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acar-Rumen hududunda bir hadise! 
Ölen, yaralanan olmadı 

Macarlar da Romenler de 
Ziraat Vekaleti 2,5 milyon lira değerinde 
modern ve çeşitli ziraat . aletleri getirtti 

arşllıklı bir ka( el silah athlar . 
Macarlar bu hudut hôdisesini Bükreş 
hükumeti nezdinde protesto ettiler 

Budapeşte, 2 a.a. - Stefani 
Resmi bir tebliğde bildirildiğine 

göre pazar günü saat 14.30 da Macar
~ Romen hududu civarında kain Visk 

sayfiye mahallinin hudut karakolla
rından birinin kumandanı bir teftiş 
esnasında bir Romen devriyesine rast 
gelmiştir. 

Ziraat Vekaleti taıafından Amerika'dan getirtilen ve bir kı•mı Orman Çiftliği önündeki •ahada 
bulunan ziraat aletlerinden biçen ve harman yapan makineler· Bu husustaki yazımız 3 CÜ sayfada. 

ltıotörlü kuvetleri, romen milli bayramında bır geçit resmınde 

1'1lıerip 
1ra/ma ! 

Falih Rıfkı ATAY 
k-: -y evel İngiliz nazırlarm· 
~· •c 
il~ - Bu harbi İngiliz iatih-

\ '1~-reti kazanacaktır!" di
~~~~llefikler istihbarat işleri-

Romanya' da 

Dıı politikanın 

istika meli 

Rumen Hariciye nazırı 
mühim izahat verdi 

: f •Yetini anlamamıt değil
t~ ~a.t itiraf etmek lazımdır 

~· 0 kuz ay içinde haber al· 
~'ç 1Ya.de, haber verdiler. 

lllcf :.a.akını, İngiliz adalan 
'.\ti-,e .. k Norveç limanları iıgal ; 
lt\ıllı a.dar müttefikler için 
.,, 

1 
'§tır. Alman ordusunnn, 

t.::' efer· d k' "b 1 .. ı"lllcl.. ın e ı tecru e ere go· 
'tıl\1 ~'l'lı Yeniden zırhlanut ol· 

İıtd ranııızlar Sedan - Meuse 
ıı.,,, erı aonra öğrendiler. Gene 
~ l'lın .. •• U • aon taarruzu, multe· 
...... ç ın· ı· k 1 •q1 f 18 ı uvet e yapmış ol-
hi~· tanıız hükümct adamla-

>, •ııin • 1. b' tıı:_lle.t mag u ıyetten sonra-
....... IJ,11\dan öğreniyoruz. Bütün 
d~ nıüttefiklerin ıııralma 

~ "e h zi.fları kadar, alman 
h,ltk allunın sır tutma terbi-
1\lr •1tda iyi bir fikir verir. 

~ • aır d k' .. f'kl il. rr .. 1 • a var ı mutte ı er 
"'"" 7a.ga değil, sırver:meme· 
~ ~ fak olamamı§lardır. 

111,t er §ey meydanda idi. Ne 
ı hiİ· ile halk ağızlarını kapa· 
. ~Ut1:°0~lardı. Meseli aon gün-
1tlerj efıklerin Amerika'ya ait 

111~l'ıllı hakkındaki telgrafları 
·!"; lc,:ı. ı:" ord kaç motör yapa· 
'te \te;~ arnerikalılara, kaçı in

t' \>~ ılecekmiş; sonra F ord 
t~ fit'ııı teçrniş ve aynı sipariş 
1 ~~ .. fi.ya. verilmiş... Yahut, 

; \te llda.n kaç tayyare yola 
t t• ,.. i.. ·1· d 1 d 'lirııı? "4&gı ız a a arın a ne 
li\t' ..... , 1

• ne kadar tilimsiz aa· 
~l't-i~i" Bunlar &'azetelerde 
!)it z! Almanya'nın daha 
~ eııın k 
~· ~. il e te olduğunu da bil· 

L -ıldiltı \ı~a. karıı, Almanya'ya 
'"t ... 1 trın ·1.,, • .. • d"kl • . i !) ... 'lllıt _ -.ı ve ogren ı erını· 

l~ll ta. çalııınız: hemen 

Romanya hariciye nazırı 
Argetianov 

Bükrcş, 2 a.a. - Nazırlnr meclisi top· 
ıantısını müteakip a§ağıdaki tebliğ ne§re -
dilmiştir: 

Hartcive nazırı mecliste §imali Buko -
vlna ve B

0

esarabyanın tahliyeleri hakkında 
malQmat vermi§tir. 

1 

Devriye ortada hiç bir sebep olma
dan tüfekle evela iki kere sonra da 
üç kere ateş etmiştir. Macar devriye
si Romen devriyesini geri püskürt
müştür. Romenler, ricat ederken bir
kaç el silah daha atmışlardır. Kimse 
yaralanmamıştır. 

Macar hükümeti, Bükreş nezdinde 
bu hiidiseyi protesto etmiı ve ~oınen 
kıtalarının Macar hududunun ıçıne 

doğru ilerlemiş olmaları neticesinde 
husule gelebilecek teessüfe şayan ne
ticelere Romen hükümetinin nazarı 

dikkatini celbetmiştir. 

Bulgar hududunda 
Sofya, 2 a.a. - Bulgar 'aJan&ı on

diriyor: 
Dün gece bulgar - romen hududun

da vukua gelmiş olan hadise hakkın
da bir yabancı ajansın verdiği telgraf 
ile alakadar olarak, bulgar askeri ma-

(Sonu 5 inci sayfada) 

Cümhurreisimizin 
f eıekkü rleri 

Ankara, 2 a.a. - Riyaııeticümhur 
Umumi katipliğinden: 

Meclis Grupundö 

Hariciye Vekilimiz 
siyasi vaziyete 

dair izahat verdi 

ı 

Reisicümhur ismet lnönü, kabo
tajın türk bayrağına geçtiği günün 
yıldönümü münasebetiyle yurdun Hariciye Vekilimiz. 8. Şükrü 
her tarafından aldıkları ve vatan • Saraçoğlu 
d~şların samimi duygu sevinçlerini ı . . . 
bıldiren telgraflardan pek mütehas· Ankara, 2 a.a. - C. H. Partısı ":ecl ıs 
sis olmu•lar ve memı u • t te. grupu bugun (2171940) saa t 15 de reıs ve-

y ı nıye ve _ . H s k • · 
•ekku"rler· · 'hl ~ A d l A kılı Trabzon mebusu asım a anın rıya . "' ının ı agına na o u -
jansını memur etmiılerdir. 
r sacana,,,. .. rrsrN 

setıncle toplandı 

Ruımamede mılli emlak taksitlerinin uza
tılması hakkında evelce teşekkul etmi;ı O· 

lan parti grupu komisyonunun raporu var-

KrİSf Of' Un ölümü dolayısiyle dı.Bundan evd BOZ alan Haricıye Vekıli 
-----.-----.~-----~--- Şıikrü Saracoğlu, son haftanın sıyasi ahval 

B. Sara~oğlu ile 
Bulgar hariciye nazın 
arasında telgraflar 
Ankara, 2 a.a. - Orta elçi Kı1stof'un 

vefatı münasebetiyle BB. ŞUkrU Saracot· 
lu ve Popo! arasında 8.§ağıdnki telgraflar 
teati edilmiştir : 

Ekselans B. Popoff 
Hariciye Nazırı 

Sof ya 

ve hadisatı hıı.kkınc\.a Partı Grupuna uzun 
ve etraflı izahat vermiş ve bir çok hatip · 
!erin aynı mevzu etrafındaki mıitaleaları 

dinle.-ımiş ve sorulan suallere Hariciye 
Vekili tarafından cevap verilerek Harici • 
ye Vekilinin beyanatı müttefıkan tasvip 
olunmuştur. 

Bundan sonra ruznameye geçilmişse de 
vaktin gecikmesi dolayısiyle içtimaın 
yalnız bu mev.zua münhasır kalması ve di
ğer maddenin gelecek celseye taliki kabul 
olunarak toplantıya nihayet verildi. 

İtalya - Fransa 
İspanya bloku mu 

Amerika' da harp 

45Yeni harp gemisi 
inşası kararlaştı 

Amerika 
motörlü 

18 ay içinde 
fırkaya sôhio 

12 tane 
olacak 

Vaşington, 2 a.a. 
- Reisicümbur. 

1941 mali senesi 
içinde kabul edi -
len 5 milyarın top 
lanması için harp 
endüstrileri vergi
lerinin tedricen ar 
tırılmasını kongre
ye tavsiye etmiş

tir. 
Bahriye nezare

ti 45 harp gemisi
nin inşasına karar 
vermiştir. Bu ge
miler 414 milyon 

ı dolara malolacak
tır. İnşa edilecek 
gemiler 20 destro
ver. 13 denizaltı ve 
12 kruvazörden i 
barettir. 

Ruzvelt, bundan 
maada ordunun nıa 
kineleşmesini tacil 
ıçın 5 milyar iste· 
mek tasavvurunda-
dır. Amerihan Destroyerlerinden bır grup 

General Scott, beyanatta bulun~rak 1 sini~ B . Ruzvelt'ın ımzasına gönde~ı!· 
Amerikanın 18 ay içinde tamamıyle mesınden evet kongre tarafından ıla
motörlcştirilmış 12 fırkası, 4.800 si •

1 

ve olunmı.ştur. Bu men keyfiyetinın 
]ahlı kamyonu, 4.800 tankı, 10.000 si- hcdetı, Amerika Birleşik devletleri 
Jahlı motosikletı, 7.500 otomobıl ola- dcıııan.na::., ıç.n ıı.ıra cdılme ·tc olan, 
cağını söylemiş•i r Aer fırkanın 400 ~O torpıdonun ır.t; .Uereye devredil
tankı, 400 silahlı kamyonu ve 1200 me::.ı nakkında J .. ı,.ıan son tcklıf gibi 
muhtelif arabası olacaktır. muamelelerın onune geçmektır. 

lngilizlerin Amerika'dan 
alacakları harp malzemesı 

Vaşington; 2. a.a. - Royter : 
Amerika Birleşik devletleri silah ve 

mühimmatından fazla mikdarın İngil
tere'ye satılmasını meneden ve B. Ruz 
velt tarafından imzalanmış bulunan 
kanun, ilk propje halinde iken, yal
nız milli müdafaaya hız vermek hak
kında hükümleri ihtiva etmekte idi. 
Men hakkındaki madde, kanun proje-

Bu kanuna ılave edilen madde şöy
le demektedir: 

Ordu veya donanmaya ait bulunan 
ve yahut ordu veya donanma için si
pariş edilmiş olan hiç bir kara veya 
deniz sıtahı, gemi, vapur, tayyare, 
mühimmat veya harp malzemesı. ordu 
veya donanma başkumandanlığı bu· 
nun Amerika Bırleşik devletleri mu
dafaası için esaslı olmadığını tasdık 
etmediği takdirde, devredilemez. mu
badele olunamaz veya satılamaz. Muhterem kolleg ve dostumuz orta el

çi Kristof'un vefatı haberini derin bir te
es.slirle aldım. Sectyeıılnin dUrUstıUğil, mA
nevl vasıfları, vazifesini ifada gösterdiği 
maharet ve memlcketlcrtmız ar881ndaki 
dostluğun inki§a!ındakl hizmctleı1 daima 
h~tıralarımızda baki kalacaktır. İşte bu 
hıssiyatla meşbu olarak size çok nıUheyyiı; 
tf1zlyelcrlml ıı..rzedcrim . 

kurulmak isleniyor ı İngiliz tayyareleri Alman 
'lıı t ola. . 
~ı~ ·~ h1.1 ~ n §eylerdır. 

11 ~i""'d R\ın değil, harp bir aan· 
ı .~llfer arıberi aır tutma ve ıır 
ı,~l'ııilte ~'Ya mağlubiyetin e-

Kurulmakta olan yeni Avrupa durumu 
neticesi rumen barlcl politikasının aldığı 
istikameti izah etmiştir. MezkOr politika 
çerçevesi dahtlinde olmak Uzere, Romanya 

(Sonu 5 inci sayfada) 
ŞÜKRÜ SARACOÔLU 

Nevyork, 2 a.a. - İtalya - Fransa - İs
panya'nın ittirlkiyle bir lltin blok tesisini 
teshil maksadiyle Laval'ın başkanhfında bir 
tek parti tarafmdan teşkil edilecek bir 
fransız hükümetinin teşekkülü ihtimali hak 
kındaki haberlere dair tefsiratta bulunan 

sanayi merkezlerini 
t tt "•ttden olmuıtur. Bir 

''-~hlilt~~ kadar hür olsa da, 
1 111

1l'lil\ b başladığı vakit, de
l'ııeai 1• a:ıı müaamahalannı 
~t"'~kzınıgelir. Harp içinde 
...... llıı:ı, Amerika dahi 

',,.. ..,,, .. , 
Fransız sefiri 
Suriye'ye gitti 

Fransız hükümetini11 Ankara bü}'.ük 
elçisi B . Massigli kısa bir müddet kal
mak üzere Toros ekspresiyle Suriye-
,.. 16trl:d 

Ekselans B. Saraçoğlu 
Hariciye Vekili 

Ankara 
MAtemimlze çok hararetli bir surette 

lştirAkinlzden deı1n bir ırurette mütehassis 
olarak, memleketlerlmlz arasında mukare
neUn en hararetli Amilleı1nden biri olmuo 
olan zavallı dost ve kolleğlm B. Tedor 
Krlsto!'un ölllmU mllnascbetlvlP vaki tA
ziyelerinlzden dolayı samımı teşekkUrleı1· 
m1D ka.bulUnU eluelAnaınıZdan rica ederim. 

tv.POPOF11' 

bombardıman ettiler 
N evyork Times gazetesi diyor ki: 

"Fransa faşist olduğu takdirde, fransız Londra, 2 a.a_ - !~iliz hava nezareti -ı Diğer bombardıman tayyareleri, Ham • 
milletinin serbest intihabiyle olacak de -, nin tebliii : burg'da petrol tasfiye fabrikasına Hanım 
ğildir. Fransa'nm ölmez ruhuna, alma.n n - Dıin akşam inciliz hava kuvetlerine men- ı köprusüne, Duisberg civarında mJh m bir 
keri şefleri tarafından geçen hafta ıstar e- sup bombardıman uyyareleri, düşma.nm hedefe ve Meiderich'de bir yukselı: fırına 

dilen .zalimane idam '!'ahkfuni:yetleri kadarı Kiel deniz üssüne ~ucum_ ederek bir ı;ok hücum etmi;ılerdir . 
fqi.sm de ya.bıuıcıdx'. dlıri>eı.r lm.Jde7lemiflentir, (~ I İacİ H7/adA) 
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Askeri bahisler 

Fransa mağlubiyetinden 
alınacak bazı dersler 

1- Son günlerin hfidiselerini, aske
ri hareketlerden ziyade, Almanya -
Fransa, İtalya - Fransa arasında akte
dilen mütareke muahedenamelerinin 
diktası ve imzası teşkil etmiştir. 

MağH'ip bir milletin kusurlarını bul
mak ve saymak kolaydır. Hatta der -
ler ki: 

Hud!J göstermesin asarı izmihlil bir 
yerde ... 

Şivei yağmada ahibba mebhut eyler 
adayi.. 

Fakat ne olursa olsun o mağliibi
yetten her memleket için alınacak a
cı dersler vardır. 

••• 
Bugün dünyanın her tarafında, ka

falarda bir sorgu çengelı var: - Fran
sa gibi bir millet nasıl oldu da bu ka
dar az zamanda çözülüp diz çöktü ? 

Hatta almanların kendileri bile 
fransızların bu kadar az zamanda a -
mana düşeceklerini herhalde hatırla
rına getirmemiş olsalar gerektir. 

Elbet, bu seri çöküntünün, manevi, 
stratejik, taktik ve <>rganizasyon bakı
mından birçok sebepleri vardır, diyor
lar. 

Biz burada, yalnız şimdiye kadar 
maH'im olabilenlerin bazıları üzerinde 
durmayı faydasız bulmadık ... 

ı - Bu mağlubiyetin manevi sebe
bini, Mareşal Petain; büyilk harpten 
sonra, almanlar intikam almak maksa
diyle bütün kuvet ve fedakarlıklariy
le çalışırlarken, fransızların galibiye
tin verdiği gurur ve neşe :,." ıırle zev-
kine dalmı olmasında lı · or. 

Biz, buna, faşizmden komünizme 
varıncıya kadar birçok siyasi partile
rin fransız milletini, ı ok siyasi grup 
lara bölünüp, halk l ':ımiyeti pren
sipleri ile sarsılmaz hukümet otorite
sini ahenkleştirmiyen bir dağınıklığa 
götürmüş olmasını, da en mühim ma
nevi (siyaat) Amillerden biri olarak 
katabiliriı: .. 

Bundan başka bu dağınıklıktan isti
fade ederek dıştan gelen ve içte üre
yen propagandaların bozguncu tesiri 
de üstelik katmeridir. İşte Fransa 
mağlUbiyetinin kökleri derin yıllara 
uzanan manevi amilleri hulasatan bu
dur denebilir •. Bundan her memleke
tin alacağı dersler vardır •.. 

a) Alman taarruzu başladıktan son
ra. Belçika'ya yardım maksadiyle si
yasi mülahazalara kapılıp, askeri icap
ları adeta unutarak, biri fransız, diğe
ri ingiliz olmak üzere iki ~eçme ordu
yu, müttefiklerin, acele Belçika'ya 
yollamaları strateji bakımından asla 
doğru sayılamazdı .• Böyle iki mühim 
ve seçme orduyu Belçika ordusu ile 
birlikte hareket etmek üzere Belçika
da toplamak, ancak müttefik ordular
da en mühim muvaffakiyet amili ola
cak olan (insan) ve (malzeme) ade
dince düşmana çok üstün bir vaziye
te giren ve binaenaleyh düşmana kar
§ı taarruza geçmek inisiyativini ele 
alan müttefik bir ordunun karı olabi-
lirdi.. · 

Halbuki vaziyet hiç de böyle değil
di: şimdi anlıyoruz ki, alman taarru -
2unun asıl fransız cephesine saldırdı
ğı 5 haziranda, 151 tümenlik alman 
ordusunun karşısında ancak 55 fran
sız tümeni vardı... Demek ki 5 hazi
randan 16 hazirana (mütareke talep 
tarihine) kadar geçen 11 gün zarfın
da her fransız tüm~ni J •lm•n tümeni 
ile boğuşmu~tur. 

A. R.EREM 

a) Müttefik ordularda, kayıtsız 

şartsız kumanda vahdetinin tesis edil
mesinin, sevk ve id1remn tesis edile
memesinin de en .r tarafı oluşu

dur .. 
1914 - 18 büyük harbinde çok acı 

tecrübelerini gördükleri, ve nihayet 
(Mareşal Foş) un kumandası altında 
güç beta birleşebildikleri ve birçok 
amiller arasında bunun da tesiriyle 
harbi kazandıkları halde, bu sefer, işe 
başlar başlamaz bu kumanda vahde
tini derhal ve kayıtsız şartsız kurama
dıkları anlaşılmaktadır •. 

b) Müttefik orduların ötedenberi 
malô.m olan esaslı zayıf noktası da, 
o orduların organizasyonunca, yetiş
me ve yetiştirme sistemlerince başka
lığıdır. Yanyana muharebe edecek iki 
ordu, eğer aynı organizasyona sahip, 
aynı talim ve terbiye sistemi ile ye -
tiştirilmiş değil iseler, bu noktalar -
dan aralarında ahenksizl!k olacağı ve 
bunun da mu\·affakiyet iı;in, herhalde 
zayıf bir nokta teşkil eticceği aşik:ir
dır .• 

Hu tasa: tek bir memleket, tek bir 
millet olarak, tek bir kumanda, tek 
bir organizasyon altında tek bir talim 
ve terbiye sistemi ile yetiştirilmiş 
mütecanis bir ordunun; memleketleri 
ve milletleri ayrı; kumandaları, orga
nizasyonları ve talim ve terbiyeleri 
başka fakat aynı adetteki müttefik bir 
ordudan her zaman keyfiyetçe üstün 
olacağına şüphe etmemek lazımdır. 

Bu takdirde, müttefik orduların 

muzaffer olmaları, ancak insan ve 
malzeme adedince kahir bir üstünlük 
teminine bağlı kalır. Halbuki yukar
da işaret ettiğimiz veçhile müttefik -
ler henüz bunu yapamamışlardı.. 

5 - Fransa'yı taktik sahada mağ
lUp eden amillerden biri de tanklar'la 
tayyareler'in birlikte tesirlerini, iran
sızların, kendi askeri muharrirlerinin 
yazdığı gibi, evelden küçümsemiş ol
malarıdır ki, hakikaten bu da büyük 
hatadır. Düşmanın hiç bir şeyini ne 
lüzumundan fazla küçümsemeli, ne de 
büyümsemelidir. Fransa taktiğinin bu 
mühimscmezliği yüzünden almanlar 
çoktan hazırlanmışlar, ve (Sedan) 
yarmasında 100 kilometrelik bir cep
heye 4000 tanklık büyük bir kütle 
ıürmeğe muvaffak olmuşlardır. 

••• 
Şüphe yok ki; harbi, daima birçok 

büyük ve küçük muharebelerden bir
çok ileri geri hareketlerden sonra, iki 
tarafın bütün kuvetlerinin çarpışma

ğa mecbur kalacakları kati neticeli bir 
meydan muharebesinde, 1) lnsan a
det ve keyfiyeti, 2) Malzeme adet ve 
keyfiyeti, 3) Organizasyon kudreti, 
4) Maneviyat seviyesi, gibi dört esas
lı muvaffakiyet amilinin mümkünse 
her dördünde üstünlük, bu mümkün 
değilse, hiç olmazsa bir kısmında mü
savilik, bir kısmında üstünlük temin 
edebilen taraf kazanır .. Fransa, işte 
bu dört esaslı muvaffakiyet amilinin 
hiç birinde üstünlüğü değil hatta mü
saviliği bile vaktinde temin cdemeyi
~nin mağlQbu olmuştur .. 

"'"'* 
Bize gelince; 
Dünya hadiselerinin her millet için 

binbir ihtimal hazırladığı bu gergin 
demlerde, kurulduğu günden beri; 

"Yurtta sulh, cihanda sulh" 
prensipini değişmez ve şaşmaz bir 

düstur edinen cümhuriyet türkiyesi 
kendi emniyet ve selameti için oldu
ğu kadar etrafı için de sulha hizmet 
ettiğine kaniğ bulunduğu bu dürüst 
ve açık ıiyaaetin icabı olarak, istedi
ği ıulh ve sellhı korumıya, nerede 

ULUS 

SPOR 

Futbol Grup 
Müsabakaları 

Cumartesi günü dört 
merkezde birden başhyor 

Beden t erbiyesi genel dircktörlliğU fut
bol federasyonu, rnlllt kUmcye l§tlri\k et -
rniyen bölgeler nrıuıında 1940 senesi futbol 
birincilikleri mUs:ı.baknlnrına 6 temmuz 
cumartesi gUnllnden itibaren dört grup 
merkezinde başlamaktadır. 

Müsabakalara bu yıl 32 bölge §amplyo
ııu iştırllk etmektedir. Grup merkezleri ve 
bu merkezlerde mUs::ıbaka yapacak bölge -
ler şunlardır: 

İçel. Grup merkezi <Mersin) :-İçel, Er
zunım, Hatay, Diyarbakır, Çankırı, Ma
latya, Mnrnş. 

Burs::ı grup merkezi: - Bursa, Edirne, 
ımcclk, Bnhkcslr, Kocaell, Tekirdağ, Es
kişehir. 

Knyserı grup merkezi: - Kayseri, Or
du, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zongul
dak, Giresun. 

Aydın ,gnıp merkezi: - Aydın, Denizli, 
.Afyon, JH1111isn, l\Jııı'tla, Klltnlıya. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörltiğil, 
mllsnbakaları idare etmek üzere Mersine 
B . Raim Seymener ı. Bursaya B . Ziya Ate
ı'i, Kayserl'ye B. Asım Fevzi ve Ayı.lına B. 
Hakkı Bekansir'I göndcrmektcd' r . 

Grup mUsabakalan 9 temmuzda sona 
crec k ve vamplyonları ıs - 14 temmuzda 
gene İçel bölge merkezi ol ıı n Heralnde dö-
mifinal mUs::ıbakalarım •~ deceklerdir. 
Bu mlls::ıbakaların son•'" ·lnclllği ka-
zanan takım fedcraaYonr..., .ı olunacak 
tarih ve mahalde grup m ıkoları ma-
hiyetinde addedilen mllll . ıııe grupunun 
şampiyonu ile bir mUsabakıı. yapacak ve 
bunun galibi Tilrklye şampiyonu tırın olu
nacaktır. Bu mUsıı.bakanın tarih ve icra 
ınnhalli henUz tayin edilmemlııtlr. 

İstanbul'da yapılacak 

atletizm müsabakaları 
1stanbul'da bu ayın 14 ünde Mısır, ma -

car ve yunan atletlerinin iştirakiyle yapı -
lacak müsabakaların hazırlıkları devam et
mektedir. 

Üçüncü htanbul beynelmilel atletizm 
müsabakaları adını alan bu temasa adı ge· 
çen memleket atletlerinin iştirak edecekle
ri umulmaktadır. Şayet ahvali hazıra do -
layısiyle yabancı sporcuların gelmeleri 
mümkün olamasa dahi bu müsabakalar mil
li atletlerimiz arasın<la gene aynı tarihte 
lstanbulda yapılacaktır. Bu yabancı atlet· 
!er memleketimize gelebildikleri takdirde 
aynı ekiplerin ertesi hafta 21 temmuz ta -
rihindc Ankara'<la bir müsabaka daha yap
maları temin olunmuştur. 

Ankara'dan bu müsabakalara Muhittin 
Akın, Adnan Darılmaz, Galip Darılmaz, 
Mustafa K plan Jerfi Fıratlı ve Gazi ter
biye enstitüsünden Basd iştirak edecekler
dir. 

Bu ha ta yuzme 
yarışları yapılacak 

Karadeniz yüzme havuzunun inşaatının 

bitirilememesi dolayısile geçen pazar giinü 
bölge yüzme te~vik mıisabakaları yapıla -
nıamış ve 7 temmuz pazar &ününe bırakıl -
mı$tı. Malüm ol<lufu üzere Beden Terbiye
si Genel Direktörlücü ıu sporları federas
yonu devlet ziraat iısletmeleri kurumu ile 
mutabık kalarak havuzun bir köşesini 
18.SxSO ebadında nizami yüzme havuzu şek
line koymayı kararlaştırmıştı. 

Bu hafta pazar günıi bu kısımda tcsbit 
edilen programa göre ilk yilzmeler ve at -
lamalar yapılacaktır. 

