edilmesi. Telefon : 41159 

Sayın Müşterilerimizin 

Nazan dikkatine 
Bilumum radyo, hesap. ynzı ve diğer e

lektrik ınaklneleri tamiratı ile meşgul ol· 
duA"tım Vehbi Koç ticaret T. A. şirketin· 
den ayrıldım. Yakında kendim açacağım 

Zayi - 1032 senesinde İııtaııbul z.-vtın
burn11 g<'dikl! hnzırlnnıa okulundan ~ldı • 
ğım 155_ No. lu r;ahadctn::ımem dosyamdan 
zayi edılınlştır. Yenisini çık11rtaeuğımdan 
eskisinin hiikmii olmadığını llfın ederim. 
Mustafa İlgnz 3031 

tamir atclyemde müşterllcrlmln emirleri· «================= 
ol bekllyece~iml nr7.ederlm. 

11 

İsmail Demlnşık 303~ , 
LINGUAPHONE' la 

İşinizden ayrılmadan, yorulmadan 
ve saatle bağlı knlrruıdn.n evinizde 
herhangi bir yabancı dili 6 ayda ku-
1.1ktan öğrenebilirsiniz. Dünya yü • 
zUnde 12000 ilim evinde resmen o • 
kutulan metodumuzun tetkik ve tec
rübesi parnsızdır. lstiycnlere mufas
sal bro5ür gönderilir. 

- 21. inci yıl. - No. 6 21 
İmtiyaz sahibi 

Iskender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

l\Illr.ssesc Mfid!lrll: Nnşlt tJLUÔ 
ULUS Basımevi ANKARA 

" 

HAŞET K1TPEVİ 

~===================~ 

Yavrunuz, saadetinizdir ... 

• 
Onun gürbüz ve sıhhatli yetişimi; tabiatin tıpkı bir yavru 
bi sinesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mümk\;ndür. ffet 
anne tabiatin insanlara bahşetiği bu kudret güzelliğinden istif•• 

deyi geri bırakmamalıdır. 

ÇAPAMARKA 
Müstah7.aratmda bu hassa t.ımamcn mevcuttur. 

Beşiktaş ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1915 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı --
~ 20 Memur ve 8 makine ressamı alınacai' 

-- Türkiye Demir ve Çelik fabrikalan Müessesesi 

= Müdürlüğünden 
§ Müessesemizin muhasebe, zat işleri, ticaret, muhaberat şubeleritr 
:=de istihdam edilmek üzere 20 memurla 8 makine ressamı alınacaJctıf• 
=İsteklilerin: 
§ 1 - 3656 veya 3659 numaralı kanunlara tabi daire ve müessesesattl 
:=asgari iki sene çalışmış bulunmaları, 
= 2 - Askerlik hizmetini yapmış olmaları, 

3 - Asgari orta tahsil görmüş bulunmaları, = 4 - Yac:Jarı 40 dan fazla olmaması şarttır. 
'."t il' 

= Yukarıda yazılı evsafı haiz bulunanlara 3659 sayılı barem kanun$ 
:=nun müsaade ettiği miktara, (BİR DERECE SINAİ İŞLET:td 
=zAMMI) ilave edilir. 
=: Bu kayıtlarla, memurlara 85 ila 140 ~ressamlara 140 ili 210 lir•Y" 

~kadar ücret verilecektir. • .. .. .. - ·· .. ~ 
= Taliplerin, Ankarada Sümerbank umumı mudurlugu ve Sumerba e' 

=:tstanbul şubesiyle, Karabükte müessesemizden tedarik edebileceld 
=:ri iş talepnamelerine, aşağıda yazılı vesaiki ekliyerek en geç 12 ağııril' 
=: tos cı40 tarihine kadar doğrudan doğ"ll} Karabükte müessese ı1' 
:=uürlüğüne göndermeleri ilan olunur. 
- 1 - Tahsil vesikalarının asıl veya suretleri 
:= 2 - Hizmet vesikalarının asıl veya suretleri .. 
:= 3 - Halen devlet devairinde veya 3659 numaralı kanuna tabi ~; 
:=essesatta çalışanlar, almakta oldukları ücretleri gösterir bir vesı . 
=:ile kendilerine ait barem intibak cetvellerinin musaddak birer suretıı 
:= 4 - Sıhat raporu, 
= 5 - Nüfus ve askerlik vesikası, 
- 6 - Polis hüsnühal vesikası. 
= 7 - 3 boy ve 7 vesika fotoğrafı. . 
_ NOT : 1 - Halen devlet dairesinde asli maaş alanlara 3659 nııf11' 
§ralı kanun ahkamı dahilinde sınai işletme zammı ile 2 üstün dere'~ 
= ye tekabül eden ücret ve 3659 numaralı kanuna tabi müessesele~ 
:=devletten ücret alanlara kanuni ahkam dahilinde bir derec-t sınai ır 
§tetme zammı verilecektir. P 
= 2 - Evelce memuriyet için müesseı;emize müraat edip mc.nfi ce"' 
=:alanların yeniden müracaat etmemeleri. 2911 
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YENİ SiNEMA HALK Si NEM ASI Sus SiNEM•J' 
Buglin ve gece (l ~· llugi.in ve gece Bu ak§ıım saat 2(1.S 

Sııat: 14.30 • 18,30 
iki !llinı hinlcn 

YANIK GÖNt}c..ve; 1 - İntikam seanslnn 
2 - Batalthnne çocuğu Saat: 12 • 16 scııııdc~ 100 crkeA'c bir kız Sahnhsız bir ıı.şk ~,.ti Sant: 16,30 • 21 Seanslar: 14,30 - 16,30 • 

scnnslnrı 18,30 • 21 • de Snnt: H - 18 seııtl 

l·Hm.iZİNCİ Saat: 12,15 te ucuz MACAH .Aşf<l -matine 
Pek yakında Cebeci Yenldottan Metropol bar 

YANIK F.StRE Şeyhin aşkı T. S 
TUrkc;e sözlli arapça Hamıım6nö açık hava 

ciEHVEİ KURBAHI şarkılı Ali Babnnın Mirası 
BA.Ş rolde: Türkçe sö:ı:IU ve ş11rkılı 

'ÜmmU GtilBUm 'kahkaha filmi 
~ 

YENİŞEHİR PALAS OTELİ Ankara Atatürk 
bulvarı Ti : 3949. İstanbul Şubesi Açılmıştır Tepebaşı Şehir fiyatfO" 

karıamda Tl: 413()0. 