ve kimden gelirse gelsin doğrudan 
doğruya kendisine tevcih edebilecek 
her türlü tecavüz ihtimalJerine karşı 
mukaddes bildiği istiklal ve cümhu
riyetini müdafaa ve muhafazaya ha -
zır .. Bütün türk halkını bağrında top
luyan tek partili; kayıtsız şartsız, mil
li halk hakimiyetinin timsali olan tek 
meclisli; tek vücut bir millet ... olarak, 
bütün gönlü ile ve sarsılmaz iymanla, 
inanıp bağlandığı Milli Şef'inin etra
fınıfa tek granit gibi birleşmiş.. eli 
kılıcının kabzesinde; parmağı tüfeği
nin tetiğinde .. gözü vatanın hızında .. 
kulağı yalnız Milli Şef'inin sesine a
çık .. her zamandan ziyade uyanık.. ve 
tetik harp harici vaziyetini muhafaza 
etmektedir. 

Kızılay haftası 

1 Temmuz günü 

her yerde baıhyor 
Kızılay cemiyeti son senelerde olduğu 

gibi bu sene de lza adedinin fazlfllaşması
ıır temin için (Kızılaya aza yazma) hafta -
lan yapılmasını teşkilatına bildirmiştir. 

Kızr\ay Ankara merkezi heyeti, Ankara
da haftanın 7 temmuz ile 15 temmuz ara
sında yapılmasını muvafık görerek hazır
lıklara başlamııtır. Cemiyetin en mühim 
gelir mcnbaı olan ha tcahhiıtlerinin top -
!anmasını ve yeniden Kızılay'a aza kayde • 
dilmesini temin bakımından verimli ve 
miısbet olan bu çalışmalar son senelerde 
cemiyetin aza adedini oldukça mühim bir 
yeküna çıkanmııtır. 
Anıknra merkez heyeti, halkı tenvir 

maksa<liyle 2 temmuzla 7 temmuz arasını 
propaganda haftaaı olarak kabul etmiştir. 

Tertip edilen seri konferansların veril
mesine dün akşamdan itibaren radyoda baş· 
lanmıştır. Şehrimizin büyuk ticarete.neleri, 
cemiyete müracaat ederek hafta münase -
betiyle bir günlük gelirlerini cemiyete ter
ketmeyi ve vitrinlerini haftanın devamı 

müddetince milli renklerimizle ve Kız ılıı.

ym hizmetlerini tebarüz ettiren yazılarla 
ve resimlerle süslemeyi teklif etmişlerdir. 

Şehrimizde bulunan yliksek mektep tale
beleri, yurttaşlarımızın cemiyete iza ya • 
zılmalannı temin için cemiyetin gösterece
ği ve vereceği vazifeyi yapmayı şimdi.elen 

kabul etmişlerdir. Bu hamiyetli turk ço -
cukları hafta içinde evlere mıiracı:at ede -
rek vatnndaş\arımıı:ı Kızılaya lza olmıya 
davet edeceklerdir. 

En büyük hayir müessesemiz olan ve her 
felakette derhal felaketzedelerin imdadı -
na bütün levazımiyle koşan Kızılay'ın 63 
senelik tecrübeli bir çalışma ile vatandaş 
vicdanında ve kalbinde uyandırdıcı emni -
yet ve sevgi her gün biraz daha artmakta.
dır. 

Felakete uğramış vatandaıtların yardımı
na koşmak gibi en insani bir diışunce ile 
çalışan ve cemiyetin ana islerini görmeyi 
lizerlerine almııı bulunan merkez heyeti ile 
gençlerimizin işbirliği yapması şiıkranla 

anılacak mühim bir harekettir. 
Merkez heyeti, sayın ankaralılarrn aza 

yazılmalarını temin için hafta içinde, ken
dilerine müracaat edecek heyetleri iyilik
severlikleriyle karşılıyacaklarından ve bu 
suretle hayir işlerindeki çalışmalarında 

kendilerini teşvik edeceklerinden emin bu
lunmaktadır. 

Merkez heyeti hafta münasebetiyle umu
mi mesaisinin icmalini bir beyanname neş
rederek sayın ankarahlara bildirmiye ka • 
rar vermiştir. 
Haftanın son günü mevcutlara iliveten 

Dikmen nahiyesinde bir ktzılay kıliniğinin 
resmi kuşad.}..,Z!'P•laqol..t.r. 

Birle§en. kenetle§en mi11e
ti tek vücut say . 

Baş ucunda ~efkatli anası 
da "Kızılay". 

Çağrı 
X Arzuhal Encümeni bugün saat 

9,30 da toplanacaktır. 
X Dahiliye Encümeni 3. VII. 1940 

çarşamba günü saat 10 da toplana -
caktır. 

X Milli Müdafaa Encümeni 3. VII. 
1940 çarşamba günü heyeti umumiye -
den sonra toplanacaktır. 

X Divanı Muhasebat Encümeni bu
gün saat 10 da toplana;:aktır. 

X Maliye Encümeni 3. 7. 1940 çar
şamba günü umumi heyet içtimaından 
sonra toplanacaktır. 

X Bütçe Encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 

Fransa'daki talebemiz 
Ankara, 2 a.a. - Paris'ten Fransa'nın di

ğer mahallerinden Bordeaux'ya gelmiş bu
lu!'..an talebemizin mütareke hiıkümlcrine 

nazaran iııgal mmtakası haricinde kalan 
Beriı:ueux şehrine sevk ve orada isk!n e
dildiklerine dair Hariciye Vek.iletine res
mi malümat gelmiştir. Talebe müfettişi 

bunların başlarındadır. 

••• .,......................................................................... ~ 
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Divanü Lügat- i 
ve dilimizin zeng·nrğ ~ 

Türk Dil Kurumu Üyelerinden bilgin dostumuz B. Besim At• f ik 
gıpta edilecek bir emek harcıyarak dilimize çevirdiği DivanÜ ıug' i 
Türk'ün birinci cildinin basılıp çıkması do)ayısiyle bir fıkrıı. yıı:t e 
Evelki gün Anadolu Ajansı'nın verdiği bir haber, öteki ciltleritı lıı 
geçmeden basılacağını müjdeliyordu. Şu halde milli kütüpaneıniı he 
ları çoktanberi eksiğini duyduğu büyiik bir esere, türk dili de tl .:ıı 
değerli kaynal<larından birisine kavuşmaktadır. 

Bu ana - kitabın tercümesi, lstanbul'daki arkadaılarımızın ds ~ 
ve alkııları ile kar§ılandı. Bundan dokuz yüz yıl kadar önce 'f' 1 
olan bu eser içinde osmanlıcanın nesim kelimesini karşılıyacnl<ı 
daha ahenkli bir esin kelimesinin bulunduğunu görmek bir tıılt~ td 
harrirleri öz kelimelerimizin zenginliği hakkında gerçekten giiıe ~il 
lar yazmağa sevkettiğini gördük. . '~ı-

Burada milletine ve milliyetine karşı ne enıin bir acvgi ve bJ: lıtt 
duvduğunu bir vesile ile daha belirttiğimiz Kaşgarlr Mnhmut, e İ1t 
yalnız birer şiir malzemesi olabilecek esin gibi kelimeler ba1'1~ l 
değil, aşağı yukarı, on asır kadar önce türk camiasının medeni>" 
kadar ileri gitmiı olduğunu ortaya koyan sözlerle de dilimizin 1 

liğini göstermiıtir. 

Dün Divan'ın sayfalarını kanıtırırken ıu kelimeye raatladıırı: 
Otü. Mala biçiminde bir demir parçasıdır ki dikit yerlerini yııtı11 

için kızdırılarak elbise üzerine bastırılır." t 

Dokuz bu kadar asır önce İzah edilen ütü kelimesi, muhakkll1' t 
daha Öncelerdenberi dilimizd~ yaııyordu. 

E~eri bu bakımdan eliyerek medeniyet terimi sayılacak birÇ~ 
meler bulmak mümkündür. Bir dostum böyle bir emek harcı.ıdd 
bir takım kelimeler ele geçirdiğini söylüyordu. 

Asırlardanberi, büyük bir medeniyete sahip olan bir milletiı:ı 
d
., 

sine yakışır bir dili bulunduğunda ıüphe etmek caiz olur mu i 1 

Öz türkçe davasını ele alanlar, dilin bu zengin mazisini dÜ~U. 
tir ki muvaffakiyetlerinden emin bulunuyorlar. 

Tekirdağ 

deniz 
ve Sinopta 

bayramı 
Tekirdağ, 2 a.a. - Deniz bayramı 

dün burada merasimle kutlanmıştır. 

Bu münasebetle Atatürk anıtına çe -
lenk konmuş ve onu takiben deniz is
tiktalimiz hakkında bir konferans ve
rilmiştir. Başta vali olmak üzere bü
tün gençlik ve halk sahildeki ordue
vine giderek deniz şenlikleri seyret
miştir. Bu arada yapılan muhtelif 
yüzme müsabakalarına 52, kürek çek
melere 10 kişi iştirak etmiştir. 

*** 
Sinop, 2 a.a. - 1 temmuz denizciler 

bayramı dün deniz şehitlerı abidesi 
önünde toplanan bütün sinopluların 
iştirakiyle ve coşkun tezahüratla te
sit edilmiştir. Bu merasimde Sivas 
mebusu ve parti müfettişi Hikmet I
şık tarafından çok heyecanlı bir hita
be yapılmıştır. Hatip sözlerinin so -
nunda Lozan'da kazanılan ve bugünü 
yaratan zaferin ehemiyetini izah ede
rek Lozan kahramanı milli Şefimize 
karşı bütün ulusca duyulan minnet ve 
şükran hislerini ifade eylemiştir. 

l:z.mit'te denizcilik bayramı 
İzmit, 2 a .a. - Denizcilik bayramı İz

mit'te tczahllratıa kullanmıştır. Bu vesile 
ile dUn Öğleden evel eekl ve yeni denizci -
lerle bir deniz kıt.ası ve lzmltlller Cümhu
rlyet meyd:ı.nınrla toplanarak AtatUrk hey
keline çelenkler koymuşlar ve bu mUnase
betle söylenen eözlerle bayramın mfınMı 
tebarUz ettirilerek bUyUklerlmlze karşı 
bağlılık ve oUkran hislerini tekrarlaıiııe -
laruır. Öğleden sonrn Hnlkevl tarafından 
bUyük deniz rnllsabaknları tertip edllml§ 
ve bu mlisnbakalara bUtUn körfez gençleri 
iştlrflll etmlı:ılerdlr. Ayrıca rıhtım boyun -
da Derbentli köJ'lll gençlerle izmitll genç
ler araeında yapılan elklet atma, halat 
çekme milsnhakalnrını köy,U gençler ka
zanmıglar ve halk tarafından ıılddetıe 
alkışlanmııılardır. Gece Parti kaza idare 
heyeti tarafından bayram mUnıuıebetfyle 
bir kır balosu tertip edilmiştir. 

İstanbul' da istimlak edilecek 
evler 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Unkapanı 
köprüsünü Yenikapı ile birleştiren Gazi 
bulvarı üzerinde yapılaca!: istimlake ait e
mir buıtün geldi. Bu sahada bin kadar ev 
istimU.k edilecektir. 

-·r. ~ Ticaret Vekôletı ııı 

tebliği 
Ankara, 2 a.a. - Ticaret 'f/C: 

den tebliğ edilmiştir: 
Lisans işlerinin daha seri ~ 

rette yapılmasını temin ırıa 111'! 
Amerika ve enternasyonal tak~ ~1 

leketlerine sevkedilecek ınal 
lisans talebi hakkında dış tic8 
resi reisliğine merbut mıntakO 
müdürlüklerinden İstanbul, 
Mersin ve Samsun mıntaka 
müdürlüklerine talepname i1t 
caat edilebilir. 

Köy ensfifüf eri müdür! 
tayin edildi 

Balıkesir - Savaştepe köy 
müdür muavini BB. Ömer tJS 
enstitü müdürlüğüne, Antalr' 
su köy Enstitüsü muallimi 'fi' 
soy ayni enstitü müdürlüğUfl' 
şehir - Çiftelcrköy EnstitUsO 
muavini Şinasi Tamer, Matatf" 
çadağ köy Enstitüsü mua11it11 
dürlüğüne, Trabzon - Beşilcd 
Enstitüsü muallimi Muharrc:~ 
ayni enstitü müdürli.ığUne. ~ 
Arifiye köy Enstitüsü muat11 

man Edip ayni enstitü mudil 
Kars - Gılavuz köy öğretıtl' 
müdürü Halit Aganoğlu Gıl' 
Enstitüsü müdürlüğüne, "' 
Akpınar köy Enstitüsü muall 
reddin Biriz ayni enstitU ı11~ 
ğüne, Kırklareli - Kep!rtepe t 
titüsü müdür muavini önıer, 1 
Gönen köy Enstitüsü müdjjt 
tayin edilmişlerdir. ~ 

İlk tedrisat muallim]etİJ ~~ 
kadro dolayısiyle tf, 
farklarını alamıyarıı' Belçika ve Flandres'daki meydan 

muharebelerine iştirak eden fransız 
ve İngiliz tümenlerinin sayısı resmi 
beyanatla sabit olduğu veçhile, 25 ol
duğuna göre, 10 mayıs 1940 da ilk al
man taarruzu başladığı gün, 80 fran
sız ve İngiliz tümenine karşı 151 al
man tümeni taarruz etmiş oluyordu. 
ki bire karşı iki demektir. İtalya hu
dudunrla bağlı kalan fransız kuvetle
ri bundan hariçtir. Elhasıl, harp baş
hyalı 9 ay olduğu halde, iki taraf ara
sındaki bu bariz kuvet farkı varken, 
müttefiklerin Belçikaya kadar iki or
du yollamaları hiç doğru olamazdı .. 
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Maarif Vekaleti, vilayet J1ıl~ 
releri btitçe nizamnamesine 
de ilavesi suretiyle kndro •((< 

takdirde ilk mektep muaıı; 
fakrlarını maaş faslından . 'e 
Dahiliye Vekaleti'ne tekııf t 
Vekfilet, bütçe nizamnamesifle0 
denin ilavesini teklif etme1't~de 

b) Son:-a Belçika'ya lüzumsuz ve 
vakitsiz olarak sürülmüş olan bu iki 
ordu, eğer, alınanlar s~aan bölgesin -
de cepheyi yardıkları zaman beliren 
tehlike karşısında, derhal karar veri
lip icrasına geçilsevdi. belki gerı çe
kilip asıl ordu ile birlettirilebilirdi.. 
Fakat bunda da gecildldi~i Çôrçil'in 
nutkundan anhyoruz .. 

Muharebe ve taktik vasıta ve usul
leri, ne kadar değişirse değişsin, stra
teji sanatının "orduların ilk yığına
ğınrla yapılan yanlışlık harbin sonu
na kadar tashih edilemez." prensipi -
nin değ işmf'zliği bir kere daha sabit 
olmuştur .. 

••• 
Tarihte, müttefik ordularda daima 

içtinabı kolay olmıyan iki zayıf nok
ta göte çarpar: bunlardan birincisi: 

Koro konseri 
A radan ne kadar zaman geçti, 

hatırlıyamıyorum, günün bi
rinde bir genç okurumdan heyecan
lı bir mektup almıştım. içinde hak
lı sitem ve serzenişler de bulunan 
bu mektupta, aşağı yukarı, şöyle de
niliyordu: 

"Ankara'da bir koro heyeti kur
duk ve iki konser verdik. Bu, bir 
sanat hadi.<;esi idi. Bekliyorduk ki 
gazeteciler ve muharrirler, bunun 
ehemiyetini belirtsinler; bizim mu
vaffakiyetimize de bir iki sütunla
rını tahsis etsinler. Halbuki bütün 
intizarımız boşuna çıktı. Hepiniz 
sükut ettiniz." 

Üzerinde işlenmiş, çalışılmış, gü
zel ve ahenkli sesleri kullanarak ka
zanılan bir sanat başarısı karşısın
da sülcutumuz/ Bu gerçekten site
me, serzenişe hak verecek bir şey
di. Fakat bu hadise ve bu başarı 
tekradanıncıya kadar, ne yazık ki, 
bu sük('uıımuz devam etti. Eve/ki 
akşam Ankara radyosunda aynı he-

yetin verdiği güzel ve gerçekten 
muvaffak bir ses konseri işte o sü
kutumuzun bozulmasına imk'n ve 
vesile veriyor. 

Dinlediniz mi? Bu konser, 1) Av
rupa eserlerinden türkçeye çevril
miş. 2) Genç bestekarlarımız tara
fından bestelenmiş. 3) Gene sanat
karlarımız tarafından armonize e
dilmiş halk türkülerinden mürek
kepti, Gençler, parçaları iki sesle 
dört ses arasında teganni ettiler. 
Onları dinlerken türkçe güftenin 
bayındır/aştığını duyuyordum. 

Burada yazılacak bir fıkradan bir 
musiki hadisesini enine boyuna in
celemeyi, tabiI, bekliyemezsiniz. 
Benim yapabileceğim. ol.<;a olsa, bu 
konseri besteliyen, hazırlıyan ve 
söy)iyenleri kalemimin bütün tak
dir ve hayranlığı ile kutlamaktır. 
Kulağımız ve zevkimiz yenilerini 
bekliyor. 

Tayyare bombaları ve 

propaganda! 

Tayyarelerle propaganda beyann
meleri atmanın modası yeçti. Fakat 
şimdi de tayyare bombalarından 
propaganda için istifade ediliyor. 

Verilen haberlere bakarsanız, bu 
bombalar "tercihan" hastane dam
ları üzerinde patlamakta ve "hikme
ti huda" sAdece çocuk ve kadınları 
öldürmelctfldir. 

Kolayca anladığınız veçhile pat
lamış düşman bombalarından böy
lelikle düşman aleyhinde istifade 
edilmek yolu tutulmuştur. 

••• 
Oyuncak! 

Kopenhag'dan gelen şu telgrafı 
okudunuz mu idi? 

"Kopenhag civarmda bir plajda 

talebelerden mürekkep bir grup do
laşmakta iken gençlerden birisi de
nizin sahile attığı bir maynı sök
mek istemiştir. Fakat bu işi yapar
ken mayn infilak ederek talebeler
den beşinin ölümüne sebep olmuş
tur." 

ilahi çocuklar, oynıyacak oyuncak 
mı bulamadınız? Merakınızı çeken 
bu nesne de, vakıa, bir bakımdan bir 
oyunc;ıktır ama, yirminci asrın ço
cuklar değil, büyükler oynasın diye 
icadettiği bir oyuncak! 

*** 
Yol! 

Zamanımızda saldırganlığın en 
kıdemlilerinden sayılan ]aponya'
nın hariciye nazırı, son günlerde 
söylediği bir nutukta: 

"Japonya Çine yardım edenleri 
yola getirmek niyetindedir." demiş. 

Bu Uzak·şark devleti, Uzak-şark 
sahillerine sıkı bir abluka koyduğu
na göre maksadının "yola getirmek" 
değil, "yolu kapamak veya kesmek" 
olduğu anlaşılıyor. 

T. 1. 

•• Aylıkları arttırılan, yeıı1 
]I 

naklen tayin olunacak J'l'luıı 1 
terfi ve tayin tarihlerinde ~~ 
deı•k boş kadro olmadığı ta~ 
mali yıl içinde maaş farktıırdıl 
ler maaş faslından tediye e 

• tef ' 
T ekirdağında tefli~ 

Tckirdağı, 2 a.a. - İki gund'de 
kirdağı mıntakasında teftişle! ]'( 
Trakya umum müfettişi gencr•1 

-11 

rik, bugiın vali ile beraber h~~ 
!erini dolaışarak memurları11 ıŞ 
nı incelemişlerdir. 

--- rıı111 
_ Çocuk Esirgeme J{u·~ı~ 
: bu önemli vazifesini Jayı tll 

- pabilmesi için bütün yurt J1l 
: her türlü yardımda bulufl 
: Kurum saygıyla diler. 1 ı 

':1111111111111111111111111111•
111 
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io 0 N Y·A .. HA. BE R·L ER f .' Ziraat Vekaleti Amerikadan 
2,5 milyon değerinde çeşi li 
modern ziraat aletleri getirt i 

tp karşısında Mısır 
emriyle Gaulle'ün de General aile l ·1 

ll& ngı tere arasında harp 
el kettikten sonra Mısır'ın 
tı~ . artısındaki vaziyeti pek 
lıı:;ıklcımiştir. MalUmdur ki 
İki ıdtere'nin "müttefikidir." 

Fransız Amirali Muselier 
evlet arasında üç sene 

tYe) • 
iİ b' 1n:ı:z~lnnan mukavele, İ ngilterenin yanında harb 

hava 

edecek olan 
t~ ır ıttıfak muahedesine 

fransız deniz ve kuvetlerine lııil'iİt 1914 harbi çıktığı za· 
l ..: ere, esasen 1882 sene· ve., f't• 
ısır .. 1 1 itgali altında bulu· 
·. a \!zerinde himayesini ilan 
'ttte ~ndan sonra İngilizler, 

kumandan tayin edildi 
htı ';;~e bir takım ıartlara 
lt~i k~zere M1&1r'a istiklal 
ır• ı hakikatte bu ıartla
tdjırı iatikliılini ziyadesiyle 

1 Yordu ·n .. . M a. • • unun uzerıne ı· 
•ıı ·r 'İite gı ızler arasında sene-

b11 ~.~ir nıücadele ba~lamış· 
~~tr• Ucadele başlıca §U nok-
l •nde toplanmıitı: 
tıgj}' l 

tondra, 2 a.a. - Reuter: İngiltere
deki fransız gönüllü lejyonu kuman
danı general de Gaulle, bu al:şam res
mi bı:yanatta bulunarak hür fransız
ların deniz ve hava kuvetleri kuman· 
darıhğına vis-amiral Muselier'yi tayin 
etmiş olduğunu bildirmiştir. Bir çok 
harp gemisi ve tayyare grupları. şim· 
diden, vis-amiral Muselier'nin kuman-

dası altında bulunmaktadır. 

Vis-amiral Muselier, 1914 - 1918 de 
Clemenceau'nun yanında hizmet et • 
miş, 1918 de, bahriye tirendazlarının 
Ypres zaferini kazandıkları esnada 
yüzbaşı olarak bu zafere iştirak eyle
miştir. Harpten sonra, Akdeniz filo
sunun ikiııcı filotillasına kumanda et
miştir. 

1, 1
• ız er Mısır'ın müdafaa-

~) akayt kalamıyacaklarını 
er. 

>t,, ~ Balkanlar politikasında 
olan ~1 Yukarı aynı şeyden 
lııUn kllıParatorluğun muvasa
lttd~J ate Yollarına karşı ala-

' er 

Almanya'nın 
• • 

vazıyetı 
s . 
il~~~n'ı Mısır'a terketmek Balkan hôd iseleri Almanların İ ngi 1 tereye 
Ve 'h 
d rıı ayet ecnebilerin hi -

•le:.rı "az geçemiyeceklerini 
midir ? . 

manı yapmalcirana bir tecavüz 
Londra, 2 a.a. - Royter bildiriyor: d' 

Ort ihrı· , ı... i 1 aflr mesele, ltalya-
~ •tan• • ·ı· bb'' ~,bı ı ıstı aya teşe us 

tt bıı •.nına kadar devam etti. 
ttlif 1•tilanrn Mısır milletine 

t, lıı 1 .~0rku altındadır ki mr

Times gazetesinin fikrine göre. Balkanlarda cereyan eden hadiseler, lü
zumuna hükmettiği takdirde Almanya'nın İngiltere'ye karşı çok yakın bir 
istikbalde hücum etmesine mani olmıyacakt1r. 

' .. :
1 

tere ile bir anlaıma 
ı,,.,ll ~ 1 oldular. Bu anla§ma 
lııdak~ıtiklallerine kavuşmak 
il.tat 

1 l\rzulannı lngiltere'· 
lıokt orluk yollarını müdafaa 

d1t, 1 la~n.daki endiıesiyle telif 
İltrrı~ılız askerleri Kahire
kı e Süvey§ mıntakasrna 

'f er, M d . ·ı· ıııd ısır or usu ıngı ız • 
İlttran letkil edilecek. Su-

Taymis Romanya'daki hadiselerin Al • ı 
manya üzerinde tevlit edeceği aksiılamel • 
ter hakkında büyük bir nikbinlige kapıl -
mamak lazım geldiği fikrındedir. Bu hk
re diğer gazeteler de i:;tirfi.k etmekte ve 
milletin tam bir siikiinet içinae bütün ihti· 
mallere karşı koymıya hazır olduı;una işa
ret etmektedir. 

Times diyor ki: 
Fransa'nın yıkılmasınm sebebiyet verdi

ği karışrklık yatı&mamıştır. Umumi vazi -
yet mütehavvildir. Balkan hadiseleri yü -
zünden heyecan artmıştır. Balkanlardaki 
Sovyet inisiyativi Almanya'nın menafii le
hine değildir. Sovyetler isteklerini arttırrr 
ve ıimali Dobrice kanalları kontrolunu el
de etmek isterlerse bu hareket büsbütün 

. 'ite Ve Mısır'ın mütterek 
l\&)'

0 
'1tıda kalacak. lngiltere 

•r, tı arın ilgası hususunda 
. k,hrdıın edecek. Mrarr ia-
f ı lru§ f alman menafiine mugayir olacaktır. Bu -
a.~ı, l Uyor; akat askeri nunla beraber bu hususta fazla nikbin ol -
\f. tıgiltere bu memleke· 

· "'aı .~llif._k ~ı deruhte ediyordu. 
f • l ıcabı Süven kanalın· 
ıt~'tl, .. ı .... .ı ...... ,.. ... .ı.. n:;,.ıo 

L. ~b ;anı istiklal mefhumu 
"'lı u eder mi, etmez mi? 
~ . reı· 
"t bıı 'P çalmamış olsaydı, 

tıı~akkademik bir mesele O· 

11 Al 'ta edilebilirdi. Fakat 
• llıa 1 t bul nya ve talya ile har· 

tertk ,unuyor. Gerek Alman
>,ıt\ lalya, aralarındaki ih-

11 il ._.~~ lngiltere'ye münhasır 
~dı~ Mısır ile hiç bir dava· 
~ de ı;nı söylemektedirler. 
~ata.,. etlerin galip gelmele· 
, "il-' tak beynelmilel muva
l ~lil', 1; llıenfaatlerine uygun 

~'U~ d akat aynı §ey diğer 
~lhll)f e\rletler için de doğru-
; ltahh .~üçük devletlerden 

lilt d Utlerinin dıtına çıka-
tltıücltdevletler arasındaki bu 

1 °'.tet'ttı.~e~e • karışmak ceıa· 
~il •ld ~ııtır. Bu, belki de 

il bil ıg~ cereyana büyük 
111 k·· e kıfayet etmediği bir 

'ıı 1 llçiilt k 1 .'cak .. uvetler tarafın • 
Jd, '""1 llıudahalenin fayda
~ llt. t llıaktan doğan bir te-
~tlırt.ı~kat sebebi ne oluraa 

.\~Cad le görülüyor ki Mıaır 
~il)' e eye karıtmak isteme

~"\tle~tı. Ve hal ya ile siyasi 
~ıtıı,.. ı katederek harp dı
tı)'le k karar vermiştir. Bu 

mamak gerektir. 
Eğer Almanya, İngiltere'ye kar&ı kazana

cağı ezici bir zaferle hakikaten harbi bitir-
<ı>•7 l la.ııavvur cdi7<11 DA Lı.ınuu l!riıl Dal kan 

istihsn.tatma ehcmiyet vermiyor ve Bal -
kanlarda cereyan eden hidiselere §İmdilik 
endişe etmiyerek Sovyet hareketinin muzır 
telikki edeceği neticelerine bilahare s;are 
bulmağa kani bulunuyor demektir. 

Times makalesini ıöyle bitirmektedir: 
Biz de uza.k istikbal projelerimizi fakat 

aynı zamanda yakin İl!ltikbaldeki projeleri
mizi de gözden kaçırmamalıyız. İlk düşün
cemiz tngiltere'nin her hangi bit' ıuretle 
İl!ltilasına mukavemet ve düımanı mağHlp 
etmektir. 

Bulgaristan' da İş 

saatleri arttırıldı 
Sofya, 2 a.a. - D.N.B. ajansı bildiriyor: 
"Fevkalade ahval" zuhurunu karşılamak 

üzere nazırlar heyeti &ınai müesseselerde 
mesai saatlerini arttıran bir kanun neşret -
miştir. Dokutnll sanayiinde isçi ücretleri 
yüzde 15 artmıştır. Tütün aanayiinde de 
buna mümasil bir karar ittihaz edileceği 
zannolunmaktadır. 

Londra'daki İtalyan 
sefiri İtalya'ya döndü 
Roma, 2 a.a. - Sefir B. Bastianini, Lon

dra İtalyan sefaretinin erk!nı ve ilanı harp 
dolayısiyle İngiltere'yi terketmi11 olan 650 
İtalyan, bugün Lizbon'dan gelen Conte 
Rosso İtalyan vapuriyle Mesina'ya gelmiş
tir. Halk ve makamat ileri ıelenleri hara-

d bir ~la~ kolay verilmedi
>1~ llalti "'abıne krizinden ve 

'<ı 0aşv k'l M h' retle alkışlamı~tır. 
d ~e 1 •• e ı a ır paşa- ----
~ lltt ,:;•1nde söylediği açık 
v 1•ır p 'tılınaktadır. Haki- J a c k Dem psey ga 1 ip ! 
ı. t ~ft.rLek .nazik bir vaziyet-"! Qe Atlanta • Georgie ., 2 a.a. - Sabık ağır 

1•ır•1 ı~tirak etmemi• ol-~'~l tı ka I Y siklet ıampiyonu Jack Dempsey 13 senelik 
dit eltrj rıı &§tığı b~ynelmi- istirahatten ıonra ringte yeniden görünmüş 
•,~da ol halletmez. Çünkü ve Clarauce Luttrell'i (Teksaslı) ikinci 

ı,l'ıtıd llıakla beraber, ken· ravunttA nakavt etmi~tir. Dempıey 45 ya -

~~ttdi a Yabancı askerleri tındadır. 
· l>t,k( İngiliz askerleri, 

>')' 11 'ltı:;•ndan Trablusgarp 
\ttler' ar Yapıyorlar. hal

i il tdi 
1 

lskenderiye'yi bom
\g~ Yor li d ~il lltler • u ut boylarında 

Belgrat radyo postası 
Belgrat. 2 .ıı..a. - Bel~d·ın radyo ve

rici poslllSı ı temmuzdan itibaren devlet 
idare.sine glrmletlr. Sabık nazırlardan Vo
jlıılav Yaniç'in riyaseti altında bir idare 
meclisi tayin edilml§Ur. ~~· 'lıır1tı Çarpıtırken, Mıaır, 

ı ı 111ir. ~huduttan içeri doğ· 
0~ki1tere• e_nıen §Unu söyliye

~I\ '"'le k tıın Mısır toprakla- Mısırn pamuk mahsulü 
>a~ lt11.hh"~llarınıasında girişi)
~. lıı., IUtlere aykırı bir va-

"" • tı . d·ıt tör iıltere mevcut mu-
~ıj"itıe ek haklıdır. İtalyanlar 
lt ~-rtıla ar41 hareket üssü O• 

•lı~ 'klıdl\ topraklara taarruz 
lll~l'tık ~lar. Bunda da bir 
~ d 1!rt.~ L·Ykırılık, normal ve 
F tık Qır v . . . l 

. İ) 'tıakt azıyetın ıcap a· 
ltj ; edil adır ki harp ıonun· 

e b1.1 e~ek olan meseleler· 
0 ltıak gerektir. 

A. Ş. ESMER 

Kahire, 2 a.a. - Gelecek pamuk re· 
koltesinin tamamının satı~ı üzerinde 
ingiliz ve Mısır hükümetleri arasında 
müzakereler cereyan etmekte olduğu 
zannedilmektedir. Mahsul dominyon
lar arasında tevzi edilecektir. 

B. Maiski'nin temasları 

Londra, 2 a.a. - Royter: Sovyetler bir
liğinin Londra büyiık elçisi B. Maiski bu· 
gün hariciye nezaretini ziyaret etmittir. 
Ziyaretin cari i~lerc tcallük ettiii öğrenil-

B. Hore - C:elisha 

Hore - Belisha 

İngillere'11in müdafaa 
tedbirlerini anlallyor 

Londra, 2 a.a. - Reuter: Eski har
biye nazırı B. Hore • Belisha, intihap 
dairesinde dün akşam verdiği bir nu
tukta demiştir ki: 

Fransız imparatorluğu üzerine çö· 
ken felaket dersinden İngiltere isti· 
fade etmelidir. 

Son dakikada müdafaalar icadına 

kalkışmak mecburiyetinde kalan ge • 
neral Weygand'ın vaziyetine düıme
meliyiz. 

B. Hore - Belisha, memleketin her 
tarafında derinliğine müdafaa tedbir
leri alınması için israr etmit ve her
kesi silah kullanmağa alıştırmak za· 
ı uretinden ve parlamento haklarının 
tam olarak muhafaza edilmesi lüzu
mundan bahsetmiştir. 

Şimal ve Manş denizlerinde alman 
ablukası münasebetiyle B. Hore - Be· 
lisha, lngiltere'nin İrlanda sahillerin
de yarışı kazanmasını ve Fransa sa
hilleri ablukasının yapılmasına inti
zar7n İrlanda ile müttehit bir siyaset 
takıp edilmesini talep etmiıtir. 

Çörçil ne zaman 

beyanat yapacak ? 
Londra. 2 a.ıı.. - B. Attlee, öğleden 

sonra avam kamarasında deınl11tir ki: 

B. Çörçil, harp vaziyeti hakkında. im· 
kln hasıl olur olmaz beyanatta bultınncak
tır. Maamaflh, bu beyanatın yapılacağı ta· 
riht, hattA beyanatın bu hatta içinde yapı
lıp yopılamıyacağını dahi söylh·emem. 
Fakat B. Çörc;IJ, avam kamarll!lınn- mtlm -
kUn olduğ'u kadar çabuk bir eurette biittin 
izahatı vermek arzusundadır. 

Gümrükler Vekili'nin lstanbulda 
tetkikleri 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Gümrükler 
Vekili bugün öğleden eve! Paıabahçe is • 
pirto fabrikasını ıezdi. Öğleden sonra da 
umum müdürlükte me~gul oldu. 

, . . .: ..... : 

Hol landa' da 

Köpek ve kedi 

yiyecekleri i~in 

vesika usulü 
Londra, 2 a.a. - Royter ajansı bildiri • 

yor: 
Hollanda'dan alınan malumata nazaran 

halkın gıda vaziyeti o kadar darlmıştır ki, 
ylruz ekmeğin vesikaya bınmesi değil, ke
di ve köpeklerin yiyecekleri içın bile vesi
ka usulü ihdasına !uzum gcirillmuştur. Kah
ve stokları aazlmakta ve un da pek cüzi 
mıktarda satılmaktadır. Mayi mahrukat ve 
yağ stokları almanlar taarfından es;ısen 

miısndere edilmiş bulunuyordu. 
Hayvanatın tagdiyesi için llizım gelen 

yemlik maddeler ithal edılemedi&'i cıhetle, 
Danimal'ka'da hayvanların büyük bir kıs -
mı kesilecektir. Danimarka'da i&lcr gittik
çe kıtalmaktadır. 

FiUpin adalar!nd ki 
Amerikan filosu 

Manilla, 2 a.a. - Manille bahri makama· 
tı Manille'den hareket eden amenka.n des
troyerlerinin Hongkong istikametine git • 
mekte olduklar

0

1 hıı.kkıntla verilen haberle· 
rin yanlış oldugunu ve efer başka h:ırp ge
mileri Hongkong'a dogru gitmişlerse bun· 
lar Çin filosundan tefrik edılmiş gemiler 
olacaktır. Geçen hafta 6 buyuk denizalusı 
Çin'e hareket eUnişlerdi. Fakat bunlar Ma· 
ntlle'e donen 6 eski model denizaltısının 

yerine gönderilmişlerdi. Dun Hongkong'u 
terkeden iki bin muhacirin yarısı Manıl -
le'e yerleştirilecektir. Geri kalanlar da 
Bnguio'ya gönderilecektir. Bununla bera
ber ilk muhacir kafilesinin Avusturalya'ya 
sevkedileceği zannedilmektedir. 

Fransa' da 
vaziyet 

Cenevre, 2 a.a. - Bordeaux'dıı.n bildiri
liyor: 

.Mütareke komisyonu ile yapılan müza • 
kere neticesinde işgal edilmiyen eyaletler
le i$gal mmtakası arasında posta münaka
latına baıılanacaktır. 

Gazetelerin çıkmamasına brı;ı bir çare 
olmak üzere fransız dahiliye nezareti 
"Moniteur" isminde hususi bir bulten ihda
sını karar vermiştir. Bu bülten, bütün 
fransız posta me~ezlerine asılacaktır. 

Fransa gençliği mare§ala sadık 
Madrid, 2 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
La Petit Gironde gazetesi, fransız genç

liğinin Mareşal Petain ve hükümetine kar
şı sadakat ve itimadını bildiren bir beyan
namesini neşretmektedir. Mezkur beyanna
me bütün gençlik federasyonları tarafından 
imza edilmilitir. 

Löbrön kaplıcalarda 
Cenevre, 2 a.a. - Pctit Dauphinois ~ -

zetesi, Fransa reisiciımhunınun üç günden 
beri Puy de Dome'da Royat kaplıcalarında 
bulunduğunu yazıyor. 

Amerika büyük elçisi 
Cenevre, 2 a.a. - Clermont Ferrand"dan 

bildirildiğine ıöre, Amerika buyuk elçisi 
Bullit dün mezkur liehre muvasalat etmiı -
tir. 

Mütareke komisyonunda 

Wiesbaden, 2 a.a. - D.N.B. 
Alman mütareke komisyonu, bugün 

mesaisine devam etmiş ve ezcümle 
Fransız ordusunun silahtan tecridi 
meselesi görüŞülmüştür. 

Yugoslavya - İsvi~re ticareti 
Belgrat, 2 a.a. - Agram'dR çıkan No

vostı gazeteııl yakındıı. Brrn'de İııvlçre ve 
Yuı;oslavya arasında lktııındt mUzakeratın 
baıılıyacağını bildirmektedir. 

Yugoslavya'nın tsvic;reye yapmakta ol
duğu ihracat, 1940 senesinin ilk be& ayı 
zarfında 84.iOO.OOO dinara, ıthallı.t da 33 
milyon dinara baliğ olmaktadır. 

Yugoslavya'da et satışı için 
tahditler 

Bel~ad. 2 a.a. - 5 temmuzdan itibaren 
bütün Yug09lavya'da et satılmıyacak olan 
günlerin adedi haftada ilçe çıkmıştır. Bu 
üç gün, çat'jamba, perjembe ve cuma gün
leridir. 

Sof ya' daki Amerika sefirinin 
oğlu İngiliz gönüllüsü 

Sofya, 2 a.a. - Reuter: İngiliz hava 
kuvetlerine gönüllü yazılmak niyetin
de olan Amerika'nın Bulgaristan se· 
firinin oğlu B. Howard Earle babası
nın hususi katipliğinden istifa etmiş
tir. B. Earle mükemmel bir pilottur. 

Bir kısmı Orman Çiftliği önünde bulunan bu aletler 

muhtelif yerlerde faaliyete geçmiş bulunuyorlar 

• 

Modern traktörlerden birkaçı 
Orman çlfUltfnde, bira fabıikn.eının ar- J Biraz ötede 200 kadıır tohum il! r. ıt 

kasımı du n, tren yoluna müvıı.zJ geni& sıralanmış ve yanlarında 100 k d:ı.r u
s.W.adayız .. Buraya nrnhtelı! cins ve nevi· man makinesi var. Bunların hus ıı :>' t d.o 
d n birçok ziraat fıletleri sıralanmış. Pul· bit olmasında.. Çiftçi mııhsulunu mal, n"
hıklann, harman makinelerinin, traktörle- lerin bulunduğu mu an en yerl re g tı 
rin yer aldığı geni~ nı ydnnda hummalı bir te, Alı-tin haznesine b~altmaktadır. Bu 
faaliyet var. makine sayesinde muayyen ve kısa bir 

Motör sesleri arasında, kenarda btr ma- mUddet sonra buğday harman edllmletlr. 
klnenln montajı yapılırken, obUr tarafta Ziraat VekA.leU kombinalar mUdUrlU. 
diğc~ıcri muayene cdiliyoı. Çelik zincirler ğU bu maldnelerde~ istifade tar ını pro
üzcrındc hareket eden kUçUk traktörlerin gramla.ştınnı§tır. Buna göre m mJekeUml· 
ufak .cesamette bir tnnk~n hiç Carkı yok. zin mUhlm 7.iraat mıntakalarındn bölgeler 

YUzJerce harman mı:kın~sl, pulluk, bl- tesblt edilmi& ve mcscllı Konya, Sıvaa, A -
çer - bağlar makineler bır hızaya dlzllnılo.. dana gibi vilıl.yetıertnılze memurlar gön. 
KoC'a meydan, modern bir sllAh ve mil- derllmleUr. Bu memurlar çiftçilerimizle 
hlmmnt deposunun lhtloam ve deheetlnl teınaa etmekte, çiftçinin ihtiyaç nlııbetl 
andmyor. Zirni seferberlik... dahlllnde oraya makine ve ekip göndermek-

Bugtinktı ziraat tekniğinin bu en modern tedlrler. Bu Vll.Sltalarla çiftçinin bir Kır. 
ve en ileri vnsıtaltu'ı arn.eında gezerken. buğdayı çok ucuz !!yatla ayıklanmaktadır. 
boylarını ll!S80 san başaklar ·araııındıı do· Çiftçiler. muhtelif mıntakalarda bu m~ 
Jıı.şan türk çiftçisinin gözlerinin sevinçle klnclerin başardığı ucuz ve mühim lıleri 
parladığını görtir gibi oluyoruz. gördükçe, bu makinelerden lııWade için 

adettı. blribirlerlyle yarıu etmektedirler. 
Biçer - döğer makineler 

Bu makineleri en enteresan nümunesl
ni biçer - doğer makine teşkil etmektedir: 
Bu makinelerde en altta ufkt lstlkamette 
gidip ı;-elcn bir çift orak levhası var. Bu, 
buğdayı bıçiyor. Bl!;ilcn buğdaylar milte
harrık bir tabla vasılaslyle eleğe geçiyor. 
Buradan a) rılan başak taneleri daha yuka
rıda döğülUyor ve en Ustte bulunan haz!· 
neye kendi kendine istif edlllyor. Aletin 
yanında bir de elektrik IAıııtıası g6ze çar
pıyor. Çünkti makine çahşıı·ken elektrik de 
istihsal etmektedir. İcap ettiği takdirde 
geceleri de çalııımak ınUmkUndUr. 

Yapılan hesaplara göre bu makine ile 
ı kg buğday biçmek ve döğmek için 34 
para ticret klıfi gelmektedir. Bu ücretin 
içinde muharrik madde masrafı, loçi mas
rafı, makine amortismanı. yüzde 3 tahml
llye masrafı ..... s. hepsi dahildir.Halbuki ay
nı mikdar buğdayın !ptldat vasıtalarla bl· 
çlllp doğillmesl 2-3 kunııı masrafa bağlı· 
dır. 

Traktörler 
Şimdi traktörlerin arasındayız .. Adetle

ri 200 ü bulan trnktdrlcr 20 ilk gruplar 
halinde memleketimizin muhtelif ziraat 
mıntakalanna sevkedllmektedlr. Beheri 
3000 dolar kıymetinde ve 40-45 beygir tll.· 
katındadır. Gecelı:ri çalışmak için tertibatı 
haizdirler. 

Pulluklar cJe diğer makineler 
Biraz ileride pulluklar dizllmlo. On

ların yanında kültivatörler ve Dleherovlar 
var. Adetleri 160 yi buluyor. Bu makineler 
ırllrtllecek tarlaların tufeyli otlarını temiz· 
lemektedlr. 

İ htikôr yapan demirciler 
İstanbul, 2 (Telefonla) - İhtiklr yap

mak suçiyle mahkemeye Yerilen Hrodro -
mos Yusufidis ve Garo Meftaryan adında 
iki demir taciri bugün ayn ayn beşer yüz 
lira para cezasına G. Meftaryan'ın iki 
sene Kütahya'ya H. Yusufidis'in de iki se· 
ne Uşak'a sı.irülmcsine ve mevcut demirle -
rinin müsaderesine karar verildi. Hüküm 
kesbikatiyet ettiktC'll sonra mahkum
lar mahkeme masarifini de tediye ede
cekler, ayrıca haklarındaki karar, ücreti 
kendilerinden alınmak nrctiyle cazctelerle 
neşredilecektir. 

İzmir'de atlıspor 

kulübü binası 
İzmir, 2 a.a. - KUltUr parkta yeni ya

pılan athspor kulübU binası dUn ak§am 
merasimle açılmıştır . .Merasimde vali Ay
kut, korgeneral Rasim Aktoğlı, mtistahkem 
mevki h-umandanı general Herkoz, beledi· 
ye reisi Dr. Uz. parti idare heyeti relııl A· 
uf İnan ve daha birçok zevııt hazır bulun· 
muştur. 

KulUp reisi, tUrklerin atalarından kal· 
ma bu spora gösterdikleri altıkanın bir de
lili telakki edilmesi ltızım gelen yeni bina
yı vetesisatı vücuda getirmekte önayak o· 
lan beden terbiyesi genel dil"('ktörU ile va
li ve belediye reisine teşekktir etml& ve 
açılış törenini yapmaııını validen rica et· 
miştir. Vali cevabında, Külttir Parkta &im
diye kadar vücuda gelen Uç spor eserin · 
den birinin mareşal tarafından, diğerinin 
ordu mufetti&i tarafından açıldığ'ını hatır· 
latnrak bu eserin de kendi tarafından a • 
c;ılmasını korgenaral Rasim Aktoğu'dan 
rica etmi§tlr. 

Bunun üzerine korgeneral kordclayı kf'.S· 
mlş ve binayı açmıotır. Dlı.vetlllerin lza
zındnn sonra manej yerinde bazı antrene
manlar yapılmı11tır. Kulübtin hA.len 80 A
:1:nsı ve altı Atı vardır. Kullip binasının ya
nı b~ında bir de fenni ahır yapılacaktır. 

lzmit'te paraşütçülere dair 
konferans 

* 
Zirai kombinalar rnlldUr vekili B. Nu -

man Kıraç, mahsulümUztin fevkala.de bol 
ve bereketli bir devresinde yeUıe.n bu mo
dern ziraat makinelerinin bu yılki istllual 
hayatımızda çok mühim bir rol oynadığını 
ve oynıyacağını bUyllk bir sevinçle anlatı
yor. Maldnelerln nasıl slpartı edildiğini ve 
uasıl geldiklerini §Öyle izah ediyordu: 

" Milli konınma kanununu müteakip 
tC§ekkül eden koordinasyon heyeti tara
fından makinelerin mübayaıı.sı bir haftada 
kararl114tınldı. Slpııri~lerimizl telgrafla 
Amerikan "Caterpillar., kurnpanya.ııına yap 
tık ve aş:ığı yukan bir, bir buçuk ay J;ibl 
kısa bir müddet zarfında, mayıs nihaye -
tinde mallarımızı teslim aldık. 

Bu hususta gösterdiğimiz istical iki se
bepten ileri geliyordu: blıi haııat zamanı
na geç kalnıamnk, diğeri harp dolayuıiylı 
makinelerin nakliyesinde mll§kfilııta uğra
mamak. 

Makineler için ayrılan tahslaat 2 :5 mil
yon liradır. Aynca ltıletmelerl için de 920 
bin lira ayrılmııtır. 

Orak makineleri hariç, diğerleri parça 
halinde memleketimize getlrllml§tlr. Bu 
parçalar Ankarada ve Eııkl§ehlrde bu hu • 
susta bilgili zirantçllerlmlz tarafından 
monte ediiml§tir ... 

Buglinlerde yolunuz Orman Çltuiğlne 
dUşerse, Türklye'mlzde verimli ve modern 
ziraatı yaratacak ve istihsali arttıracak o
lan bu vasıtaları görmeden geçmeyiniz. 
Bunları görmek, ziraat memleketi Tilrki • 
ye'nin bugtinkti ve yarınki halini inan ve 
gururla gözlerimizin önUnde canlandırmak 
demektir. - B. K. 

Balbo'nun cenaze 
yapıldı • • 

merası mı 
Roma, 2 a.a. - Mareşal Balbo ve ar· 

kadıı.şları için Bingazlde merasim yapılmııt· 
ur. Mareşal Grazlani müteveffa mareşalin 
reflkosı ve askeri ve sivil makama.tın hu
zunında ııon ihtiram vnzlfeslnl ifil etmiş
tir . .Mare§alln cenazeııl bir top arabasına 
konularak kiliseye nakledllmlııtır. İtalyan 
ve arap kıtaatı ortaııından geçen cenaze 
alayında. wıker ve sivil makamatın mU· 
messlllerl de bulunmakta idi. 

Dini meraıılmden sonra marC§al Graz!ani, 
müteveffa mareşal ile arkadaelan hakkın
da mezar başında. bir medih nutku söyle
miştir. 

Tayyare ile İtaıya'ya nakledilmek Uze-, 
re mareşalin cenazesi tayyare meydanına 
getirllnılştlr. 

Banknot emisyonu 
Ankara, 2 a.a. - Turkiye Cühuriyet Mer· 

kez Bankasından bildirilmiştir. 
30/'6 ·940 akşamı itibariyle banknot emi .. 

yonunun vaziyeti ıudur: 
Bankanın açılı~mda banka laruınu mu • 

cibince deruhte edilen 

mikdar .. 
Banka kanununun 6 - 8 in
ci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki te
diyat olup tedavülden ge
ri çekilmiş oldugundan 
bundan tenzil olunan 

Bu mikdara banka kanu
nu mucibince altm mu
kabili yapılan emisyon ile 
Reeskont mukabili yapı
lan ~isyon 

LİRA 
15S.74S.S6S 

19.310 186 

139.438.367 

17.000 000 

198.500 000 

İzmit, 2 a.a. - Buglin Necatlbey m'k· 
tebl bahçesinde kurmay yllzbaşı f-Jeclt tıı

Madrlt, 2 a.a. - D. N. B. ajansı bildiri- rafından bugtinktl muharebelerde çıkan 
yor: yenilikler ve paraşütlere kar&ı alınacak 

De Gaulle' e karşı dava 

354 938.367 
ilave olununca 30-6-940 tarihindeki teda 
viılim umtını yeklinu üç yüz elli dort mıl 
yon dokuz yüz otuz &ekiz bin iıç yuz alt 
mış yedi liraya baliğ olmaktadır. 

Bu yekunun 319.3?5.805 lirası yeni harf. 
li banknotlardan mütebaki 35.612 562 lira. 
ıı da eski harfli banknotlardan müteıckkil
dir. 

La Depeche de Toulouse gazetesi, li tedbirler mevzulu bir konferans verilmlıı· 
lncl aııkerl mıntaka harp divanının gene- tir. Bu konferan.s kalabalık bir dinleyici 
ral de Gaulle'e kar§ı bir dlıva ikame etU • ktitleııl tarafından btiytik bir alt\ka ile tt\-
ğinl bildirmektedir. l kip olunmuıtur. 
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' :_; 
HA y AT v E s 1 HAT 1 Nafia memurları güzel bir sergı açıldı 

................................................................................................. ) R A D Y O,) 

Okumak ve yüzmek arasında tayin, terfi TÜRKtY S: 
--( Hodyo Diflnyon Po.stalııfl 
TÜRKİYE Radyo.su ANKA~ 
----l Ualgli lJzunıugu ı ve nakiller 1648 m. 182 Kcs./l~U KW 
31.7 m. 11465 Kes./ :.!O K"' Eski zamanda yunanlılar okuma 1 kollarm ve gövdenin adaleleri, kol

ite yÜzmeyi her insana lüzumlu iki larla ve bacaklarla yüzerken bütün 
marifet sayarlar ve yazı bilmeyi vücudun adaleleri harekete gelir • 
hiç kanştırmazlarmış. O zamanda, ler. İnsan yüzmekten yorulunca sı.ı
Üzerine yazı yazılabilecek şeyler yun yüzünde arkası üstüne yatar. 
pahalı nesneler olduğundan sonra· dinlenir. Suyun içinde hızlı gitmek 
dan gelenler eski yunanhlara hak isterse bir ' arafına yatar, hem o ta. 
vermekle beraber, kağıdın ucuzlu- raftaki kolu ve hacağiyle, hem de 
ğuna bakarak, yazı bilmeyi de her havaya kaldırdığı bir koliyle • üç 
insana lüzumlu marifetler arasına motörlü bir gemi g ibi • hem de pek 

Nafıa V ekaleti memurları arasında ye
niden bazı tayin, terfi ve nakiller yapmış
tır. Bunları yazıyoruz: 

19.74 m. 15l!lrı Kcs.t 20 F<,,. 
ÇARŞAMBA: 3.i.1940, 

7.30 Program, ve mernle'•et s3 ' 
7.35 Müzik: hafif orkestra eser ~ll}'a 
8.00 Ajans haberleri. 

Tayinler 

katmışlardı... çok yorulmadan hızla gider. 
Halbuki eski yunanlrların yalnız Yüzmenin daha büyÜk bir fayda· 

kendi zamanlan için değil, her za· sı insana nefes almasını öğretmek · 
man için doğru düşündükleri, bi.ı- tir. Çünkü su içine giren insan bol 
tün dünyada kağıdın kıtlandığı, bu nefes alıp göğsünü doldurunca su · 
zamanda meydana çıkıyor... Yazı yun yüzüne çıktığını ve nefesini çı
yazmasını bilenlerin çoğalması pek karınca suya battığını hisseder ve 
de faydalı bir şey olmadığını şimdı batmamak için geniş nefes almayı 
en ziyade gazeteler hissetseler ge· zaruri olarak öğrenir. Bu suretle ne· 
rektir. Çünkü, meşhur bir muharri- fes alma işinde en kuvetle tesir e • 
rin teşbihine göre, muharrirler için den ve göğsü karından ayıran bü . 
yazı yazmak ihtiyacı kaşınmak ih· yÜk adale vazifesini iyice öğrenir. 
tiyacma benzer. Muharrir o ihtiya· İnsanın başına gelebilecek en kor • 
cı duyunca yazmadan duramaz. Ga- kunç hastalık da iyice nefes alma· 
zete sayf a1armın bolluğu zamanın· ğı bilmemekten ileri geldiğinden, 
da yazmıya alışmış olanlar, sayfa- yüzmek için en kuvetli hayat sigor
lann azaldığı bu zamanda da gene tası diyenler haklı çıkarlar. 

Ferruh Öre! 260 lira ücretle İzmir bele
diyesi fen heyeti mimarlığına, İ!imail Hak
kı Ertem 50 lira maaşla Ankara vilayeti 
nafıa yapı işleri ressamlıgına, Sait Yııltı • 
rak 300 lira ücretle İstanblll elektrik; 
tramvay ve t ünel işletmeleri umum mü -
dürlüğü elektrik kısım şefliğine, Vehip Fi
lip Garip Üstemel 40 lira maa§ln teknik 
okulu muallimliğine, Mehmet Ziyaettin 
Baban 40 lira maa~la teknik okulu muallim 
muavinligine, Osman Tevfik Güler 50 lira 
maaşla İstanbul belediyesi fen işleri mü -
dürlüğü tetkik şubesi yüksek mimarlr&ına, 
Riht Sönmez 50 lira maaşla Tunceli vila
yeti nafta şoseler mühendisliğine, Mustafa 
Asım Ari 250 lira ücretle Edirne belediye
si elektrik fabrikası yııksek nııihc.ndisli,;i

ne, Pakize Maral 60 lira ücretle muhase -
be müdürlüğü daktiloluğuna, münhal bulu
nan Uda belediyesi mimarlığına Ali Ra
sim Cengiz 350 lira aylık ücretle tayin e
dilmişlerdir. 

Beypazarı (Hususi) - Eu yıl Beypaz:ırında biçki diki~ yurdu 939 - 940 ders yılı 
tedrisatını muvaffakiyetle bitirmiş ve halkevi salonlarında açılan yıl sonu sergisi 

büyük bir ragbet görmü~tür. Yukardaki resim bu yılı muvaffakiyetle bitiren 22 ta
lebeyi öğretmenleri Gülşen Güneş'le beraber göstermektedir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu'nuıı I 
altı aylık faaliyeti 

fJ.10 ,vılı birinci altı ayında Çocuk Esir
geme Kurumu genrl nıı:rkPzl Ankarada 
Çocul< sınııymcl.tki polikilinikliğine mlira
cnat eden 5,070 h n.cıta cocuk muayene ve 
t,.clfıvi edilıniıı ve 3. : 82 çocuk diş bakım 
c·:incl!' diş lrı·i ınııaycnc vctedavi edilmiştir. 
GiindUz bakım evın<J,. bnhılmnkta olnn 71<6 
çocuğa 1u.~74 kap sıcak yrnwk v erilmiş 

ve kıınıınıın ıı!it damlaıoındn smı c:ocuğa 
13,7'1(j Jdlo c:octık ııiitU tevzi edilmekte 
bııhınınuş 3 çoC'uğa mı-ktl'p levıızınıı ve 
f•3 çocıı;'\"a l'lhiı:ıe verilmiştir . Btınlıırdnn 
b·lŞ:-a 137 çoc•ığn 483 !im 90 kııı·ıış pı'lra 

yal'dınıı yapılmış ve •:ocıık ııara~·ınclaki lm
l'Umun sıcnk barıyolıırında 14,511 çncıık ve 
anneleri banyo almış çocuk hnhçcsindPn 
43.3fll çncıık hıtifııd•' •'tırıişleı·dir. Kurumun 
Kcçilirendeki çocuk bakım e\'inde da1mi 
bnkım altında bulundurulan 225 yavru ile 
kurumun birinci altı ayda 70.017 çocııAu 
koruduğu nnlnşılmışlır. 

Yurtdaş ! Senden hamiyet, 
"Kızılay ,,dan gayr e t: 

Derdi gelirken gider gör
sün bu millet. 

8.10 Ev k:ulını - yemek listesi· denh 
t!.20 8.30 Müzık: Rina Ketty'nı~ ~İ 

12.30 Program ve memleket sli11 

12.35 Müt. ik. Çalanlar: Ccvde! 
Fahri Kopuz, Hasan Gur 
Sadi Hoşses. 
l - Nikuııos - A. kürdi şa 
di gönliım ey melek • sıııı' 
2 - ... - A. kurdi şarkı: 

hacet). . 
3 - Kazım Us - beyatı ıı 
kı: (Ayrılık ne kadar acı~, 11 
4 - Sadettin Kaynak • . ı 

bıı.n tıirkü: (Karşıda kara '1° lrı, 
12.50 Ajans haberleri. . ıf el 
13.05 Müzik: okuyan - SafıYC. tııl' 

ı - Bimen Şen - bestetl1 d ' 
(Derdimi ummana döktuıtl ~r. 
2 - İshak Varan - besıcn 1 ~ıh 
(Gönül samı çoktan bende lıh._ 
3 - Sadettin Kaynak • lı~ 
kü: (Baı:rıma taş basat.dı...,. 
4 - Refik Fersan - huser 
(Bir kaçı birleşerek). c 

13.20/ 14.00 Müzik: radyo salo~d 
(violonist Necip Aşkın ı 
ı Carlys: Dülsine'ye 5' 
2 - Johann Strauss: Vi'/ 

eskisi gibi yazıp göndermekte de - Yüzmek vücudun bütün adalele· 
vam ederlerse, bunlardan birini Ö· rini hareket ettirdiği gibi, soğuk su· 
tekilere tercih için gazeteler elbet· yun tesirine karşı koymak için vü • 
te zahmet çekeceklerdir. cudun yağlarını da erittirdiğinden 
Yazı bilen insan gazete muharrİ· şişmanları zayıflatır, hem de vücu

ri olmua bile. yııı'7mak marifetinı dun endamına güzellik verir. lyi yüz 
göstermek ihtİYacın ı çluyun'ca ah· me bilenlerin güzel endamları meş
baplarma mr.lttup yazacaktır. Mek· burdur, yalnız • her şeyde ifrat za· 
tuplann, onların alanlar için çok rarh olduğu gibi • yüzmekte de if
defa sıkıntılı olmasından başka bu rata giderek dört köşe vücutlu olan· 
sırada kağıt israfına da sebep ola- lar müstesna olmak Üzere ... 
cağı düşünülünce yazı bilenlerin ça. Yüzme bilen insan suya girince 
ğalması daima istenilecek bir §ey batmak korkusuna galebe etmiş ola. 
olmadığı meydana çıkar. cağından hayatında her türlü kor. 

Fakat okumabilmek öyle değil- kulara mukavemet etmiye de alış
dir. Onun en az binbir türlü fayda- mı§ olur. 
aı vardır: yalnız bir tanesini, insanı Bir tehlike takdirinde hem ken -
çok söylemekten kurtardığını söy • dini, hem de ha~kalarmı kurtarmıya 
lemek, geri kalan bin tanesini say• yaradığını daha uzun anlatmıya da 
mıya lüzum bırakmaz... elbette lüzum yoktur. 

Yüzmek bilmiye gelince, suları 
aşmak için, eski yunanlılar zama· 
nmdanberi haylice ve türlü türlü 
vasıtalar icat edilmiş olduğundan o
nun her insana okumayı bilmek ka
dar lüzumlu olduğunda tereddüt e· 
dilebilirse de herkese pek faydah 
olduğunda tiiphe edilemez. 

Birinci faydası, sıcak mevsimde 
insana serinlemek için büyük hiz· 
meti olmasındadır. Vakıa deniz ke
narında olan yahut büyük bir ha • 
vuz veya herhangi bir türlü bolca 
ıuyu bulunan bir yerde insan yÜz • 
mek bilmese de suya girince serin· 
ler. Bir yerde gördüğüm gibi, ku • 
yudan soğukça su çekip bir fıçıya 
doldurarak onun içinde de serinle· 
mek mümkündür. Fakat soğuk su· 
da hareket etmeden yalnız durmak 
insanın ıçını sıktıktan başka, yaz 
mevsiminde bile, soğuk algınlığına 
yol açar. Onun ıçın suya gırınce 

yüzmek hem lüzumlu, hem de eğ
lenceli olur. 

Bundan başka da yüzmek - kadm 
ve erkek - herkes için mükemmel 
bir spordur. Yüzmenin şekline göre 
vücudun bir kısmmda yahut .her ta· 
rafındaki adaleler hareket ederler. 
Mesela, yalnız kollarla yüzerken 

G. A. 

Mesut bir nikôh 
Ticaret Vekaleti iç t icaret umum müdü

rü Bay Cahit Zam a.ngilin hemşiresi Bayan 
Leman ile Divanı muha<;ebat mürakrplerin
den B. Mukb il Yola'nın nikahlan Ankara 
belediyesinde akraba ve dost lan huzuriyle 
ya.pilınıştır. Kendilerine saadetler d ileriz. 

ı············ ........................................ ı 
i En yerinde tasarruf, "Kı· f 
1 ... ~.~~~!.'~~~~.~!!!~~:.!!': ............ ! 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14,30 - 17,30 ve 21 de 

GÖNÜL AVCISİ 
ROBERT TA YLOR 
JOAN GR~WFORD 

16 ve 19 da 

CESUR POLİSLER 

- Anladım, efendim. Çok te§ekkürler ederim. 
Fakat .... 

- Daha ne istiyorsun? 
- Bana kar§ı göstermiş olduğunuz iyiliği baya-· 

tımın sonuna kadar untmıyacağım. Ben de, her gece 
ıize dua ediyorum. Ve .... 

Bana dua mı ediyorsun? 
Evet efendim. 
Ne diye dua ediyorsun? 

Naklen tayinler 
İsmail Adli Pelin yapı ve imar işleri re

isliği şehircilik fen heyeti mıidürlüğüne, 

Derviş Hüseyin İnceer Ankara belediye 

fen işleri müdiırlüğü yüksek mühendisiigi

ne, Mustafa. Sıtkı Aykurt İstanbul vilaye • 
ti nafıa yapı işle·· fen memurluğuna, Ah -
met Şiikı ü Gökay Samsun vilayeti nafıa ya
pı işleri yüksek mimarlığına, Ahmet Reşit 

Tezer transit yolu Erzurum mıntaka mü -
dürlüğü mühendisliı;ine, Yaşar Bitlis vi • 
!ayet i nafıa yapı i:ıled mühendisligine, 
Hayrettin Tunçel İçel vilayeti nafıa şose
ler mühenclisligine, Hasan Halit Tlimöz 
Ağrı vilayeti nafıa yapı işleri mühendisli -
ğine, Abdullah Hilmi Baydar Tunceli yol
ları illıntaka müdürliiğüne, (4 ünciı umumi 
müfettişlik nafra müşavirliği vazifesini ifa 
etmek üzere), Ahmet Şiıkrü Arasan İstan
bul vilayeti nafıa şoseler yüksek mühen • 
disliğine, Ali Riıa Sağınç Erzincan vila -
yet i nnfıa şoseler mühendisliğine, Saffet 
Alp.an Mardin vilayeti nafıa yapı iııleri 

mühendisl iğine, T:ılat Demirel V an vila -
yeti nafıa yapı işleri mühendisliğine, Rük • 
nettin Hüdai Ataman Trabzon vilayeti ya
pı işleri mühendisliğine, Rüştü Köycü Ur
fa vilayeti nafıa yapı i~leri fen memur • 
!uğuna, Sait Yün Aydın vilayeti nafıa yapı 
işleri fen memurluguna, İhsan Özer şose ve 
köprüler reisliği merkez şoseler fen heyet i 
fen memurluğuna, Mehmet Ziya Çaçur Er
zincn.n vilayeti nafıa yapı işleri fen me -
murluğuna, Salih Gökay Bingöl vil a ye t i na

fta yapı işleri fen memurlutıJna, Halit Zi
ya Berkman Ankara vilayeti yapı işleri baş 
fen memurluğuna, İsmail Turgut Güvende
ger Çoruh vilayeti nafıa yapı işleri fen 
memurluğuna, Derviş Ayman K astamonu 
vilayeti nafı a şoseler fen memurluğuna, A
saf Cier Sivas vi layet i nafıa işleri fen me
murluğuna, A hmet Sabi t Güzelsu Tokat 
vilayeti nafıa yapı işleri fen memurluğuna, 
Ahmet M ithat Menderes O rdu vi layeti na
fıa şoseler fen memurlut:u.na, İbrahim E • 
tem Gürses Kocaeli vilayeti nafıa şoseler 
fen memurluğuna, K udret Şen Tekirdağ 

vilayet i nafıa yapı işleri fen memurluğuna, 

Mehmet Kazım Erbaş E rzurum vilayet i 
yapı işleri fen memurluğuna., Necat i Dag
delen M a rdin vilayet i nafıa şosel er fen 
memurluğuna, Alaettin Kaplan Zonguldak 
vilayet i nafıa şoseler fen memurluğuna, 

İsmail K emal Ateş Kütahya vilayet i naha 
şoseler fen memurluğuna, H asan Fikri Ak
yol şose ve köprüler reisliği merkez şose-

ler fen heyeti fen memurluğuna, 

Süleym:ın Eröncel Sinop vilayeti nafıa 

şoseler fen meımırluguna, Ahmet Sezer 
Balıkesir vilayeti nafıa şoseler fen me -
murluğuna, Ahmet Ragıp Kahyaoğlu Bin
göl vi layeti şoseler fen memurluğuna, Ah
met Feyzi Bütüner Mardin vi laye ti nafıa 
şoseler fen memurluğuna, Mehmet Reşat 

Sarpa~an Kırşehir vilayeti nafıa şoseler fen 
memurluğuna, Ömer Hulusi Bansal T ekir
dağ vilayeti nafm şoseler fen memurluğu
na, Şerif Tamer Siirt vilayeti nafıa yapı iş
leri fen memurluğuna, Mahmut Tarık Ba
kay Sinop vilayet i nafıa yapı işleri baş fen 
memurluğuna, Saİahattin Berik Tokat vi • 
)ayet i nafıa şoseler fen memurluğuna, 

Sabri Bakır Bursa vilayeti nafıa şoseler 

fı:n meınurlı.ııı:una, H ü •• ., ;,.. H ilmi Emre 
İstanbul vil3.yeti nafıa şoseler mühendis 4 

liğine, naklen tayin edilmişlerdir. 

Terfiler 

Yapı ve imar işleri reisliği fen heyeti 
yüksek mühendisi M ehmet Cemil Örgen 
maaşı 60 liraya, Elazığ vilayet i nafıa şo -
seler fen memu ru Baki B engi maaşı 30 li
raya, yapı ve im:u işleri reisliği muame • 
lat kalemi memuru Faik Maşuk Suda ma • 
aşı 30 liraya, t erfi ettiri l mişlerdir. 

Naklen ve terfian tayinler 

Yapı ve imar i:ıleri reisl iği binalar fen 
heyeti yüksek mimarlığına 80 lira maaşla 
Sinan Mimaroğlu, Nafıa şirket ve müesse
seleri baş komiserliğine zat işleri müdür 
muavini Ali Yapar 80 lira maaşla, A li Naz
mi Türegün İstanbul belediyesi fen işleri 
müdürlüğü inşaat şubesi yüksek mimarlı • 
ğına naklen ve t erfian tayin edilmiştir. 

.. ,., ..... ,. .... ,. • .., , .. ~. "' * .. . . 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Umumi Merkez Heyeti 

Bugün Çocuk Eıılrgeme Kurumu umumi 
merkez h"yeti ııaat onda içtima edeceğin
den ltzalarının Leşrifleri rica edilmektedir. 

Bursa' da tamir edilece~ yollar 
Bursa, ( Huııııııl ı - 1 temmuzdan iti· 

baren vilfıyetınılzdeki yolların ta.mirine 
büyük bir hızla başlanılmış bnhmmaktadır. 

Bilha.cııa ıı~ylitptnn mütPPııııir olan yol
lar ve körır'ilerln tıimiri için lı\zım gelen 
amele sürntle scvkcdilmiştlr. 

Batakhkta boğulan iki ~ocuk 
Mu.ıl;la, CHususll - Kızılkaya köyün. 

den 12 yaşında Salih ile gene aynı köyden 
9 yaşlarınd:ı. Cclft.l, civarda bulunan batak
lık suya yıkanmak Uzere girmişler ve hr>r 
ikisi de bog·ulnıuşlardır. 

Eskişehir' de bir konferans 
Eııkişelıir, CHusuı:ıl) - Şehrim.iz Halk

evinde fiyatların murakabesi, ihtikArla 
mücadele ve tUccarları altıkada.r eden hu
suslarda ticaret odası başkl\tibi tarafından 
bir konferaM verilmiştir. 

Vilayetler maliye meslek 
mekteplerine memur 
yollıyabiJecckler 

V ilayet hususi idareleri tarafından v ila
yetler hesabına şehrimizdeki maliye mes • 
!ek mekt ebinde memur okutturulabilecegi 
bu mol<tebe gönderilecekler varsa isim ve 
adreslerinin bildirilmesini Dah iliye Veka
leti vilayetlere bildirmiştir. 

İzmir ve Trabzon nüfus 
müdürlükleri 

lemeleri. 
3 - Gade: uvertür. ~ -~ 

18.00 Program, ve memleket s3) l 
18.05 Müıik: dans miıziği (Pi· Ctp 
18.40 Müzik. Çalanlar: Cevdet a.ha 

Ruşen Kam, Vecihe ı İ}' 
I - Okuyan: Mustafa ÇJ l! 

1 - Hicaz peşrevi. "" aı 
2 - Şemsettin Ziya • bJ İtaı 
(Anılsın yar ile). , t . 
3 - Hicaz koşma: (ebru!' ı:ıı 
mı nihandır). ' hae 
4 - Rakrm Elkutlu • !Jltıl1 a,11\ 
kı: (Bilmem ki günahı!Jll· , '. 
5 - Sadettin Kaynak • tıl • I' ı 
türkü: (Batan gün k;ırı9 C '>'t!I) 
II - Okuyan: Semahat A.I 
1 - Sel. Pınar - hüzzaın ~ ~ 
cenin matemini). ll' 
2 - Medeni Aziz ef, - lı~ 
kı: (Kerem eyle). 
3 - Şerif İçli - rast şarle' 
çe güzel gôzlerinin). lıl 
4 - Sel. Pınar • rast şar 
benim ol). 

19.15 Konuşma (dış politika ni 
19.30 M ıizik: fasıl heyeti. 
19.45 Memleket saat ayarı. ve 

beri eri. 
20.00 Müzik: fastl heyeti proı:r' 

va mı. 
20.15 Konuşma. 1 
20.30 Müzik: Havayen Gitar s0 

ret Tayfur tarafından). 
20.SO Müzik geçit konseri. 
21.15 Müzik: A rjantin tangola 
21.30 Konuşma (radyo gazeteS 
21.50 Mıizik: RiyaseticümhUf 

22.30 

(şef: İhsan Künçer). 
l - Mehmet Ali: tzıni' 
2 - Hansen: iki Hirıt tJ 
Hint Mabedinde. (b) riiıl1 
hesi. ı:. 
;i - l:esar Franck :Le CP"" 
udit (Pocme Symphoni<ııl' 
4 - Gabriel P,irne: Raııt 
rasmdan Suit 1 • AntraJct. 
sodie Basque, 3 - Fanda~ 
Memleket saat ayarı, aJ' 
leri; ziraat, esham - talı 
biye - nukut borsası (fi1~ 

2'2.45 Müzik: caıband (Pi.). 
23.25/ 23.30 Yarınki prot,'ram, ~e 

* --r İNGİLİZ RADYOı...4ı; 
İNGİLİZ Radyo ŞirketlnlD ı1 

Broadcıısting Corporation) uD , 
lerde haber neşriyatı prograJl'll · 

Ankara 

Trabzon nüfus müdürü B. Cemal Tekin 
İzmir nüfus müdürlüğüne, İzmir nüfus mü
dürü Ramazan Dinç T rabzon nüfus miidür-
lüğüM naklen tayin edilmişlerdir. ii/~t~~CE 

Saatiyle 
21.10 
8.15 

11.00 
Merzifon' da 

.. 
yağmurlar .. 

M erzifon, 2 a.a. - M erzifon'da dört ., 
gündenberi fasılalı yağan dolu 15 köyün .. 

mahsulünü mühim surette hasara uğrat - F RANSIZCA 
mıştrr. 

13.30 
15.15 
18.00 ~.53 
20.00 
23.45 
13.15 

23.00 

nin de aylığın yükselecek. Ben, daima yanımda ç9
1 

insanların iyi yaşamalarını , sıkıntı çek~emelerirıİ 1 

rim. Ama, onlar da beni düşünmeli, vakitlerini ı:ıof 
çirip, benim ziyan etmeme sebep olmamalıdırlar· 

Derin bir şefkatle Grizella'nın yanağını okşad1 1 

- Haydi, yavrum ; dedi. Şimdi iş bi\şına . . . 
Grizella, odasına çekildi. Masasına oturdu. l'İ~ 

Allah uzun ömürler ve sıhat ihsan etsin. İş 
leri rast gitsin .... Çok para kazansın, diye efendim 
Sizi rahatsız etmek istemezdim. Ama, ne yapım ? 

Artık ablamın yanında oturmuyorum. Vaci cadde
sinde bir oda tuttum. Kirasını vermek mecburiye
tindeyim. Yiyecek, içecek için de para lazım. 

Yazan: Mihaly FôLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TOROMKVNEY - 47 -

retle, heyecanle çalışmağa koyuldu. B u Ravberg fit 
haf bir .adamdı 1 tık bakışta, kaba, lnlayışsı:ı:. r 
para peşinde koşan bir insan intibamı veriyordtl·. 
buki, ne kadar iyi kalpli VI! merhametli bir erkeıctı 
bahtan akşama kadar durup, dinl"nnı~den, yorıl 
nedir bil~eden çalı~ıyor, d:diniyordu. Kendisi .ı: t 
mak, zengın olmak ısterken, yanındakileri de bı! 
gibi .düş~nüyordu. Sert bakı~lı gözlerinin i!iindC•; 
yetsız bır şefkat parlıyordT.ı. Onu, bu anda öyle Gizella, sustu. Gözlerinden yanaklarına doğru 

yaşlar süzülüyordu. 
- Niçin ağlıyorsun? 

Hayır efendim, ağlamıyorum. 
Pekala, o odaya ne veriyorsun ? 
Kırk. 

Kırk kuron mu? Çok. Seni aldatıyorlar. 

Güzel, büyük bir oda. 
- Gene çok. Otuz kuron bile çok. Ney e pazarlık 

etmiyorsun ? Galiba... Sen biraz hesabını bilmiyor
ıun? 

Gizella, asabiyetle başını salJadı: 

- Hayır, mösyö Ravbcrg, ben hesabımı biliyo· 
rum. Fakat, merdiven altında, karanlık odalarda o· 
tur amam. 

- Peki, peki. H emen köpürme canım. T abii san;, 
bir aylık vereceğim Nasıl, kırk kuron kafi mi ? 

- Nasıl emrederseniz mösyö Ravberg? 
- Bak hele, bak hele, nasıl da yüzüme bakıyor ~ 

Kırk kuronu beğenmedin değil mi ? Seni çapkın se· 
ni. Haydi ,altmış olsun. Altmış kuron. oldu mu ? 
Hoş, yaptığın i§ altmış kuron etmez ama, ne ise. Bu 
parayı zaten işine vermiyorum. Bana dua ettiğin i · 
çin veriyorum. Allah, temiz kalpli insanların duası-

nı kabul eder. Haydi, artık gel bakayım. H a şöyle. 

Seni maskara seni. Ben, sen!n istediğin yaptım. Sen 
de gözünü dört aç. Burada ne görürsen, ne işitir

sen bana haber vereceksin. Ben, ihtiyarım. Sen, be
nim gözüm, kulağım olacaksın. Bak, oğlumla, o E r
ji denilen kadının maceralarını vaktinde haber ala
bilseydim, kadını koğar, bu felaketin de önünü alır
dım.. 

Ravberg, ellerini biribirine vurdu. Beyaz sakal lı 

başını esefle sallad ı. 

- Ne garip dünya bu 1 Bu çocuk benden hiç biı 

fena misal almamıştır. Zavallı annesi ile iki kumru 
gibi sevişerek yaşadı k. Kadın, evinin iş leriyle uğra· 

şır, ben dışarıda çalışırdım. Akşam, eve dönqnce ke· 
derlerimi, sevinçlerimi ona anlatır, beraber sevinir 
beraber kederlenirdik. Aramızda biribirimizden giz 
lediğimiz biç bir şey yoktu. E vlilik hayatımızda biı 

defa bile kavga etmedik, münakaşa yapmadık. Dai 
ma anlaşarak, sevişerek yaşadık. Bu çocuk daha kü 
çünkü, henüz zıp zıp oynuyordu. Her akşam, onu kar 
şıma alır, çalışmaktan, iş hayatından l.ıahseder; uzu 
uzun nasihatler verirdim. Bu çocuk, bu kötü huylıı 
nereden kaptı ? Düşündükçe çıldıracağım geliyo ı 

Muhitinde, temiz bir aile hayatından, dürüst bir çalı ş 

madan başka birşey görmedi. Dünyada çalışmak kadaı 
zevkli birşey var mıdır ? Çalışan bir kimseyi yalnı2 
insanlar değil, Allah da sever. Çalışan bir adamdan fe
nalık gelmez. İ§iyle uğraşmaktan, kötü şeyler düşün-

meğe vakı t bile bulamaz. Neticede hem kendisi mesut 
olur, hem de etrafındakileri memnun eder. Herkesin 
hürmet ve i timadını kazanır. Sana, bunları bir baba gi
bi söylüyorum. Bu sözlerim kulağında küpe olsun. Se
nin, beni anladı ğına emnim. Bunu gözlerinden okuyo
rum. Çünkü; sen de, benim gibi çalışmağı seviyorsun. 
Sabahleyin, makinelerin harekete geçmesi, homurdıya

rak, inliyerek, gürültülerle işlemesi. Akşama kadar 
yüzlerce kitap, binlerce gazetenin basılmas ı, bütün 
bunlar ne kadar güzel şeyler değil mi ? Bugün mem
leketin en büyük matbaası bizim elimizdedir. Yüı: bin
lerce insanın, okumasına, öğrenmesine, ol gunlaşması· 

na ve cemiyete daha faydalı olmasına hi zmet ediyoruz. 
Hayatta bundan daha büyük zevk ta~avvur olunabilir 
mi ? Çalışıyoruz ve herkese faydalı olmak için uğraşı· 

yoruz. İşte insanlık budur. Erjilerin peşinde kuşmak. 
:nanasız şeylerle vakıt geçirmek kendıni bilen bir kim· 
;enin yapacağı iş değildi r. Biraz daha gayret etsek, bü 
ün Balkanların kitap larını, mecmualarını , gazeteleri 
i de basabiliriz. Ama, ben tek başıma bu kadar işle b;:
'l çıkamam. Seni yetiştireceğim. Çünkü, sana sarfed 

n emekleri n boşa gitmiveceğine kanaat g-etirdim. İ l 

tde maaşın da yü kse lecek. Bugün altmış koron kav 

.iyorsun ve ancak tek bir odada oturabil iyorsun. Fa 
' at, gün gelecek altın bin kazanacaksın, kocaman ev 
!erde, villalarda oturacaksın. Yakında yanımızdaki bü· 
yük apartmanı alacağım. O zaman hütün memurları . 
mın v~ iş~ilerimin ücretlerini arttıracağım. O arada se· 

b" . 1 . • b ı r sevgıy e sevıyordu ki; bu derece bir st..,,gi}'1 

k d h' b' k ' .t
1 

ne a ar ıç ır ımseye karşı dtıymam.~tı. Btı · 
nin içinde ~ürmet, takdir \'e hayranlık varıiı. J3~r 
yar adam, bırçok gençlere nümun~ olacak derece 
rakterli ve çalışkandı. Dünyi:ldakı , biitiin insaıı l ıır ~ lıııq 
gibi düşünüp, hareket etse!er. dünyanın şekıi biİsb '~l! 
başka türlü olurdu. ~·d~ 
Vilmoş, ne derse desin, bu adam büyük bir it1:. ı,ıı 

Yüzlerce aile onun yüzünden yiyeC"ek ekmek b•1"v ~i 
du. Rudolf Ravbcrg'in hakkı vard ı. Hayatı, boŞ ~t' '"•ı 
n~sız şeylerin peşinden ko~ara:t geçirmek gil11~ ·~ l!a 
~ılmoş'un, şiirleri ne kada-r ,; tize] o lıırsa oJsUll• ~ı iı ı:' 
tıyar adamın yaptığı işler cemi yete daha f:ı.Y0~ Yıı 

... ··ıııı1 / 
Birden yüzü kı pkırmızı kesi1di. Böyle d\ı~il . ~ıı ;~ 
evgili Vilmoş'una ihanet etmiş olmuyor rrııl 1 

qLUb 
" ;ılbinde ona karşı bir aşk ,·arsa, nasıl oluyor.dtl .~"I 
· küçük görüyordu. Kendi, kendine sö ·ılend1 • 1 . ıı 

ıs 1 
• 

- Affet, beni Vilmoş. 3cni seviyorum. I-fata f ~~~. 
:ılış görüş ve düşünüşlerinle biı.likte sedyo! '~il\~ 
Vilmoş, onun matbaaya devam etmes ini isterrıi)~ ~t ıı 
.. b d k · 1 .tJıY şını en en ço sevıyorsun, diye sitem er • .ı 

tkisini geçindirebilecek parayı kazanmağa illi~ 
l (Sonr.ı " ' 



HARBE l.li1R .· :· .. : . .. .. . . 

Durgunluk devresi 

---1• hi.d" 1 • b" k .. ıse en ır aç gun· 
. ı,..ri, büyük bir durgun· 

-••rNr ... ektedir. Her gün Av· 
•• dünya'nm nizamını 

Jeni bir vakaya şahit 
~t~imuzdan hadisesiz 

eri ınaaleaef insan bir
....:;.r deraek, hata etme· 
..... uzu sanınz. Fakat 

&ra bakıp da ortalıiın 
Ç~dufu mi.nasını çıkar· 
höliılkü büyük f ırtmalar· 

8 
Jle durgun anlar çok 

• a"riinlerde yara topla-
• • erhalde çok geçme· 
"'41iselere ıahit olacaiı· 
~· hr. Fakat bu hi.di-
1.ir IJeti hakkında bucün 

hüküm vermek imki.-

otdıalan Bqkumanda
~•Yrand'm tayyare İ• 

q•l'eketindenberi Su
etraflı malUınat al· 

lla haaıl olamamııtır. 
Sıariye'de franaız or

al.....: danı iken aöyle
·~ hatırlarımız: W •Y· 

a lci: "Ben bir itfaiye 
s""ada bekliyorum. 

• • oluna, oraya ateti 
~decetim." Bundan 
da yangm batladL 
derhal oraya çai· 

Jt. "teı bütün mahalleyi 
tit-.t!:l birkaç mahalleye 
'e L,•bnitti! Ne Somme 
• -uıe nehrinin, ne Loi-
~an bu yangmı aön· 

b' relmedi. Franaa 
ır yangm yerine 

\..~9'ıaad'm Suriye'ye 
~' inunm aklma 
~ )' llatkumandanı, bu
~? ~llD mı oldujunu 
\ diye bir aual geliyor. 

Fr111sa 

bu gibi ahvalde, kendi menfaati 
için lüzumlu telakki edeceği her 
türlü tedbirleri almak hakkmı 
muhafaza eyler." 

Bu tebliğe bakacak oluraak, 
bundan Mittel Hauaer'in evelce 
aöylediği aözün hilafına olarak 
Suriye'de fransız bayrağını dal
galandırmamağa doğru gittiiini 
iatidli.I edebilir miyiz? General 
Weygand bunun için mi Suriye'ye 
geliyor? Ve yahut bu da değildir 
de burada bir taknn askerler ara
smda görülen hotnutauzluklan 
baatırmak için mi? 

Romanya' da 

5 imdi, diğer hadiseleri ve bu 

meyanda Romanya'daki ah
vali gözden geçirelim: Beaarabya 
ve Bukovina iıgali tamamlanmış· 
tır. Sovyetler en kıaa bir zaman-. 
da itrali bitirmek için ellerinden 
geleni yapmıılardır. Hatta para· 
ıütçüler bile tecrübe edilmittir. 
Nihayet hi.diae Romanya'nın iıgal 
gününü milli mi.tem günü ili.n et· 
mesiyle kapanmııtır. 

Fakat bundan daha dikkate de
ier hadise, Romanya hükümetinin 
İngiliz ve fransız garantilerinden 
sarfmazar etmesidir. Londra'daki 
reami mahfillerin tek taraflı olan 
bu garantide Romanya'nın fera • 
gat etmek hakkına malik olmadı· 
fını, bundan dolayı İngiltere ve 
Franaa'nm bu garanti hakkını 
daima taııdıklan aöylenmektedir. 

Bu ifade, lngiltere'nin Roman· 
ya'da geçen veya geçecek hi.di
aelerle al&kaaız olmadığını göa
termektedir. 

Almanya Ye Romanya 

Fakat Romanya hariciyesi son 

zamanlarda artık tamamiy
le Almanya tarafını iltizam eder 
bir tekil almıttır. Romen harici
ye nazın Argetianu nazırlar 
mecliainde izahat verirken, yeni 
Avrupa durumu neticeainde ru· 
men politikaamm aldığı İstikame
ti izah ehnittir. Bu politika çerçe
vesi dahilinde Romanya İngiliz • 
franaız garantiainden Yaz Seçmİf
tir. 

Yeni Avrupa nizamı clolayıaiy
le Romanya'nm böyle bir karar 
alması, rumen politika.tının. timdi 
hiç olmazsa Transilvanya ve Dob
nca'yı elde bulundurmak makaa
diyle Almanya'yı iltizam eder bir 
vaziyete girmesi demektir. Filha
kika Romanya biliyor ki, Alman
ya'nm müsaadesi olmadcn Maca
riatan ve Bulgaristan herhanai bir 
hareket yapamaz. Daha doiruaa, 
Tranailvanya ve Macaristan dola· 
yısiyle Almanya ve ltalya'yı tut
mak lazımdır. Fakat herhalde Ro
manya, Dobnca için de aynca 
Sovyetlerle bir konutma yapmıı 
olmak kerektir. 

Hudutta hadiseler --------
Fakat gene hudutta bazı ha

diseler olmuttur. 
Budapeıte'den verilen bir ha-

bere göre, bir rumen devriyesi, 
bakaç el ailah atmııtır. Mcar hu
dut müfrezeıi mukabele etmif, bu
nun üzerine rumen devriyeai de 
birkaç el silah attıktan aonra seri 
çekilmiıtir. Bundan anlatddıima 
göre, hadiaenin müsebbibi olarak 
macarlar rumenleri göıtermekte
dirler. Bunun mi.nası, birkaç el 
silahla Almanya'nın niyet ve fik· 
rini anlamak, onu yoklamak olaa 
serektir. 

Halbuki Sofya radyosu, hadise
nin macarlar tarafmdaa çıkanldı· 
imı bildinniıtir. 

Görülüyor ki, macarlar, adeta 
bir sondaj yapmaktadırlar. Fakat 
buna raimen macarlarm bir ha
rekete geçeklerini tahmin etmiyo
ruz. Çünkü Romanya'nın İngiliz 
garantisini reddederken Alman
ya 'dan etraflı bir garanti ia
temit olması çok muhtemeldir. 
Ve nihayet, Romanya'daki alman 
elçiıinin Ribbentrop'la görütmek 
için Viyana'ya gittiği ve kıral Ka
rol'ün de Hitler'e bir mektup gön
derdiği malumdur. Orta Avrupa· 
da ve Balkanlarda hadiselerin 
had bir devreye girecefine dair 
henüz bir ali.met yoktur. 

Mümtaz Faile FENiK 

1 Amerika' da ecnebi cemiyetler 

Vqlngton. 2 a.a. - MebuAD mecllal, 
aıyut veya yan aakert faaliyette bulunan 
büttlıı ecnebi cemiyetlerini adliye nezare
tbdD aıkı kontrolü altına koyan kanun IA
ythumı kabul etıniftir. 

ULUS 

İ ngi ltere'de 

(ek ve Polonyalı 

askerler yeniden 
te1kilatlandır1lıyor 

Londra, 2 a.a. - Royter: İnglllz harbi
ye nazırı B. Eden, avam kamarasında Po
lonya ve Çek lejiyonları hakkında ııu be -
yanatta bulunmuştur: 

Polonya ve Çek ordulanna mensup bazı 
cllzütamlar, İnglltereye gelml§lerdir ve 
yeniden teşkllfltlandırılmaktadır. HA.len bu 
hususta daha geniş izahat veremem. Fakat 
ıunu söyllyebillrim ki bu cüzutamlann, 
müşterek düşmana karşı mücadelemize i§
tirAkleri daima şayanı memnuniyettir. 

B. Eden, İrlandanın müdafaası hakkın
da da şunlan söylemtııtır: 

Şimali İrlandadakl garnizon. en lyt 
atratejik vaziyeti temin edecek surette 
tlmdiden lı\zım gelen yerlere dağ'ıtılmıg bu 
1 unmaktdaır. 

Diğer taraftan, başvekil muavini B. 
Attlee. diğer bir suale aşağıdaki cevabı 
vermiştir: 

İngiliz hükümett. mücadeleye devam 
etmeğe muktedir bulunan ve mücadeleye 
devamı arzu ed~n bUtUn fransız kuvetleri
ni mümkUn olduğu kadar teııvlk etmenin 
ehemiyetini tamamlyle müdriktir. Hükil -
met, bu mesele ile müstacel bir surette 
me11P.'lll olmaktadır. 

Rumen Hariciye nazırı 
mühim izahat verdi 

(Başı 1 inci sayfada) 

13. 4. 1939 tarihli Fransız - İngiliz garan
tisinden sarfınazar etmiştir. 

Meclis ittifakı Arll ile bu kararı kabul 
etmiştir. 

Romanya'da birlik kurmak çin 
çalıımalar 

Bükreı, 2 a.a. - Rador ajansı bildiri -
yor: 

Diln a.k§am mim propaganda nazın B. 
Teoflli Sidoroviç radyoda, "Bir romenden 
ne isteniyor,., meselesi etrafında bir gö -
rUşme yaparak Romanyayı alllkadar eden 
aon meseleler kartısında "gelecek ıt\.inleri 
kemali itimatla beklemeliyiz ... demektedir. 

Nazır sözlerine ıöyle devam etmiıtir: 
Başkalarına ait hiç bir ıey istemedik. 

Kimseden nefret etmedik. Rumen ölmemiş
tir, kahramanlarla dolu memleket ka&ıria
dan sonra daha azimli ve daha kuvetli ola
rak kalkacaktır.Mazide bizi ayıran her teyi 
bertaraf edelim. Faydaaız mıinakaplan da 
bir tarafa bıraklım. Her söylenilen IOz e
velce düıünülmüı olmalı. BoziUJlcuları 
bütün kuvetimizle tel'in edelim, 11rf ru • 
men temayüllü bir sefer açalım. Hele ar • 
trk timdi uslu ve dikkatli olalım. Ekıeriya 
dıprı düşmanlardan daha tehlikeli olan da
hili düımanlan eözetelim. 

Milletin yüksek menafiini korumalı: için 
B. Sidoroviç, herkKin devlet ve maka -
matı& elele vererek nizam ve diıiplin dai
resinde çalıımasmı tavsiye etmiıtir. 

İnglllı tıyyarelırl 

sanayi merkezlerini 
bombardıman elliler 

(Başı 1 inci sayfada) 
BrenNm'in cenubu p.rkisinde Deichshau-

aen'de tayyare fabrikası, dün akpm, bom
bardıman tayyarelerimiz tarafından bir ke
re daha hücuma maruz tutulmuıtur. Fab -
n"bya ve yakınındaki tayyare meydanına 
basarlar yapılmııtır. 

Köln ve Velno tayyare meydanlan ile 
Tezel deniz tayyareleri üaaü de miieMif' 
surette hücuma maruz brrakılmııtır. 

Donanmaya mensup tayyarelerimiz, dün 
akpm, Rotterdam civarmda mavnalara ve 
nalcliyata hücum etmiıtir. Bir balrkçı ıe
mili berhava olmuı ve nakliyatta büyük 
hercümerç vukua ietirilmittir, 

Bütün bareıkittan yalnız dört tayyare -
mis üslerine dönmemiıtir. 

Scharnhorat bombardıman 
edildi 

Londra, 2 a.a. - Kiel üzerine yapılan 
bava hücumu eanaımda alman Scharnhonıt 
zırhlısının aiır surette bombardıman edil
diii resmen bildirilmektedir. 

Scbarnhont, tamirde bulunuyordu. Hil -
cum, bir aürpriz olmustur. Sabih dok üze
rine bir bomba ve zırhlı boyunca da diier 
bir çok bomba dilımüıtilr. lnciliz hava ku· 
vetlerine mensup bir tayyare, Schamhor.t 
ve dok'a attıiı on bir bombadan dördünün 
tam surette iaabet ettiiini bildirmiıtir. Di
ier bir tayyare de zırhlı üzerine üç alır 
bomba atmıı ve eemide Y&nimlar çıkanl • 
mııtır. 

Alman tayyareleri Bri•tol 
kanalına bomba attılar 

Londra, 2 a.a. - Royter: Hava nezare. 
tinin bir tebliii: 

Gece yamıından az evel cenubu ıarbi ea 
hili üzerinden düıman tayyare filoları eeç
miıler, Bristol kanalı mıntakaaına bomba
lar atmışlardır. Tayyare dafi bataryalan 
iılemiıtir. 

lskoçya'ya yapılan akan 
Londra, 2 a.a. - Bu aabah neıredilen teb

liide bildirildiiine nazaran dilımanm dün 
akMm lskoçya'nın ıimali tarldainde bulu -
nan bir tehre yaptığı akm eanaımda 12 ki
Iİ ölmüı ve 18 kiti yaralanmııtır. Bunlar 
meyanmda sokakta oYDamakta olan 4 ço • 
cuk da ölmüştür. Bir kaç ev tahrip edil -
mittir. 

x Mo.skova - Lltvanya nazırlar mec· 
llai rela muavini ve hariciye nazın, dtlıı 
Mo.skova"ya gelerek hükümet relai ve ha
riciye komiseri B. Molotof ile hariciye ko
mlaer muavini B. Dekau090V taratındaD 
kabul edllmifttr. 

>< Tokyo - 28 bulraDdanberl ToQo' • 

Sırverip 
sıralma ! 

(Başı 1 inci sayfada) 
ıimdiye kadar bu vazifeaini yapmıt 
olmalı idi. 

Bu satırlan galipler • mağluplar 
değil, münhaaıran kendimiz için ya· 
zıyorum. Geçen gün beni ziyarete 
gelen bir genç, bazı tahkimatımız 
hakkmda bir takım malumat verdi. 
Nasıl öğrendiğini sordum: "- Va
purlardaki konuımalardan ! " dedi. 
Bildikleri §eylerin doğru olduğuna 
ıüphe olmıyan vazife aahipleri, ken· 
di aralarında konuturken, birkaç 
metre ilerden dinlenecek kadar aea
lerini yükaeltiyorlardı. 

İstanbul, Türkiye cephe gerisinin, 
milli müdafaamız bakımmdan, en 
haaaaa noktaaını teıkil ediyor. Her
kes yalnız merak içinde değildir: 
biribirinin merakmı tatmin edecek 
malUnıatlarını ortaya sürmek husu· 
aunda da yarıı halindedir. Milli Mü
dafaanın her bahıinde, siyaıi ve aa
keri her bahsinde, bilhaaaa münev
verlerimizden baıhyarak, sokağı, 

vapuru, lokantayı :susturmak ve sa· 
zeteleri daha iyi bir itinaya aevket· 
mek li.znn! 

lstanbul'da sır öğrenmek için tet
kili.t yapmağa bile hacet yok: top
lantı yerlerinde dolaımak ki.fi! 

Bütün tümulü ile milli müdafaa· 
ya iit hiç bir ıey sormamak ve söy
lememek: halkı bu inzibata ahıtır· 
mak için bütün \ .... sıtalarımızı kul· 
lanmahyız! 

Falih Rıfkı ATAY 

Macar - Romen 
hududunda bir hadise! 

(Başı 1 inci say/ad•) 
kamları ezcümle aşağıdaki ciheti tes· 
bit etmişlerdir: 

Saat 22 ye doğru karakolları önün
-de gayritabii bir hal müşahade eden 
bir bulgar karakolu askerleri, bir be· 
yaz hava fişeği atmıılardır. Bu, hudut 
ıerviıleri nizamnameıince kabul edil
miı bir keyfiyettir. Bunun üzerine 

Resmi harp tebliğleri 
İngiliz hava tebliği 

Kahire, 2 a.a. - İngiliz hava kuveUerl
nin tebliği: 

Kenyal bölgesinde tayye.relerimiz ordu 
için faydalı keılf uçuşlanna faaliyetle de
vam etmişlerdir. Moyale bölgesinde düş -
manın bir kamyon kuluna yapılan taarruz
da doğrudan doğruya isabetler yapılarak 
mühim hasarlar vukua getirilmiş, dUıma-

mn topçu mevzilerine dotnıdan doğruya 
iki bomba isabet ettirilmiştir. 

Dün öğleden sonra Merıta Matnıh bom
bardıman edılmlştlr. 

Dun sabah düısman tayyareleri Sldt 
Berrani ve Bir.segga üzerinde uçm~tanıa 
da hiç blr ölU veya hıuıar kaydedilmemif
tır. 

Garp çölündeki hareket 
Kahire. 2 a.a. - İngiliz umumi karar -

glhının tebliği: 
Garp çölUnde. Capuzzo'da ve Sldl - Aziz 

mıntakasında ileri kıtalarımızla takviye 
alan düşman araaında harekA.t devam et -

mektedlr. 
Somall'de, keşif kollanmız, Buramo'Ya 

muvaffaklyetıl bir hlıcum yapmıftır 
Dlfer cephelerde kayda deter bir ,.7 

yoktur. 

Kenya hududundaki harp 
K~ire, 2 a.a. - Royter: .Askeri umumi 

karareih tarafından : 
Geçen cuma ıafakla beraber, Kenya'nrn 

şimal krsmında bir müstahkem hudut köyü 
olarak Moyale civarında İtalyan keşif kr
taa.tı yerlilerden muteşekkil bir İtalyan ke
ıif kolunu ineiliz askerleri zannederek Ü

zerlerine atq etmi,lerdır. Birçok yerli öl
müı ve yaralanmıştır. Yerliler mukabele 

edince faıistler de zayiat vermitlerdir. H.. 
tinm farkma varılmaamı müteakip i1al 4 

yanlar toparlanmca mltralyôzlerini .,. 
toplarını vadin.in öbür tarafmda Fort Hatla 

rinıton'daki inciliz karakoluna çeYlrenk 
bmçlarmı almıya kalkttmııı.dır. Ba ... 

cumlan akamete uiramııtıır. Haaar •• .. 
yiat yoktur. 

A. İtalyan resmı tebliği 
ltalya'da bir mahal, 2 a.a. - İtalyan u

mumi kararıihının 22 numaralı tebliği: 

Bineazi hududunda tayyarelerimiz bava 
şartlarının müaaadesizliıine rafmen dilı
manın zırhlı otomobillerini büyük ve kü -
çük çapta bombalarla bombardmıan ederek 
bunlardan birkaçını haaara uıratmıılar ve
ya yakmışlardır. İki tayyaremiz ıiılerine 

dönmemiştir. 

Tayyarelerimiz Akdeniz'in cenubu pr
kisinde büyük bir düıman kafilesini pfil 
avbyarak birkaç kere müeuir surette bom
bardıman etmiştir. 

Şarki Afrika'da tayyarelerimiz liman te
ıiaatmı ve Berbera'nm depalarmı müessir 

surette bombardıman etmittlr. 
Düıman tayyareleri Maaıaa':rr ~ 

dıman etmiye tetebbiia eylemif]ene ele &""" 

cı tayyarelerimizin miidahalest tlseriM 
çekilmiye mecbur olmuılardır. Avca 1aJlıo 

yarelerimiz iki düıman ta,.,..,... clltil'
müılerdir. Bahriye tayyare dafl bat&Qa • 
lannm &tep neticKinde bir dÜllDlllL tay • 
yaresi alevler içinde dü1111ü1tür. 
Düıman tayyareleri Aupsta'yı ~ 

dıman etmitlerdir. Fakat Nhriye taY7Ul!t 
dafii bataryalarının derhal ve müessi 1ılır 
surette müdafaaıı taarruzu neticKiz bıQİID. 
mııtır. Bir düpnan tayyaresi dıiıurühliltt
t!ir. Haaarat ehemiyetıizdir. Sivil ahalidım 
3 kili yaralanmııtır. 

Alman resmi tebliği 
romenler tarafından bir kaç el ıilih FWırerin umumi karars&hı 2 a.a. -
atılmıı. fakat buna bulgar hudut mu· Alman orduları tıqkumandanlıtının tebll· 
hafızları mukabele etmemittir. Gece, tt: 

30 haziran ve 1 temmuz ıünleri, in&i • 
ıükWı içinde geçmif, fakat sabah ka- uz Jersey ve Guernaey adalan, hava ku -

bir muvaffakiyetli hücum yapılmıttır. 
2 temmuz gecesi, muharebe tayy.,...._ 

miz Bristol civarında liman teaiaatına .• 
cum etmlılerdlr. Yangınlar ve infl 
müşahede edilmiıtir. 

rakolumuz, muharebe nizamında da- vetıeri filotillAlan, bahriye temas kıtalan 
hilden gelen romen askerlerinin ken- ve ordu müfrezeleri tarafından bir baskın 

• v lle lggal edilmlgtlr. Bu harekltta, bir al-

2 temmuz gecesi, lnglllz tayyarele 
rafından ıimali ve garbi Almanyaya 
lan hücumlar eanaaında, Klel üzerine ~ 
balar atılmııtır. Fakat büyük haaar <>1-
mıttır. Birkaç alvil ölmU,tur. 

dı karakollarına dogru ilerlemekte ol- · man keşif tayyaresi, bir çarpıl?Tl& eanaaın-
dulwıu müf&hade etmiıtir. Bu. ro- da, Briatolblenhelm tipinde iki lqills t.&7· 
men ukerJerlnln cece brakolJannı ~ .w.oıma.tur. 
terketmit bulunduklarını isbat eyle • lıl&n1 denial tıserinde ketlf harekAtı ea-

naaında, 1 temmuz öğleden aonra Torgu
mektedir. Bulgarlar tarafından kimıe ay'ın ıarkında bir tngillz aahil muhafaza 
hududu geçmemit ve hiç bir silah a- ganbotuna hücum edilmlı ve yakılmııtır. 
tılmamııtır. Şimali İskoçya'da Vixk limanına diğer 

Fransa' da 
iıgal alhndaki 

yerlerin ablukası 
Londra, 2 a.a. - Royter: Avam kama

raaında, alman ve ttaıyan kontrolü altında 
bulunan fraıuns topraklarına ablukayı tat
bik için lA.zım gelen tedbirlerin alımp a -
lınmadığı sualine, lktıaadtharp nazın Dal
ton "evet,, cevabını vermiıtir. 

Liberallerden Mandel, ablukanın itgal 
altında bulunnııyan Fransaya da ıAmll o
lup olmadığım ve İspanya ıimendifer yolu 
meseelsinln nazarı ltlbara alımp alınmadı
ğım sormuştur. 

B. Dalton. bu ayn bir sual oldufundan 
bu husustaki nokta! nazarı daha evel öt • 
renmeği tercih ettıttnı söylemif ve fran
aız müstemlekelerine gelince bu huauatald 
karann vaziyetin aydınlanmaaına intlza
ren tehir edildiğini beyan etmlıttr. 

B. Dalton. ıon beı haftalık hAdlaelerin, 
lktıaadl harp ıeralt ve metodlarını detiftlr 
diğinl, fakat tataUAt vermenin ıimdillk 
vakitatz olacaıuıı da aynca beyan etmtı
ttr. 

Afyon fiyatlan 
Ankara, 2 LL - 19.0 mahmlU atyon. 

lar, geçen aene oldutu gibi Toprak mah
aullert ofisi hesabına ziraat bankuı vuıta
alyle satın alınacaktır. 

Bu aenekl fiyatlar geçen senekinden 
yüzde :ıo fazla olarak teablt edllmtıtır. 
Yani ince afyonların beher morfin derece
sine 60 kuruş ve kaba afyonlann beher 
morfin derecesine de 46 kurUf verilecek
tir. Soft afyonlann fiyatı da kilo itibariy
le en çok dokuz liradır. 

Bu sene, ilk t.eaellümde müstahsile ve
rilecek avans mlkdan da gec;en aeneye na
zaran yüzde elll arttırılmıştır. Seydişehir, 
Kütahya. Nallıhan, Emet, Beyıehlr, Gör -
de.s, Konya merkezi, Tavıanlı, Simav, Çiv
ril, Aydın mıntakalannda yetişen ince top
lanmıı afyonların beher kilosuna 6~ ku -
ruı ve kaba toplanmıı afyonlann beher kl-
108\llla da 375 kuruı avans tediye olunacak
tır. Diğer mıntakalarda yetlıen ince top -
lanmış afyonlann beher kilo.suna 600 ku -
ruf, kaba toplanmış olanlann beher kilo • 
auııa da 4:!0 kuruı avans verilecektir. 

da bulunan Mançuko imparatoru, refaka. 
tinde .T'lponya imparatorunun biraderi, na
zırlar meclisi reial Vonal ve aalr kabine A
zıuıı oldujıı halde bua11n Tokyo'dan hare
ket ederek Rloto'ya ,Ptmlıtir. 

x Şanghay - Rela Cooldlse Amerikan 
vapuru, 100 amerikan müıteclaini lılmil o
larak Hoııskoncdan hareket ederek Manl
la'ya gltmtıttr. HongkOD&''dan plen bir
kaç yüz Çin mWteclai bir Hollanda vapu -
riyle Şangbqa vuıl olm\Jltur. 

x Madrlt, - Dük ve dlllea Vlndaor Llz.. 
bon'a sitmek t1Hn buslbı lladrld'l terke
decülerdlr. 

Besarabya ve Bukovina 
işgali dün tamamlandı 

iıaal günü Romanya'da, milli yas günüdur 

Besarobya'ya sevkedilecek a_meleler yüzünden 

Galotz'da bazı kanh hôdiseler oldu 
Moskova, 2 a.a. - Reuter: Tu a

jansının verdiği haberlere nazaran 
Besarabya ve Bukovina'nın iıgali bu 
sabah tamamlanmıttır. 

Romanya genel kurmayının 
tebliği 

Bükreı. 2 a.L - Genelkurmay teb
liğ ediyor: 

ı Temmuz günü Beaarabya'nın tah· 
liye ameliyeai derpiı edilmiı proıram 
mucibince devam ederek Seleten'in 
§imali Tiudei'nin timali, Apanıata, 

Boian, Piautzi, Briceni, Edinita, Re
cea, Reni, Calaraai, Ciuciuleni, Ro
menesti Lacuel ve Chitai hattına var
mııtır. 

Sovyet seri cüzütamlarının acele i
lerleyiıi yüzünden bazı yarlerde hu· 
sule gelmiş olan hadiseler, iki taraf 
aakeri şeflerinin araıında vuku bulan 
müzakerat neticesinde umumiyetle 
memnuniyetbaht bir surette balledil
miıtir. 

Romanya' da milli matem günü 
Bükreı. 2 a.a. - Baıvekil, son Ro

men kıtaatının Beaarabya ve Bukovi· 
na'yı terkettikleri gün olan 3 tem
muz gününü milli yas günü olarak 
ilin etmiıtir. 

Baarabya'ya aeulıeclilen 
komüni•tler 

Bükreı. 2 a.a. - Royter bildiriyor; 
Polis Romanya"da 3000 komünist 

tevkif ederek Besarabya'ya gönder
miştir. 

nin neırettiği bir teblil qağıdaki l· 
zahatı vermektedir: 

Arzulariyle Beaarabya'ya gitmek 
üzere muhafıt askerlerin nezareti Do 
tında 30 haziran akşamı Galatz'da bek· 
!emekte olan iki bin kitilik bir amele 
grupu, trenin gecikmesine isyan ede
rek kaçmağa teşebbüs etmiıler ve dur 
emrine ateşle mukabele etmiılerdir. 
Bir çok kişi ölmüt ve yaralanmııtır. 
Bir çok kimseler de tevkif edilmit
tir. Muhafızlardan iki uker ve polıa 
ölmüştür. İntizam süratle tesis edil· 
mittir. Beaarabya'dan gelen muhacir· 
leri koymak için ıar botaltılmııtır. 
Programa tevfikan tahliye ameliyesi· 
ne devam edilmektedir. Yardım ve 
ibate servisleri durmadan çahımakta
dırlar. Yerleıtirme merkezlerine ıet· 
mit olanların hepsi ibate edilmiıler 
ve kendilerine lazım gelen muavenet 
yapılmıştır. 

Şanghay'daki lngiliz 

imtiyazlı mıntakasını 

Japonlar işgal etti 
Şanghay, 2 a.a. - D. N. B bildiriyor: 

Hongkev, Yangteepoo Japon müdafaa mın
takalannın garbında bulunan ŞAnJl'hAy 
beynelmilel imtiyazlı lngillz mıntakası bu 
gün japon kıtaatı tarafından i'gal t-dllmıı
tlr. lnctllz Jctaatı mukavemet Jl'Öl!t rmt- -
mtı. fakat nöbetc;ller t-ııki mf!vkllttrını mu
hafaza etmitlf!rdir HAdlaatın inkişafı bü· 
ytlk bir allka ile beklenmektedir 

Galat%' Jalti htulue lzmir' de dolunun hasar lan 
Bükreı 2 a.a. - Rador ajansı b"l- lmıir, 2 a.a. - Son dolu ve yacnıurlarm 

d . . ' 
1 ~vilbet dahilinde ika ettiii sararın ilk tah-

ırıyor: ·nı rden f la ld mı e u o uiu tahakkuk etmekte-
Pazar günü Galatz'da cereyan eden dir. Bunların tesbiWıe faali~etle devam• 

hidiaeler hakkında dahiliye neareti· ~. 
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POLiS 

Elbie alınacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden 
1- Emniyet umum müdürlüğü mer

kez teşkilatında mevcut muamelat me
murları için azı 170, çoğu 185 takım 
maakasket elbise 19. 7 940 cuma günü 
saat 15 de açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. 

2- Beher takımına 27 lira fiyat bi
çilen elbisenin nümunesini görmek ve 
şartnamesini almak ist iyenlerin umum 
müdürlük satınalma komisyonuna mü
racaatları. 

3- Münakasaya girmek istiyenlerin 
375 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya banka mektubu v~ 2490 sayılı ka
nunun 3. cü maddesinc'le yazılı belge
lerle birlikte tayin edilen saatta ko
misyona gelmeleri. (3308) 13355 

Alô.kadariara 
S:ıbancn Kırkpınar hududunda Açmalar 

m e\•kilnde merhum Besim Bey vereselerl
ne alt yalnız t.ııpu muhteviyatına göre ve
reseler arn.eında bir t nkslm g6rmUıı arazi 
Uzerlndc hiç bir verescye nrıu:I kıymetlen -
dirilmek suretiyle hudııt gösterilmemiştir. 
V reaelcr arasında tam bir anlaşma ve mu
tabakat hasıl olmadan herhıını:t i veresenln 
satmıo veya satacağı parçalan kanuni bir 
kıymet ifade etmediği llAn olunur. 

Veresclerdcn Zekiye 

ANKARA BELEDiYESi 

Müteahhit nam ve hesabına 
hf aiye malzemesi alınacak 

Ankara Belediyesinden : 
1- İtfaiye için 10 kalem hortum ve 

sair malzeme pazarlık)~ alınacaktır. 
2- Muhammen ber)eli 7130 liradır. 
3- Teminat 1066,S liradır. 

4- Şartnamesini l{ormek istiyenle
rin hergün encümen kalemine ve istek 
!ilerin de 9. 7. 940 salı günü saat 10,30 
da belediye encümenine müracaatları. 

(3315) 13357 

4 Motorpomp almacak 

Ankara Belediyesinden : 

1- Belediye İtfaıyesine lüzumu o
lan biri büyük ve üç ;:,iet küçük olmak 
üzere dört motörpomo pazarlıkla alı -
nacaktır. 

2- Muhammen kıymeti 12.000 lira
dır. 

3- Teminat 1800 liradır. 
4- Şartnamesini ı:;:Sı mek isti yenle

rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 9. 7. 940 salı günü saat 
10,30 da Belediye Encümenine müra -
eaatları. (3316) 13358 

Kirahk dükkônlar 
Ankara Bttlediyesinden : 

Teminat Kira bedeli Mezbahadaki paçahane 
637,50 4250 Halde 41 No. dükkan 
135 900 Sıhhat Bakanlığı karşısında otobüs 

1219 182,85 durak yerindeki büyük dükkan 
Yukarıda mahal ve kira bedelleriyle teminatları yazılı Belediyeye ait 

gayri menkuller ihale tarihinden itibaren 31. 5. 941 tarihine kadar pazarlık
la kiraya verileceğinden şartnamesini görmek istiyenlerin her gün Encü
men kalemine ve isteklilerin de 9. 7. 940 salt günü saat 10.35 de Belediye 
Encümenine müracaatları. (3314 13356 

Yiyecek ve yakacak ahnacak 
lstsnbu/'d11. Liseler Alım Satım Komisyonu Reisliğinden : 

Cinsi 
Beher fiyatı 
Kr. S. 

Eksiltmenin 
İlk teminat yapılacağı 

Mikdarı Lira Kr. gün ve saat 
Tüvanen M. K. tonu 1300 2000 ton 19. 7. 940 c:uma 

Şartname 

b~deli 

Kr. 
177 

Kriple " " " 1700 550 .. 2652 gilnil saat 16,15 de 

Toz şeker 
Kesme ıeker 

37,50 
41 

86500 kilo 
23000 kilo 3140 25 

.. 15,45 210 

Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Haydarpaşa, Kandilli, Kabataş, Eren
köy ve Çamlıca liselerinin 1940 mali yılı ihtiyaçları olan yukarıda yazılı yi
yecek ve yakacakları kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konmuştur. Bu hususa 
ait gerekli durum yukarıya çıkarılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Beyoğlu İatiklal caddesi No. 349 da Liseler Alım Satım 
komisyonunca yapılacaktır. 

İstekliler 1940 yılı ticaret odaaı veıikaıı ve ilk teminat makbuziyle teklif 
varakalarını havi kapalı zarflarını yukarıda hizalarında göıterilen saatten 
bir saat eveline kadar sözil geçen komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri muktazi olup poıtada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Teminat yatırmak ve ıartnameleri bedelleri mukabinde almak iıtiyenlerin 
Galatasaray Lisesinde Komisyon Katipliğine mUraeaat etmeleri 

(5406/ 3285) 13354 

Balast münakasası 
D. D. Yolları 4. !§!etme Müdürlüğünden : 

940 mali seneııi işletmemiz ihtiyacı olan, keşif bedeli ile miktar ve mev
kileri, teminat miktarı, ihale tarihleri a~ağıda yazılı 4 ıubeye ait balast ay
rı ayrı günlerde ve saat 15 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfusuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı teminatı vermeleri ve kanu
nun tayin ettiği vesika ve eksiltmeye girmefe manii kanunf bir hali bulun
madığına dair beyannameleriyle teklif mektuplarını eksiltme günü muay
yen olan saatten bir saat evetine kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Bu işe ait mukavele ve prtname projeleri 4. iıletme mildürlüfiinden, 
Ankara, Haydarpaşa, Sıvas, Amasya, Samsun istasyonlarından parasız ola
rak dağıtılmaktadır. 

Ocak Km. Miktarı 

365+850 
483 + 000 
238 + 200 
260 + 265 
278 f- 280 
311-t-OOO 
352 + 355 
361 + 365 
204+000 
214 t OOO 
215 + 000 

58 + ooo 
. 25-26+ 000 

5-8 !lahit 
636 f- 000 
680 f- 000 

M3 
4000 

15000 
2000 
3000 
2000 
2000 
4000 
3000 
1000 

500 
500 

1000 
1000 
3000 
7000 
5000 

(5554/ 3377) 

Ke~if B. 
K. 

130 
120 
120 
120 
120 
110 
140 
120 
140 
140 
130 
140 
140 
160 
140 
120 

Muhammen B. 
L. 

5200 ) 
18000 ) 
2400 ) 
3600 ) 
2400 ) 
2200 ) 
5600 ) 
3600 ) 
1400 ) 

700 ) 
650 ) 

1400 ) 
1400 ) 
4800 ) 
9800 ) 
6000 ) 

Teminat M. 

, 

L. 
1740 

1485 

776 25 

1185 
13367 

İhale 
tarihi 

17.7.940 

18.7.940 

19.7.940 

22.7.940 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 
--Yeni . 

mevsım 
. . 
ıçın ---- ----- ------- KOK KÖMÜRÜ -

--------= Satışlarına başladığımızı sayın müşterilerimize arzederiz. = 
:= F!Y AT : Vagonda teslim tonu 23.30 lira ( asgarf bir vagon ). -
_ Depoda teslim tonu 24. - lira. = 
§ Vehbi Koç ve ortağı; Uluı meydanı. AnkA-ra. Telefon ~ = 3450,3451. 3452. = 
:= Ankara Memurlar Kooperatifi; Anafartalar caddesi, An- = 
- kara. Tele fon : 1428. = 
§ Bilumum evlere ve kaloriferliklere teslimat yaparız. Satışlarımız =: 
:: pç.tlir · 2446 =: -
-=i'llllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllJllllllllllllllJlfi?° 

ULUS 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Ankara Okullar 
Erzakın adı 

Satın Alma Komisyonunlan : 
Miktarı Tahmini Tutarı İlk teminat 

F. L. K. L. K. 
1 Ekmek 333000 Kg. 

89000 " 
10.50 34965 2622 38 

Koyu neti 
Sı ğıreti 

45 40050 
24100 .. 37 8917 

2 Danaeti 
Kuzueti 
Koyun 
böbrek yağı 

3 Sadeyağı 

Kuru soğan 
İnce tuz 
Pastırma 

Salça 
Kuru fasulya 
Patates 
Ihlamur 
Çay 
Nohut 
Barbunya 
fasulyası 
Bulgur 
Vanilya 
Kuru sarımsak 

4 Karabiber 

Kırmızı biber 

3800 .. 
17200 .. 

2350 " 

35100 ,, 

43400 .. 
12000 .. 

510 .. 
3250 .. 

15550 ,, 
43000 .. 

28 .. 
280 .. 

6950 .. 

8500 .. 
5850 

509 Pak. 
720 Kg. 

78 ,, 

50 .. 
Kara mercimek 3750 ,, 
Kırmızı 

mercimek 
Kimyon 

Kakao 
Konserve sebze 

900 .. 
13 .. 

106 .. 

42 
40 

50 

130 

7 
7 

80 
20 
25 

8 
100 
550 

18 

25 
15 
10 
30 

200 

40 
15 

25 
200 

180 

1596 
6880 

1175 

58618 

45630 

3038 
840 
408 
650 

3887 50 
3440 

28 
1540 
1251 

2125 

877 50 
50 90 

216 

156 

20 
562 50 

225 
26 

190 80 

1.500 Kg. lık 2720 ,, 38 1033 60 

Kuru bamya 
Börülce 
Şeftali 

konserve 
Soda 

243 .. 
1000 .. 

110 267 30 
20 200 

1090 .. 
19350 .. 

80 872 
12 2322 

Kuru bezciye 
Zencefil 

750 ,, 

18 .. 

23 " 
58 .. 
35 .. 
43 .. 

35 262 50 

250 45 
Tarçin 300 69 
Kahve çekilmiş 
Salep 

185 107 30 
350 122 50 

Limon tuzu 130 55 90 

Hıyar 15650 Tane 3 
Dolmalık biber 6640 Kg. 9 
Sivri biber 1200 ,, 13 

Taze yaprak 1000 ,, 15 
Havuç 5250 ,, 5 
Ispanak 19350 ,, 8 

Semizotu 5750 ., 7 
Domates 30000 ,, 7 
Taze soğan 3660 ., 10 
Maydanoz 29800 Demet 1 
Dereotu 12460 ., 1 

Nane 5065 ,, 1 
Patlıcan 27400 Kg. g 
A. K. Fasulya 21450 ,, 9 
Çalı fasulya 1650 ,, 10 

24889 30 

469 50 
597 60 
156 

150 
262 50 

1548 

402 50 
2100 
366 
298 
124 60 

50 66 
2192 
1930 50 
165 

4396 35 

3422 25 

1866 70 

5 Dolmalık kabak 9850 ,, 10 985 1463 60 

Limon 
Taze bamya 
Kereviz 

Lahana 
Pırasa 

Bal kabağı 

Taze bakla 
Yeşil salata 
Marul 

Pancar 
Karnı bahar 
Yerelması 

Taze bezelye 
Enginar 

76000 Tane 3 
3490 Kg. 15 
3440 " 8 

14500 .. 5 
21400 " 5 

5100 " 5 
8700 .. 7 
7500 Tane 3 

12580 .. 5 
760 Kg. 5 

5600 ,, 12 
1550 .. 3 

800 .. 10 . 
5550 Tane 7 

Taze sarımsak 
Kırmızı turp 

540 Demet 1 
2050 " 1 

6 Toz şeker 
Kesme şeker 

Elma 
Armut 

Zerdali 
Portakal 
Taze üzUm 
§eftali 

7 Taze kayısı 
Ayva 

Çilek 
Kiraz 

Viıne 

Taze erik 

Kavun 
Karpuz 

40500 Kg. 
15700 .. 

38 
42 

11830 .. 25 
7560 .. 25 
1120 .. 10 

38000 Tane 4 

13300 Kg. 20 
1880 .. 20 

1750 ,, 
5610 .. 
2100 ,, 
2220 .. 

3180 .. 
4100 " 

16900 .. 
13650 .. 

25 
12 

35 
20 

20 
12 

7 
6 

8 Kok kömürü 4320 2600 
2000 Kıriple kömürü 340 

Süt 
9 Yoğurt 

Kaymak 

25960 ,, 
30250 " 

280 ,, 

10 Beyaz peynir 10500 ., 
Kaşar peyniri 4550 ,, 

11 Pirinç 

12 Sabun 
Çam fıstık 

Kuşüzümü 
Kuru kayısı 

Ceviz içi 
Badem içi 

Fındık içi 
Kuru üzüm 

33750 ,, 

23950 .. 
505 .. 
450 ,, 

1500 .. 

1445 .. 
185 .. 

272 .. 
4650 .. 

18 
25 

HiO 

45 
70 

28 

40 
110 

40 
110 

45 
120 

80 
30 

2280 
523 50 
275 20 

725 
1070 
255 

609 
225 
503 20 

38 
672 
46 50 

80 
388 50 

5 40 
20 50 

19514 66 

15390 
6594 

21984 

2957 50 
1890 

112 
1520 

2660 
376 

437 50 

1648 80 

673 20 1120 14 
735 
444 

636 
492 

1183 
819 

14935 20 

112320 
6800 

119120 

4672 80 
7562 50 
448 

12683 30 

4725 
3185 

7910 

9450 

9580 
555 50 

180 
1650 

650 25 
222 

217 60 
139$ 

8934 

951 25 

593 25 

708 75 

718 50 

İhale 
Gün ve sati 

20.7.940 9.30 

20.7.940 10.30 

20.7.940 11.30 

20.7.940 12 

22.7.940 9.30 

22.7.940 11 

22.7.940 11.30 

22.7.940 14.30 

22.7.940 15 

22.7.940 15.30 

22.7.940 16 

22.7.940 16.30 

BİR USTABASI ARANIYOR 
~ 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden · 
Murgul Bakır Madenlerinde yapılacak köprü ve baraJ işinde 

lışmak ve idare etmek üzere bu işlerde ehliyetli bir ustabaşıya i!ıl 
yaç vardır. . 

AHikadarların görüşmek üzere Etibank Umum Mcdürlüğü bı 
sında İnşaat Müdürlüğüne müracaatları. 2553 

~===================================~ 

Erzakın adı 

13 Kuru erik 
Kuru incir 
Bal 
Reçel 
Buğday 

Un 
ekstra ekstra 
Makarna 

Miktarı Tabmini 
F. 

1730 .. 

825 " 

35 
30 

250 ,, 100 
2350 .. 50 
1155 ,, 15 

22000 ,, 
7400 ,, 

Kesme makarna 900 ,. 

17 
30 
28 
85 
27 
30 
25 
27 
50 
30 
60 
80 

Güllaç 500 ,. 
Arpa ~ehriye 455 ,, 

14 Tel şehriye 645 ,, 
İrmik 3000 ,, 
Kuskus 
Pirinç unu 
Nişasta 

Hararot 
Tarhana 

650 ,, 
720 .. 

1030 ,, 
240 ,, 
580 ,, 

62 

Tutarı 

L. K. 
605 50 
247 50 
250 

1175 
173 25 

7321 60 

3740 
2220 

252 
425 
122 85 
193 50 

750 
175 50 
360 
309 
144 
464 

9155 85 

8587 15 Zeytinyağı 

16 Yumurta 
Meşe odunu 

13850 .. 

292000 Tane 
284000 Kg. 

2.50 7300 
2.25 6390 

17 Gürgen 
odunu 109000 ,, 
Çıra 3150 ., 
Meşe kömürü 26650 ., 

2.25 2452 50 
7 220 50 
5.50 1465 75 

Uskumru balığı 3300 ,, 60 
Kefal balı~ı 1400 .. 80 
Torik balığı 1425 ,, 60 
Mercan balığı 300 ,, 80 

18 Kılıç balığı 900 ,. 80 
Palamut balığı 1850 Tane 20 
Kalkan balığı 2200 Kg. 60 
Levrek balığı 500 ,, 120 

10528 75 

1980 
1120 
855 
240 

720 
370 

1320 
600 

tyi su 
19 Buz 

7205 

41750 teneke 12.50 5218 75 

Tavuk 
20 Hindi 

1000 Kg. 3 30 

4500 Tane 70 
1950 .. 170 

5248"75 

3150 
3315 

İlk teminat 
L . K. 
549 12 

686 69 

644 03 

547 50 

789 66 

540 38 

393 66 

6465 484 88 

Gaz yağı 
Makina 
yağı A.F. 

21 Makina 
yağı B.B. 
Benzin 

Koyun 

176 Tene. 262.50 

125 ,, 1200 

15 .. 1200 
880 " 455 

462 

1500 

180 
4004 

6146 

karaciğeri 6850 Tane 27.50 1883 75 
Koyun 
İ!tkembesl 1400 ,, 12.50 175 

460 95 

22 Koyun beyni 2400 ., 17.50 420 238 78 
Paça 12000 ., 2.50 30 
Sığır işkembesi 900 ,, 45 405 

Yassı kadayıf 1400 Kg. 25 
23 Ekmek kadayıf 800 Çift 25 

Tel kadayıf 1390 ., 30 

24 Zeytin tanesi 7800 ,, 

Tahan helv;ısı 2700 ,, 
25 Taban 1670 ,, 

Pekmez 1790 ., 

Sirke 4500 ,, 

40 

40 
35 
20 

3183 75 
350 
200 
417 

967 

3120 

1080 
584 5C 
358 

2022 50 
675 

72 53 

234 

151 69 

26 TurJU karışık 2000 ., 
Salamura 

15 
40 800 138 08 

yaprak 1220 ,, 

Arpa 
27 Saman 

Kuru ot 

4000 •• 
3000 .. 
2000 .. 

30 366 

1841 

6 240 
2.75 82 50 31 69 
5 100 

422 50 e 

1 - Yukarıda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç milct8~ 
me şartnamesine göre komisyonumuza bağlı okullar namına pıı ııe 
kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle münakasaya konulmuş ve 111'' 
tinin teminat miktarı ile ihale tarih ve saatleri karşılarına yaı1\ e 

2 - Muhammen bedeli bet bin liradan aşağı olan partiler açı 
me suretiyle ihale edilecektir. ·f 

3 - İstekliler partiyi teşkil eden erzakın her birine ayrı ayrı .!~tl' 
lif edeceklerdir. Heyeti umumiyeııi üzerinden yapılacak teııt11 
lifler kabul edilmiyecektir. 

4 - Her madde için teklif edilecek fiyat behemehal muhaJ'l1111eıt 
den aşağı olacaktır. ~ 

ıctı 
5 - Eksiltme Ankara'da bölge sanat okulunda toplanacal< 

huzurunda belli gün ve saatlerde yapılacaktır. 4~ 
6 - Eksiltmeye girebileceklerin 1940 yılı Ticaret Odası ve ~elf 

1ı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan ~ j!l 
ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar ıÇ 
terlikten alınan vekıiletname ile komisyona baş vurmaları. 

11 
7 - Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarıda adı yıııı:ı f 

na uygun olmak üzere kapalı zarf mektuplarına istenilen belgele 11 
minat makbuzunu veya banka mektuplarını koymak suretiyle ııı~ 
mu ile kapamak şartiyle ve zarfların üzerine tekliflerinin ha11gı 1 

ld y k 4 "k - s•' o ugunu ve anunı ı ametgahlarını yazarak belli gün ve ı 

eve] makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri 
1 

B tr ·· · atlı e ı gun ve saatten sonraki teklifler kabul edilemez. Tenıın \ 
siltme saatlerinden daha evet Ankara okullar muhasebeciliğine 
ması lazımdır. er 

8 - Eksiltme ~artnamelerini görmek istiyenler Ankara'da ıY 
muhasebeciliğinde komisyon katibine baş vurabilirler. 



~ l ezek alınacak 
ti behan blrlilden lc;ln 3.871.830 

. kaıııı zarfla eksiltmeye konul-
?aıı 
t~ln edilen bedeli 38718 lira 30 

tıt.il teminatı da 2004 liradır. 
t ıo lrııesı ô lEmmuz 940 cuma gU
r. ı da tlimcn komisyonunda yapı

&, ltaııetekıi!crtn teklif mektupİarını 
· ar komisyona teslim etmeleri 
tvııar 

llılP he ve ea.rtnamcst 194 1ruruf mu
l r zaman 1törUlebtllr. 

SOo 12961 

0ı!11 s ton odun alınacak 
S ~tın 111 Ko. dan: 
lla.ı1 ~ rllklerl lc;in 500 ton o-

la llno.kasaya çıkarılmış-

'l'~ıı edlJPn bedrll HiOOO Ura ilk 
tlıiıı il ı:ad ı r 
11 dbnesı 5 temmuz 040 cuma gU-

o aı:a::ı lUrrı"n satın alma komlsyo -
il , 

1 
ır. 1 killerin tekli! mek-

1 1 1 10 .dar teslim etmlı ol-
~\' : 
~lttnjl Ve ıınrtname cııaslan kolor-

6 garnl7!onlannda mevcut ve l\ ı rlllebilr. (2975) 12972 

•llı:Yu~ eti alınacak 
rıı;3 Afustahkem M evıi Satın Al
t 'onundan : • 

~~le müstahkem mevki birlik
~ Ooo kilo koyun eti kapalı zarfla 
leo c~ır. 
~ etinin beher kilosu 45 kuruş

~'"' biçilmiştir. 
t~~I 6-7-940 cumartesi günü ıaat 
'iı t.le müstahkem mevki aatm 
lat~Unda yapılacaktır. 
t~ lılerin ihaleden bir uat evel 
~ları olan 1518 lira 75 kuruşu 

'it il ~nun 2-3 ncü maddclerinde
(2e bırlikte komisyona müracaat 

979) 12973 

1lı~0:2n eti a lmacak 
~: llstahkem Mevki Satın Alma 

~~ille nıllatahkem mevki birlik· 
lt~~llo koyun eti kapalı zarf
l\:7\ııı tır. .. ı"'- ~tl111n beher klloau 43 kuruf-
•ıı-ı lçlJmtoUr. 

ile. ~:ı 4. 7. 940 ııe!'lembe günU A
lto a.k.kıı.le Mlistamkem mevki aa-

tııte"tı,ti\"Yonunda yapılacaktır. 
'ltı:eı rfıı ihaleden bir saat evel 

ert olan 629 lirayı ve ihale 
~-3 maddelerindeki veııalkle 

2'tİÔı 3 ona mUracaat etmeleri. 
12974 

..,s;deyağı alınacak 
ıı 

1 
°rrıutıın/ılc Sııtm Alma Komis-

'-ıı.ı~ b" lSQ t ırliklcrinin senelik ihtiya -
'1 oıı sadeyaiı kapalı zarf usuliy

~'l 'llac.ktır. Muhammen bedeli 
~lup ilk teminatı 16250 liradır. 
~ er iÜn İzmir ve Ankara leva

~;cıtri, İstanbul komutanlık ıatm 
1~nda ıörülcbilir. Eksiltme
~ '11.ii ıaat 16 da lıtanbulda Fın

ı.nı11ı: aatm alma komi1Y911un
İl tır. İsteklilerin kanunun iıtedi
e birlikte teklif mektuplarını 

(lı1~t 15 e kadar komisyona ver-
13lotl 

ada her ıün müracaat ederek ıörebilirler. 
5 - İlteklilerin belli ıünde saat sekize 

kadar teminatlarmı ve ehliyet vesikalan
nı teklif mektuplarına koymak ve kanu -
nun bildirdiği ıibi tanzim edecekleri ve 
mum ile mühürliyecekleri zarftan tümen 
satm alma komisyonuna vermeleri il!n o -
lunur. (3294) 13264 

Sade yağı alınacak 
Eskişehir Kor Sattn Alma Komisyonun

dan: 
Eskiıehir garnizonundaki kıtaat ihtiya -

cı için 40 bin kilo sadeyağı kapalı zarf u
ıuliyle eksiltmeye konulmuştur. Kapalı 

zuf usuliyie eksiltmesi 20-tcm.-940 cu -
martesi günü saat 12 de Eskiıehir kor sa • 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Ev -
saf ve f&J'lnamesi komisyonda görülebilir. 
Tahmin bedeli (44.000) liradır. Muvakkat 
teminatı (3300) liradır. İsteklileri kanun
da yazılı vesaik ve teminat makbuzlarını 

havi teklif mektuplarını mezkur giln saat 
11 c kadar Eıkiıehir kor satın alma ko -
misyonu başkanlığına ve:miş bulunacak -
tardır. (3323) 13359 

Buğday öğüllürülecek 
Eskişehir Kor Sattn Alma Komisyonun-

dan: 
Eskişehir garnizonunda mevcut kara ve 

hava birlikleri un ihtiyacını karıılamak ü
zere 1980 ton buğdayın değırmcnlerde öğü
tülmesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi 19/tem./940 cuma 
ıünü saat 16 da Eskişehir kor satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 

komisyonda ıörülebilir. Tahmin bedeli 
39600 liradır. Muvakbt teminatı 2970 lira
dır. İstekliler kanunda yazılı vesaik ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektupla -
rını belli ıünde uat 15 e kadar Eskişehir 
kor satın alma komisyonu riyasetine ver -
miş bulunacaklardır. (3324) 13360 

Sade yağı alınacak 
Tekirdağ Tümen Satrn Alma Komisyo

nundan : 
1 - Tümen birlikleri ihtiyacı olan 72 ton 

sa.de yağ (seenlik) kapalı zarf usuliyle alı
nacaktır. Muhammen fiyatı 122 kuru~tur. 
İhalesi 20-7-940 cumartesi pnü saat 10 da 
Tekirdaimda tümen 11tın alma lı:omisyo -
nunda yaprlaca.ktır. 

2 - Şartnamesi her ıün komiıyonda ıö-
rillebilir. (3360) 13362 

Sığır eti alınacak 
Çorlu Sıtrn Alma Komisyonundın: 
1 - 40.000 kilo sığır eti kapalı zarfla a

lmacaktrr. 
2 - İhalesi 19-7-940 cuma ıünü saat 16 

da Çorlu'da Kor. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Beher kilosuna tahmin edilen bedel 
40 kuruş olup ilk teminatı 1200 liradır. 

4 - Evsaf ve tartnameaini ıormek isti
yenler her ıiin Ankara, İstanbul Lv. Amir
likleri satın alma lı:omisyonlarına ve Çorlu 
11tm alma komisyonuna müracaatla göre -
bilirler. 

5 - İıtekllleTin kanunun ikinci ve üçün
til maddelerindeki belgeleriyle birlikte bel
li giln ve uatte bir saat evel teklif melı: -
tuplannı komiayona •ermeleri lbımdır. 

(3394-) 13370 

Kuru ot alınacak 
!stanbul Komutanlıi Satrn Alma Ko -

1\ misyonundan: 
a l'J>a alınacak Komutanlık kıtaatı için kapalı zarf u-
~ A ı b.titıt ~ima Komisyonundan : sullyle 920.000 kilo kuru ot mt nakMa ile 

.~ t....._i bırJikleri hayvanatı ihtiyacı alınacaktır. Muhammen bedeli 66.200 lira-
""" dır. İlk temlnlltı 4140 liradır. MUnakMa · arıı. kapalı zarfla ıatrn alı- ıs. 7. 940 gllnU saat 18 dadır. İsteklilerin 

'-·ı ıartnameyf İzmir ve Ankara Lv. Amirlik -
-._'tlılıtti 15-temmuz-940 pazarte- lerl tııtımbuldll komutanlık ııatın alma ko-

U... - 10 mlsyonlannda görUleblllr. İsteklilerin belli 
, ~ ~ da tümen binasında tUm. &"llnde ııaat 13 e kadar tekllt mektuplllMnı 
' lıyonu dairesinde yapıla - makbuz karıılı!J Fındıklıda komutanlık 
l'~ satın alma komisyonuna vermeelr1. 

tı ~ edilen bedeli 75.600 lira ve (3393) 13371 

~o liradıc. Koyun eti ahnacak 
'6,~ eyj görmek lıtiyenler pa • !stanbul Komutanlık Sıtrn Alma Ko -

t'biıirı her rün komisyona mUraca- misyonundan: 
\.:.'liıer.. GümUşsuyu hastanesinin ihtiyacı olan 
~ ~~ belli günde ea&t 9 a b- 45.000 kilo koyun etinin kapalı zartla mll

td bildırdiği ıibi dolduracaklan nakaaa gUnUnde isteklisi çıkmadığından 
,.tııı.._~~leri teklif mektuplarını satın alma kanununun 40 ıncı maddesi mu
lıı ··""101~riyle birlikte Ko. na •er • clblnce mezktır koyun etinin 4. 7ı 940 ta-
~ '\111 rihlnde ııaat ırı te pazarlıkla lhaleıl yapı-

ur. (32113) 13263 ıacaktır. Muhammen bedeli 21600 lira ilk 
l\ teminatı 1260 liradır. Şartnamesi her iş 
a ~"1 Ot alınacak gUnU İltanbul komutanlık Ankara ve İz-

'~. •tın A mirde Lv. Amirlikleri Htın Alma komisyon-
:°'lıi . lnıa Komisyonundan : larında görtlleblllr. htırA.k edeceklerin 

Oı-~ırJikleri hayvanatın.m ıeno- mezkt\r Ailn ve saatte Fındıklıda komutan-
11..... -.ıı. 8 lık ıatın alma komisyonuna mUracaatları. 

'i"itııı; 40 ton kuru ot kapalı (SSOO) 18372 
'İtı e .konulmuştur. . 

, ~ tı 330 tdı~en bedeli 44.100 lıra ve Şaplı posteki alınacak 
""lttiı~ 8 lıradır, tstanbul Leva:rım Amir/ili Satın Alma 

''-.t g esi 15-tcmmuz-940 paa.zrte- Komisyonundan: 'Lda tümen binasında tUm. sa- 61.500 adet ıaplı pösteki alınacaktır. 
•l'o Kapalı zarfla ek!!ııtmesl 18. T. 940 ııerıem-

' nunda yapılacaktır. be gllnU saat Hi te Tophanede tstanbul Lv. 
"1ttue tüm. satm alma komisyo- Amirliği satın alma komisyonunda yapıla -

r. İsteklileri puardan ma- caktır. Hepıılnln tahmin bedeli 123.000 lira 

..., Muhtelif yiyecek alınacak 
s tollJ "4Q utanlık Sııtrn Almı Komisyonundan : 
).t Jıi1r1~ii talibi çıkmıynn Gümilısuyu bastaneıinin aıağıda yazılı iki _kalem 
~tt~r ç ıle teklif edilen fiyatları pahalı ıörüldüiUnden d8rt kalem yıyeceık 
ı t lbtıe~ tekrar kapalı zarf usulil ile satın alınmak üzere ekıiltmeye lı:onmuı.: 
' t,t .S/teınmuzı940 günil ıaat 11 dedir. Şartnamesi her g{ln komlıyonda 1°· 

:illerin belli ıünde aaatlO a kadar teklif mektuplarmı Pındrklı'daki 
tnı alma komlıyonuna vermeleri. (2078) 12970 

Mikdan Mu. bedeli Mu. teminatı 
Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

40.000 8000 00 600 00 
40.000 10000 00 750 o 
20.000 3000 00 225 00 
2.000 1500 00 112 50 
1.000 500 00 37 50 

23000 00 1724 00 

~'·~.Odun ve kuru ot ahnacak 
'tı "•l:erı ıı l!t cı Sıtın Almı Ko. dan: 
t ::ııı O:Slert, rnlkdarları, tahmin edilen tutan, teminatları, ihale a11n ve sa

" l"eıı Un ve ot kaplı zarfla satın alınacaktır. İhaleleri Edlrnede eski Mü
.._ ı~ ''-~de lalın alma komisyonun da yapılacaktır. Evsat ve ıartnamelert ta
."'l ~e -..erı hartç her Ailn komiııyon da görtllebillr. İsteklllerin sözU geçen 

'l'lıdır tinden en .-eç bir saat eve! teklif mektuplarını komtııyona vermlı ol
:.ıı · 12981) 
~ Tahmin B. Teminat İhale gün ve ııaat 
1'oıı 
127, 
a&a 
272~ 

Lira 
22982 

196:>0 
290:>0 

Ura 
1720 
1474 
3679 

lL 7. 940 peroembe 
lL 7. 940 perıembe 
12. 7. 940 cuma 

U9'15 

11 
16 
11 

ULUS -7-

ilk teminatı 7400 liradır. Şaı tn mest 61:> 
kuruşa komisyondan alınır. Numunesi ko
misyonda görlllllr. İsteklilerin kanuni ve
slkalarlyle beraber tekli! mektuplarını ek
siltme saatinden bir ııaat eveline kadar ko-
misyona vermeleri. (3397 ) 13373 

Kamyon ve otobüs alınacak 
Balıkesir Kor Sattn Almı Komisyonun

dan : 
1 - Kor birlikleri ihtiyacı için 1,5 3 

tonluk 2 kamyon ve 3 tonluk 5 adet otobüs 
takım ve cdevatlariyle birlikte pazarlrkla 
satın almacaktır. 

2 - İh!i.lesi 4-7-940 perıembe ıünü saat 
15,30 da Balıkesir kor utın alma komis -
yonuı"Mla yapılacaktır. 

3 - Taliplerin muayyen olan günde ko
misyona müracaat etmeleri. (3398) 13374 

Kereste alınacak 
Eslcişebir Kor Satrn Alma Komisyonun

dan: 
Kıtaat ihtiyacı için 800 : 1000 metre mi

kabı kereste pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlıı;ı 6/tem./940 cumartesi ıünü saat 
10,30 da Eski&ehir kor satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

Tahmin bedeli 45000 liradır. Kati teminR.tı 
6750 liradır. İsteklilerin kanunda yazılı ve
saik ve teminat makbuzlariyle belli gün ve 
saatte komisyonda hazır bulunmaları. 

(3399) 13375 

Sade yağı alınacak 
Edirne Satın Alma Komisyonundan 

1 - Edime'deki birliklerin senelik ihti -
yacı olan 66.000 kilo sadeyağı kapalı zarf 
usuliyle alınacaktır. İhalesi 19-temmuz-940 
cuma günü uat 15 de yapılacaktır. 

2 - Sadeyağının muhammen bedeli 
92400 lira ve ilk teminatı da 6930 liradır. 

3 - Evsaf ve şeraitini öğrenmek isti -
}'Cnler her giln i$ aaatlarında ve isteklile
rin de ihale saatlarından bir saat evel te -
minat mektuplariyle resmi vesaiklerinde 
birlikte Edirne Sanayi kışlllsındaki satın 
alma k{)misyonuna gelmeleri ilin olunur. 
(3400) 13376 

Koyun eti alınacak 

Konya Kolordu Sıtın Alımı Komisyo -
nundan : 

1 - Konya'daki kıtaatın yıllık ihtiyacı 
olan 60.000 kilo koyun eti kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Kon
ya Lv. !mirlikleri satın alma komisyonla -
rındadır. İstekliler ıartnameyi bu komis -
yonlarda okuyabilirler. 

3 - 1~bu 60.000 Jtilo koyun etinin mu -
hammen tutarı 21600 liradır. 

4 - Şartnameıindeki % 25 fazlasına da
hil olduğu halde ilk teminatı 2025 liradır. 

5- Eksiltme 23-7-940 salı günü ıaat 11 
de Konyada kolordu binası içindeki Lv. 
A. Sa. Al. Ko. yapılacaktır. 

6 - 1ıteklilerin mezkur sün.de ıaat ona 
ıkadar teklif mektuplarını Sa. Al. Ko. Bılı: . 
na verecekler veya göndereceklerdir. Bu 
saatten sonra verilen veya gönderilen mek
tuplar kabul edilmez. Eksiltmeye lıtlrlk 
edecekler 2490 sayılı bnun- .2. S CÜ mad· 
delerinde yazılı veaaikleri ibraz etmeleri 
şarttır. (3401) 13377 

Yular, semer ve ıaire alınacak 
1 - Kor ihtiyacı için 2000 : 3000 adet 

kayış yular baılıfı ve 2000 : 30$)0 adet tev· 
hit semeri 

0

malzeme1i ve 400.500 idi semer 
5000 : 10000 yem torbası 200 : 500 tavla 
halatı yerine kaim olacak 20 metre uzun
luğunda urranı 50000 : 10000 keçe bell~ 
10000 : 20000 giyim at nah puarhlı:la sa -
tın alınacaktır. 

2 - İhalesi 5-7-940 cuma ıünü saat Ui 
da yapılacaılı:tır. 

3 - Nümuncsini görmek iıtiyenler her 
gün komisyonumuzda ıörebilirlcr. 

4 - Taliplerin muayyen Natte komiı -
yona müracaat etmesi. (3404) 13382 

NAFIA VEKALETi 

Demiryolu inıa.atı 
Nafıa Vekaletinden : 

Zonguldak - Kozlu demiryolunun 
inşaatı kapalı zarf usuliyle münaka· 

ıoaya konulmuıtur. 
1 - Münakasa 11. 7. 940 tarihine te

sadüf eden per§embe günü aut oıı 

altıda vekaletimiz demiryollar inıa· 
at dairesindeki münakasa komisyonu 
salonunda yapılacaktır. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedel 
bir milyon sekiz yüz bin liradır. 

i 

3 - Muvakkat teminatı (67.750) li
radır. 

4 - Mukavele projesi, ekailtme ıart 
namesi, bayındırlık işleri genel ıart· 
namesi, vahidi kıyasii fiyat cetveli ve 
diğer evrak ve planlardan mürekkep 
bir takım münakasa evrakı elli lira 
bedel mukabilinde demiryollar inp
at daireıoinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakaaaya girmek iıti
yenler referans ve diğer vesikaların 
bir istidaya bağlıyarak münakasa ta
rihinden en az ıekiz gün evel vekale
te vermek suretiyle bu için ehliyet 

vesikası istiyecekler ve bu vesikayı 
teklif zarflarına koyacaklardır. Mü 

nakaaa tarihinden en u sekiz gün c
vel yapılmamıı olan müracaatlar na 

ı 

. 

-
zarı dikkate alınmıyacaktır. 

6 - Münakasaya ittirlk edecek o
lanlar 2490 numaralı artırma, eksilt 
me ve ihale kanunu ile eksiltme tart 
namesi mucibince ibrazına mecbu 
oldukları evrak ve vesaiki mezkO 
kanun ve p.rtnamenin tarifatı daire
sinde hazırlıyacakları teklif zarfla 
rını 11. 7. 940 tarihinde saat on beş 

kadar numaralı makbuz mukabilind 

münakasa komisyonu bafkanlıtın 

-. 
r 
r 

-
e 
e 
a 

vennit olmaları lazımdır. 
(3080) 13128 

MALiYE VEKALETi 

Dakti]oluk imtihanı 
Maliye Vekaletinden : 

her gün öğleden ıonra komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin muayyen ıün ve saatte 
kati teminat ve kanuni belgcle.r:iylc birlik -
te komisyonda bulunmalan. (3387) 

13368 

Mübayaadan &arfınazar 
M. M. V~Uleti Hava Sattn Alımı Komis

yonunda.n : 

Vekalet merkez dairelerinde mün -
hal daktiloluklara alınacakların inti • 
babı için 1 Ağustos 1940 perşembe gü
nü bir müsabaka imtihanı açılacaktır. 

Bu müsabakaya öğleden sonra saat 
14 de başlanacaktır. 

l - 5-7-940 günü pazarlıkla aatın alına -
cak olan 500 ton mazotun alınmasından 

ı;imdilik sarfınazar edilmiştir. (3-411) 
Müsabakaya kabul olunabilmek için 

memurin kanununun 5. inci maddesin
deki şeraiti haiz olmak kafidir. 

Tevdii icap eden vesikalar : 

t 

1- Fotograflı nufus tezkeresi veya 
asdikli sureti, 
2- Memurin kanununun S. inci mad 

esinde yazılı olduğu HÇhile mahku
miyeti olmadığına dair mütemekkin 
lduğu mahal Cümhuriyet Müddeiu

mumiliğinden alınmış vesika. 

d 

o 

d 
3- Ayni mahal idari makamların -

an alınmış hüsnühal kdğıdı. 

d 
4- Mevcut olduğu takdirde tahsil 

erecesini gösterir vesika. 

v 

5- Askerliğini yapmış olduğunu 

eya halen hükmü mcri müecceliyeti

i gösterir vesika, n 
6- 4.5X6 eb'adında ıki adet fotoğ-

r af. 
Taliplerin bu vesikaları nihayet 31 

Temmuz 1940 tarihine müsadif çar -
amba günü çalışma -;aati sonuna ka -
ar Vekalet müracaat kalemine vere
ek birer kart almaları lazımdır. Vcsi
alarını muayyen vakta kadar tama -

ş 

d 
r 
k 
men vermiyenlerin kayıtları yapılmaz 

e müsabakaya kabul edilmezler. v 
(3375) 13366 

ASKERIFABRlKALAR 

16 Kalem demir malzemesi 

alınacak 
Askeri fabrıkılıır Umum mudurluşu mer

ez satın alma komısyonundan: le 
Tahmin edil•n bedeli (20507) lira (55) 

kuru$ olan 16 kaleın demir malzeme ııske
l fabrikalar umum mUdurlUgil merl:ez sa
n alma komisyonunca 10 S 940 cumartesi 

r 
tı 

c 
d 
o 

giınü saat l 1 de kıtpalı zarfla ihale edıle
ektir. Şartname parasız olarak komisyon
•n verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
, rı (1538) lira (7} kuruşu havi tcklH 

mektuplarını mezkur günde saat 10 na ka
ar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
e 2490 541y1lı kanunun 2 ve 3. mıı.c:ldelc
lndeki vesaikle komisyoncu olmadıkları
a ve bu işle alikadar tıiccardan oldukln
ına de.ir ticaret odası veııikasiyle mezkür 

d 
d 
r 
n 
r 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(3046} 13127 

41 kalem muhtelif ebatta 

demir malzeme alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum ll!ıidürlulü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

k 

Tahmin edilen bedeli (75932) lira (50) 
unış olan 41 kalem muhtelif ebatta demir 

ğ 

l 
i 

malzeme askeri fabrikalar umum müdıirlü
;· merku satın alma komisyonunca 
5-7-940 salı cünü saat 15 te kapalı zarfla 
hale edilecektir. Şartname (3) lira (80) 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (5046) 
Ji ra (63) kuruşu havi teklif mektuplarını 

v 
k 
k 
k 
d 

merk\lr günde saat 14 de kadar komisyona 
ermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı 
anunun 2 ve 3. mııddelerindeki vesaikle 
omisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala -
ad.ar tüccardan olduklarına dair ticaret o
aaı veaikasiyle ınezkur gün ve saatte ko· 

misyona müracaatları. (3198) 13284 

600 top Roberoit ile 5000 Kg. 
Roberoit macunu alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdurlülü 
Merkez Sıtrn Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (13.200) lira olan 
ftOO top Roberoit ile 5000 Kg. Roberoit ma
unu A•kerl Fabrikalar Umum 'Müdürlüttü 

merku satın ılma komisyonunca 16-7-940 
c 

g alı ıünü saat 16 da kapalı zarfla ihale e -
dilecoktir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (990) lirayı havi teklif mektupla. 
rını mezkUr gilnde saat 15 e kadar kol'"';cı • 
yona vermeleri ve kendilerinin de 24"' •U· 
maarlı kanunun 2 ve 3 maddelerindekı 'e.,a
i kle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odaıı veıikasiyle mezkur giln ve saatte ko-
misyona müracaatları. (3282) 13298 

8800 Kg. Reçine alınacak 
Asbrl Fabrilralır Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (4400) lira olan 

8800 Kg. reçine Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komisyonun
ca 19-7-940 cuma günü saat 14 te açık ek· 
ıiltme ile ihale edilecektir. Şartname para
ıız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (330) lira ve 2490 
numa~h kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
•enikle komisyoncu olmad~klarma ve bu 
ıle alMı:adar tüccardan oldukl&nna dair 

ticaret odası vcsikasiyle mezk\\r gün ve 
se.atte komisyona mUracaatları. (3370) 

i 

13364 

M. M. V. Hava Müsteprlığı 

F otin alınacak 
il. M. VeUleti Hava Satın Alma Ko· 

misyonundan: 
1 - 2000 çift totln pazarlıkla ıatın alı

nacaktır. Muhammen bedeli 12.400 Ura o
lup katı teminat mlkdan 1.860 liradır. Pa
zarlığı 8. 7. 940 pazartesi gUnli saat 10 da 
hava satın alma komisyonunda yapılacak
tır. İdari şartname, evsat ve nllmunesl her 
giin öğleden ııonra komlııyonda görtllebl
llr. leteklllerln muayyen gtın ve saatte ka
tı teminat ve kanuni belgeleriyle komla -
yonda bulunmalan. (3296} 13266 

Etbise diktirilecek 

13381 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Yün çorap alınacak 
M. M. VeH.lcti Satrn Alma Komisyo -

nundan: 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (52) 

elli iki kuruş olan (30.000) otuz bin çift 
yün çorap kapalı zarfla münakasaya kon -
muştur. İhalesi 10-7-940 çarıamba günü sa
at on birdir. İlk teminatı (1170) bin yüz 
yetmiş liradır. Evsaf ve oırtnamcsi M. 'M. 
V. satın alma Ko. nunda görulebilir. İstek
lilerin kanunun emrettiği belgelerle en az 
ihale saatından bir r.aat eveline kadar M. 
M. V. satın alma Ko. nuna teklif mektup-
larını vernıeleri. (3051) 13077 

Elektrik tesisatı 
M. M. Vekiletı Satın Alma 

nundan : 
Komisyo-

Keşif bedeli 31084 lira 87 kuru$ olan An
kara dikimevi elektrik tesisatı kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi: 
10-7-940 çarşamba günü saat 11 dedir. İlk 
teminatı: 2331 lira 37 kuru~ olup prtna • 
mesı 156 kunışa komisyondan alınır. Talip
lerin ihale sııatından bir saat eveline kadar 
zarflarını M. M. V. Sa, Al, Ko, na verme-
leri. (3116) 13107 

Elektrik tesi&atı 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Keşil bedeli 32.712 lira 25 kuruş olan 

Kayseri dikim evi elektrik tesisatı: kapa
lı zarfla eksiltmeye koMıuştur. Eksiltme
si 10-7-940 çarıamba (Ünü saat 10,5 dadır. 
İlk teminatı: 2453 lira 47 kuruı olup prt
namcsi 164 kuruşa komisyondan almır. Ta
liplerin ihale saatinden bir saat eveline ka
dar :r.arflarını M. M. V. Sa. Al. Ko. Rs, 
vermeleri. (3117) 13108 

Elektrik tesisatı 
M. M. Vekiletı Sıtrn Alma 

nundan : 
Komisyo-

Keşif bedeli 25.572 lira 32 kuruı olan 
Konya dikim evi elektrik tesisatı kapalı 

zarfla eksiltmeye konmu:stur. Eksiltmesi: 
11-7-940 perşembe ıünü sıat 11 dedir. İlk 
teminatı: 191 lira 80 kuru, olup prtname
ıi 128 kuruıa kamisyondan alınır. Taliple
rin muayyen vakitten bir ıaat eveline ka -
dar zarflarını M. M. V. Sa. Al, Ko, na ver-
meleri. (3118) 13109 

iki pavyon İn§ası 
M. M. VeUleti Sattn Alma Komisyo

nundan : 
Keşif bedeli 26.323 lira 44 kuruı olan iki 

pavyon kapalı zarfla eksiltmeye konmuı -
tur. Eksiltmesi: 11-7-940 pertembe ıünil 

uat 11 dedir. İlk teminatı: 1974 lira 40 
kuruş olup şartnamesi 1 132 kurup komis
yondan alınır. Taliplerin ihale saatinden bir 
saat eveline kadar zarflarını M. M. V. Sa. 
Al. Ko, na vermeleri, (3120) 13110 

Odun, kömür ve Mlİre 
M. M. Vekaleti Satın Alma 

nundan : 

alınacak 
Komisyo-

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1168 lira 
45 kuruı olan 50 ton lavamarin kömürü, 3 
ton gilrgen odunu, 250 kilo makine yağı, 50 
kilo potas, 50 kilo Uıtiipü, 35 kilo ıaz ya -
ğı açık eksiltmeye koMıuıtur. Eksiltmesi: 
11-7-940 çarşamba günü saat 11 dedir. İlk 
teminatı: 87 lira 67 kuruş olup prtnamesi 
komisyonda ıörülür. Taliplerin muayyen 
vakitte M. M. V. Sa, Al, Ko, da bulunma-
ları, (3122) 13111 

Krefol alınacak 
MM. Vekaleti sat.ın alma KO: 

Beher kilosuna tahmin olunan fiyatı 55 
kuruş olan 5000 kilo krefol 8/temmuz/ 940 
pazartesi günü ıaat 1 l de An-karada M. M. 
V. 63tın alma KO. da pazarlıkla satın alı
nacağın.dan isteklilerin 412,5 liralık kati 
teminatları ile birlikte pazarlık ıün ve a&
at(nda KO. da bulunmaları. (3170) 13240 

600 Tahta kutu alınacak 
MM. Vekiletf sıt.ın alma KO: 

Beherinc tahmin edilen fiyatı beş lira 
olan 600 adet tahta kutu mahfaza 8/ tem
muz/940 pazartesi ıünü ıaat 10 da Anka
rada M. M. V. satın alına KO. da pazar
lıkla ı;atm almacagındn isteklilerin 450 
liralrk kati teminatları ile birlikte pazar-
lık gün ve saatında Ankarada M. M. V. 
satm alma KO. da bulunmaları. (3172) 

13241 

Duş - Lavman cihazı alınacak 
M M. Vekil eti satın alma KO: 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 12 li
ra 50 kuruı olan 400 adet Ma.lcdoial duı
lavman cihazı 8/ temmuz/940 paıarteai ıü
nü saat 11 de Ankarada M. M. V. satın 
alma KO. da pazarlıkla satın alınacattm
dan isteklilerin 1350 liralık kati teminat-
ları ile birlikte pazarlık gün ve aaatında 
KO. da bulunmaları. (3173) 13242 

Yastık kılıfı alınacak 
M M. Vekaletı satın alma KO: 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 42 
kuruş olan yirmi beı bin tane yastık kılıfı 
ile beherine tahmin edilen fiyatı yirmi se
kiz kurut olan yirmi bet bin tane yastık 
yüzU 9/ tcmmuz/ 940 sah &ilnii saat 11 de 
Ankarad' M. M. V. satm alma KO. da 
pazarlıkla satın alınacaktır, Şartnamesini 
görmrok için her gUn öğleden sonra ve ek
siltmeye girmek için pazarlık ıün ve sa
atind:t 2588 liralık kat iteminatları ile bir
likte mezkilr KO da isteklilerin hazır bu-
lunması. (3235) 13247 

Cağ torbası alınacak 
MM. Vekaleti sat.ın alma KO: 

Askı tertibatı alınacak 
M. M. Vekiletı S •ın Alma Komısyo

nundan: 
B herine temin edilen fiyatı: 50 kurut 

ol:ın 6000 adet askı tertibatı (tahkim ede
vatı tatıımak için) pazarlıkla satın alına· 
ctı.ktır. Pazarlığı: 5. 7. 940 cuma ı,-UnU sa.. 
at 11 dedir. Kati teminatı: 450 !ıra olup 
ı:.ıartnamesl komisyonda görtllUr. Talipleri 
muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da 
bulunmalan. (3333) 13313 

Çamaşırlık be~ alınacak 
M. M. V ekaletı Satın Almı Komısyo

nundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 24 

yirmi dört kuru, olan (300.000) uç yüz bin 
metre çamaşırlık bez pazarlıkla munaka~ 
ya konmuştur. İhalesi 6-7-940 cumartesi 
gümi ıaat 10,30 dadır. Kati teminatı (9.700) 
dokuz bin yedi yüz liradır. Evsaf ve .. rt
namcsi 360 üç yüz altmış kunıı mukabi -
!inde M. M. V. &atın alma komisyonundan 
alınabilir. İsteklilerin kanunun emrett'ii 
belgelerle ihale saatinde Ko. na gelmele • 
ri. (3334) 13336 

Çamaşırlık bez almacak 

M. M. Yeki/eti Satın Alma Komisyo.ı 
rıundan : 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 24 
yirmi dört kuruş olan (250.000) iki yuz elli 
bin metre çamaşırlık bez pazarlıkla m~ 
kasaya konmuştur. lhılesi 6-7-940 cumar
tesi gilnü ıaat onbirdedir. Kati teminatı 
(8 500) sekiz bin beş yUz liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 300 üç yüz kuruı mukabilinde 
M.M.V. satın alma komisyonundan alınabi
lir. İsteklilerin kanunun emrettigı belce • 
!erle ihale saatinde Ko. na ıelmeleri. 

(3335) 13337 

Çamaşırlık bez alınacak 
M. M. Vekileti Sıtın Alma Komis;ro. 

nundın : 
Beher metresine tahmin edil111 fı7atı 

(24,10) yirmi dört kuruı on santım olaa 
(1.200.000) bir milyon iki yüz bin metre 
çamaşırltk beı; pazarlıkla miınakuaya kon
muştur. İhalesi 6-7-940 cumartesi ıünü 1&• 

at 11,30 dadır. Kati teminatı (30.536) otua 
bin altı yüz otuz altı liradır. Ev1af •e tart
namc-M (14,5) on dört buçuk lira mukabi • 
linde M. M. V. aatm alma komiıyonmıdaa 
alınabilir. İsteklilerin kanunun emrettıii 
belgelerle ihale saatinde komisyona rel • 
meleri. (333,6) 13338 

Çamaırrlrk bez almacak 

M. M. Ve:Uleti Satın Alma Komis;ro. 
nundaa : 

Beher metresine tahmin odilen fiyatı 

(23,5) yirmi üç buçuk kunıı olan (250.000) 
iki yiız elli bin metre çamaıırlrk bez pa • 
zarlıkla münakasaya konmuştur. İhalesi 
6-7-940 cumartesi ıünü ıaat ondadır. Kati 
teminatı (8.375) sekiz bin Uç yüz Yetmlt 
beş liradır. Evsaf ve tartnameai 295 iki 1ÜI 
doksan bet kuruı mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınabilir. la • 
teklilerin kanunun emrettiii belıelerle iba. 
le saatında komisyona ıclıneleri. (3337) 

13339 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

2 Kalem ampul alınacak 
D. D. yoI/arı satın almı KO: 
Muhammen bedeli 3650 lira olan 2 kalea 

antiaeryen ampuller 13/ 8 940 ulı cıinti ..,_ 
at ıs de kapalı zarf usuliı ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin (273,75) Jl., 
ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı rıira 
ıs.at 14 de kadar komisyon reisliıine ver
meleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da 

malzeme dairesin.Hen, Haydarpaşa"da te • 
sellüm ve sevk şefliginderı daiıtılacaktır. 

(3152) 13239 

Hava tahmerdanı alınacak 
IJ. D. yolları satın alma KO: 
Muhammen bedeli 16000 lira olan bir •· 

det bava ıahmerdanı ve kompreıoni 13.1. 
1940 ıalı giıniı saat 15,30 da kapalı zarf u
sulü ile Ankarada idare binasında 1&tın a
lınacaktır. 

Bu iıe girmek iıtiyenlerin (1200) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiii 
vcs"kaları ve tekliflet"ini aynı giın saat 
14.30 a kadar komisyon reiıliiine vermele-
ri 15.ı:ımdır. 
Şartn11meler parasız olarak A.nkarada 

malzeme dairesinden Haydarpaşada tesel
lüm ve sevk şefliı;indcn dağıtılacaktır. 

(3187) 13243 

Balast münakasası 
Devlet DemiryoI/arı Beşınci lıletlJM 

M udı.ir/üğilnden: 
1 - Fevzipap - Diyarbakır hattı uze

rinde Sallar • Geyik istasyonlan arasın
da Platform üzerinde 11000 M3 bılutm 
ihzarı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (15950) ve mu
vakkat teminatı (-1197) liradır. 
binaımda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme 19/7/ 940 tarihine miisadif 
cuma &'Ünü saat 11 de Malatyada işletme-

4 - Taliplerin, ticaret odası ve1ık111, 
muvakkat teminata ait makbuz veya ban
ka mektubu ile teklif mektuplarını 2490 
sayılı kanunun tarifatt dairesinde olmak 
üzere mübiırlü zarf ic;inde tayin edılen i
hale saatinden bir saat evet Malatya işlet
me miıdurlıiğüne vermeleri veya gönder
meleri lazımdır. Postada olacak gecikme
ler kabul edilmez. 

5 - Bu işe ait "rtname ve mukavele 
projesi Ankara, Haydarpaşa carlannda Di· 
yarba.kır, Elazığ istasyonlannda isteklile-
re bedelsiz verilir., (3205) 13271 

Muhtelif intaat 

D. D. Yolları satın alma ko. 
Muhammen bedeli 21656 lira olan 

Alpullu ve Çerkezköycie birer su ha • • 

M. 111. Vd§leti Hava Sıtın Alma Ko -
misyonundan : 

1 - 5000 takım yazlık elbise pazarlıkla 
diktirileccktir. 'Muhammen bedeli 3250 li -
ra olup kati teminat miktarı 488 liradır. 
Panrhtı 10-7-940 çarşs.ınb. rünU saat 11 
de hava ıatm alma komisyonunda yapıla -
Cllktrr. tdart tartname, eveaf n ıriimunesi 

Beherine tahmin edilen fiyatı: 1,5 lira 
olan 15000 :20.000 adet cai torbası kapalı 
zarfla eksiltmeye koMlUltur. Eksiltmesi: 
16 7/940 sah gUnü saat 11 dedir. İlk te
minatı: 2250 lira olup şartnamesi 2,5 lira
ya komiıyondan alınır. Taliplerin zarf.la
rmm ihale aaatmdan bir saat eveline ka
dar M. M. V. Sa. Al; KO; na vermeleri; 

zine ve su kulesi ile ponpacı binuı in
psı işi kapalı zarf us;ıliyle eksiltme
ye çıkarılmıştır. Miinak&sa 10. 7. 940 
çartamba günü aa.at 11 de Sirkeci'de 
9 İşletme binasında A. E. komisyonu 
tarafından yapılacaktıı. İsteklilerin 
teminat ve kanuni vesaiki ihtiva ede
cek, kapalı zarflarını ayni gün uat 
10 a kadar komisyona vermeleri l.'iz:ım
dır. Şartnameler 108 kurut mukabilin· 
de Sirkeci veznesinden ~min edilir. 

(5103/ 3068) 13096 (3239) 13250 
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ViLAYETLER 

Ekmek alınacak 

inşası 28. 6. 940 tarihinden itibaren 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yaptırılacak evler 10 No. lu 
kargir tiptir. Urladaki evlerin mu • 

Bursa C. Müddeiumumiliğinden: hammen keşif bedeli beheri 599 lira 
Bursa ceza evinin 10 temmuz 940 tari-

hinden 1 haziran 941 tarihine kadar 48 kuruştan ceman 59948 lira ve Kı . 
! 210.240 ı kilo ekmek 1httyacı 10 haı:tran nık nahiyesinde kilerin beheri 475 li-
9-10 tarth!nden. 10 tPmmuz 940 tarihine ka· ıra 78 kuruştan Ceman 19031 }' 20 
d<tr 30 e-ün müddetle ve kapalı zarf usu- ıra 
lıv!P ekıılltmPye ı;ıkarılmıı:;tır. kuruştur. 

İhıılı> 10 7 940 truiplne rastlıyan çar- 3 - İhale 13. 7. 940 günü saat on-
şamhıı ~iln!I M.at 16 da Bursa cümhuriyet da İzmir ! kA M··a·· l··-·· d ·· 
nıilrldeiumıımiliı?fnde icra edilecektir. Ta- s an u ur ugun e mu-
llp olanların muhammen bedeli olan teşekkil komisyon tarafından yapıla
ı 2Hı24 ı liranın t",, 7.:J vtizde vedl buçuk caktır. 
h"'"''lhiylP IHH61 lira 80 kııruşluk teminat- 4 ! kl"I · <ff. • 
l<>rtvıe birlikte teklif mektuplarını 10. 7. - ste ı erın /o 7,5 dan Urla ı-
~ •o c:nrş::ımba ~nU sA.at 15 te milrtde~umu- çin 4495 lira 10 kuruş ve Kınık için 
rı!lıkte teşekkti1 ede~ek komisyon rıyaııe- de 1427 lira 34 kuruş muvakkat t ·• 
tın" vermeleri vı> Pkı:;ıltmı>ye çıkA.rılan mad emı 
d·nın şartn~mesint görmek istlyenlerln natlarını yatırdıklarına dair makbuz-
V"vml mPzkfırdan evel climhuriyet müd - la ve 2490 sayılı kanun hükümlerine 
d"lıımumllll!"inP müracaatları ilAn olunıır. göre icap ed "k l h ·ı ( 4893/2905 ı 12944 .. en vesı a arını amı en 

Taş ihraç ve nakli 
Bolu vilayetı Nafıa Müdürlüğünden: 

l - Dilzce . Henrl.ı>k yolunun 4 + 6150-
12 .._ ::ı~o kilometreleri arasında 3660 met
M mık· p ocak taşı ocaktan ihrac DA.kil ve 
kırılar•k istif edilecektir. 

2 - Kapalı zarf usııliyle 13432 lira 20 
kuruş keşif bedeli lizE>rindcn eksiltmeye 
<;ıkarılnn bu iş 9. 7. 940 tarihinden 11alı gll
n.ı s::ı.at on beşte viıı!.yet daim1 encümenin
d • lh'llı> "dllccektir. 

muracaatları. 

5 - Bu inşaata ait plcin ve sair ev
rak her gün İzmir İskan müdürlü • 
ğünde görülebilir. (2443/ 3344) 13281 

ANKARA V ALILlCI 

Kazma ve kürek alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

DAKTİLO KURSU 
72 inci devresini de % 50 tenzİ· 
tatla açmıştır. (BiR) ayda DİP
LOMA verilir. Tahsil aranmak· 
sızın herkes almır. En son ka
yıt 4. 7.1940 tarihine kadardır. 
Belediye sırası Hanef apart. No. 
4 Telefon: 3714. 2536 

D. DENlZYOLLARI 

Hurda satışı 
Devlet Denizyolları lşletme Umum 

Müdürlüğünden : 
Kapalı zarf usuliyle satılacağı ga· 

zetelerle ilan olunan Fabrika Havuz
lar ve 1stinye dok sahalarındaki mü
terakim hurdalara talip çıkmadığın
dan 11 temmuz 940 perşembe günü sa· 
at 15 de pazarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üze· 
re alım satım komisyonuna müracaat
ları. (5224/3128) 13116 

3 - F:kslltme ı;n.rtnRmeııl, muknvele ve 
lı••sRııf \'" fennt ı;ıartnıtme ve metrllj ve kP· 
şif h•Hf\RR cetveleri Bolu nafıa mUdbrlü· 
~inden 70 kuruş bedel ile alınacaktır. 

4 - İstekliler ticaret odası ve ı>hli~·et 
v~~ik:ı ı :ırını mektuplarına koyı>cRklardır 
Jl~ııır>l{kat teminat 1008 liradır. Nafıa mll· 

_:!11111111111111111111111111111111111111~ 

Nafıa dairesi için alınacak olan (1450) 
kazma ve (2000) çelik kürek mübayaa işi : 
4-7-940 perşembe günü saat 15 buçukta i
halesi yapılmak üzere açık eksiltmeye ko

- -
Kızılcahamam kaphcalar1 ----

: Birçok tadilfıtıa bu sene yeniden : 
açılmış olnn Kızılcahamam kA.phca- : 
!arı. Romatizma siyatik ve sair has· : 
talıklara karşı gayet müeıı!lir bir de- : d irlı ,.. in<> müracaatları. 

(!5020/2968) 13002 

Şosa inşası 
Bolu vilayet nafia mfıdürlüKünden 
1- Düzce • Akçakoca yolunun 1 + 

7115 - 2i + 350 kilometreleri arasında 
70755 metre uzunluğunda şose inşa e
dilecektir. 

2- Kapalı zarf usulile 55122 lira 46 
kuruş keşif bedeli üzerinden eksiltme
ye çıkarılan bu inşaat Q. i. 940 tarihin· 
de salı günü saat on l>eşte vilayet dai· 
mi encümeninde ihale edilecektir. 

3- Eksiltme şartnaınesi mukavele 
ve fenni ve hususi 1artname metraj ve 
keşif hülasası cetvelleri Bolu nafia 
müdürlüğünden 2 lira 76 kuruş bedel 
ile alınacaktır. 

4- İstekliler ticaret odası ve ehli • 
yet vesikalarının mektuplarına koya • 
caklardır. Muvakkat teminat 4135 lira
dır. Nafia müdürlüğüne müracaatları. 

(5018/2969) 13003 

Harita yaphTılacak 
Kayseri Belediye Riyasetinden 

Kayseri şehrinin hali hazır haritası
nın ikmal işi yapılan teklif haddi la· 
yık görüldüğü takdirde 14.6.940 cuma 
günü saat 14 te kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuş ise de talip zuhur 
etmediğinden arttırma eksiltme ve i
hale kanunun 40 ıncı maddesi muci -
hince bitiş tarihinden itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa konulmasına ka
rar verildiğinden taliplerin 14. 7. 940 
tarihine kadar belediye enciimenine 
müracaatları ve şartnameyi İstanbul 
belediyesi Fen heyeti ve Ankara be· 
Jediyesi imar heyeti fen şefliğinde 
görebilecekleri ilan olunur. 

(5256/3199) 13192 

111 Ev yaptırılacak 
lzmir Vilayeti iskan Müdürlüğün

den 
1 - Vilayet dahilinde kerestesi 

İskan dairesinden verilmek ve sair 
malzeme ve bütün işçiliği müteahhi
dine ait olmak üzere Bergama'nın 
7.•v+indağ nahiyesi merkez.inde 15, 
Sığancı 52, Dündarlı köyünde 40 ve 
Dikili merkez kazasında 30 ki ceman 
111 evin inşası hakkında evelce ka • 
palı zarf usuliyle yapılan münakasa
ya talip zuhur etmediğinden 2490 sa
yılı kanun hükümlerine göre bu. ev
lerin inşası 23. 5. 940 tarihinden iti· 
ren 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulacaktır. 

2 - Yaptırılacak evler x No. lu 
kargir tipte olup beherinin keşif be
deli 475 lira 78 kuruştan ceman 5281 l 
lira 58 kuruştur. 

3 - Bu evlerden Dündarlıdaki 40 
evin 10. 7. 940 günü saat 10 da ve Sı· 
ğancıdaki 25 evin aynı günde saat 15 
de ve Zeytindağdaki 15 evin 11.7.940 
günü saat 10 da ve Dikili merkezin · 
deki 30 evin aynı günde saat 15de i • 
haleleri İzmir İskan Müdürlüğünde 
mütesekkil komisyon tarafından ya· 
pılacaktır. 

4 - İsteklilerin yüzde 7,5 tan mu· 
vakkat teminatlariyle 2490 sayılı ka
nuna göre icabeden vesikaları hami · 
len muayyen gün ve saatlerde ko • 
misyon reisliğine müracaatları 

5 - İşbu inşaata ait plan ve evra
kı saire her gün İzmir İskan Müdür
lüğünden görülebileceği ilan olu • 
nur. (2385/322) 13201 

140 adet ev yaptırılacak 
lzmir lskfl.n Müdüriyetinden 

nulmuştur. 

Keşif bedeli (3430) ira muvakkat temi
natı (257) lira (25) kuruştur. İsteklilerin 

teminat mektup ·veya makbuz, ticaret oda· 
sı vesikalariyle birlikte sözü geçen gün ve 
saatte daimi encümene gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her gün 
nafıA. müdürlüğünde görebilecekleri. 

(2928) 12919 

Benzin ve mazot alınacak 
Ankara Valiliğınden: 
Keşif bedeli (937ril lira (2951 sıuıtlmden 

ibaret bulunan (2000! teneke benzin ve 
(100! teneke mazot mübayaa iş · 4.7.1940 
perşembe günti saat on beş buçukta ihalesi 
yapılmak üzere kapalı zarfla ek11iltmeye 
konulmuştur. isteklilerin teklif mektupla
rı C 703) lira {15 l kurıışluk muvakkat te 
ml~nt mektup veya makbuzu, ticaret odaRı 
vesıkıı.qiyle birlikte sözü ge<:en günde ea
at 14 bııçğa kadar claimt encümen reisllıti· 
n- verilmesi 11\zımdır. 

İsteklilerin keşif ve şartnameyi her gtin 
nafıa mlidi!rlill!'iinde görebilecektir. 

(2929) 12920 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara valiliğinden : 

. 1- Aşağıda isimleri yazılı okul • 
ların tamirleri ayrı a·ın açık eksiltme 
suretiyle yapılacaktır. 

2- İsteklilerin '?artname ve keşif • 
namelerini görmek üzere her gün ma· 

: vadır. Her giin saat 12 de Müdafaat : 
_ Hııkul' caddesi Çankırı oteli vanın- : 
- daki garajda otoblis mevcuttu~. Cu- : 
: martP.si gUnleİ-i saat l4 te aynı ma- : 
- hnlden ve pazartesi giinleri de Kızıl- : 
_ cahnmamclan sruı.t sabnh 6 da otobüs : 
: hareket ettirilerek hafta tatilinden : 
: i:ıtlfııde edilmesi temin edilmiştir. : 
- Her tiirlü istirahati camidir. 2623 : 
h .. 
-ıııııııııııııııııııııııııııııııııııılr"' 

LINGUAPHONE'la 
İşinizden ayrılmadan, yorulma

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

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

dır. İstiyenlere mufassal broşür 
gönderilir. 

HAŞET KİTAPEVİ 
2589 , ...................... ,_ 

arif müdürlüoi~ne ve ihale günü olan ------------------
15. vıı. 1940 pazartesi günü saat 15.30 VAKIFLAR UMUM Md-
da ve % 7,5 teminat akçesini hususi 
muhasebe müdürlüğü veznesine yatı· 
rarak vilayet daimi encümenine müra-
caatları ilan olunur. (32j6) 13237 

Okulun adı 
Merkez Yenihayat 
Merkez Ulus 
Nallıhan merkez 
Ayaş merkez, Güdül 
Çubuk merkez 
Kalecik merkez okulları 
Kızılcahamam Pazar nahi
yesi okul. 
Beypazarı merkez Karaşar 
okulu. 
Beypazarı Geleğra okulu. 

Keşif 
Lira Kş. 

741 04 
413 20 
892 08 
555 50 

1117 50 
1632 87 

499 60 

500 
200 

Odun, kömür alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankarl\ merkez ilk okullarına asga
ri 120, azami 150.000 kilo gürgen odunu 
5000 kilo çıra, 6-000 kilo mangal kömürü 
4085 lira muhammen bedelle açık eksilt • 
me suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Açık eksiltme 18-VIl-940 perşembe 
günü saat 15,30 da vilayet daimi encüme -
ninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin şartnameyi görmek üze
re her gün maarif müdürlüğüne ve ihale 
günü de % 7,5 muvakkat teminat akçesini 
hususi muhasebe veznesine yatırarak mu • 
ayyen saatte daimi encümene müracaatla • 
rı ilan olunur. (3408) 13379 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara merkez İstiklfil, Albayrak, Mi -
markemal okullarının tamirleri 1436 lira 
20 kuruş keşif bedeli üzerinden açık eksilt
meye konulmuştur. İsteklilerin keşif ve 
ş::ırtnameleri görmek üzere her gün Maa -
rif müdürlüğün~ ve ihale günü olan 
18-VIl-1940 perşembe günü saat 15.30 da 
ve % 7 ,5 teminat akçesini hususi muhase • 
be müdürlüğü veznesine yatırarak vilayet 
daimi encümenine müracaatları ilan olu -
nur. (3409) 133-80 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Köhne ayakkabı satışı 

Orman Koruma genel K. satın al
ma komisyonundan 

1 - Komutanlık karargahında 
mevcut 350 çift köhne ayakkabının 

pazarlık suretiyle artırması yapılacak
tır. 

2 - Pazarlık günü 5. 7. 940 çarşam 
ba günü saat 11 de yeni şehirde Yük
sel caddesinde Orman Koruma genel 
K. binasındaki satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. Talipler mezkilr 
gün ve satte komisyona gelmeleri ilan 

Tamirat yaptırılacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden 

Keşif bedeli 
Lira Kş. 

211 11 İkinci Vakıf apartman • 
da Posta Telgraf ve Te • 
fon umu:n müdürlüğünün 
icarı altın-;i.a bulunan 1/5 
sayılı daırenin sıva, ba -
dana ve saire tamiratı. 

421 20 Şengl hamamı ile vakıf 
dükkanlar arasında bulu
nan toprak ve molozun 
hafr ve nakliyesi. 

Yukarıda keşif bedelleriyle yapıla -
cak işin cinsi yazılı tamirat ayrı, ayrı 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. İ· 
haleleri 4. 7. 940 perşembe günü saat 
on beşte !kinci Vakıf apartmanda Va
kıflar İnşaat Müdürlüğünde yapıla -
caktır. Taliplerinde yüzde on beş te
minat paralariyle birlikte müracaat • 
lan. (3374) 13365 

...1ıı111111111111111111111111111111111111 ... ---§4000 Kilo baku tel ahnacak§ - -
: Ankara Elektrik T. A. Şir- § 
: ketinden : _ 
: 4000 kilo 35 m / m. örgülü bakır: 
: tele ihtiyaç vardır. Taliplerin 8. : 
: 7. 1940 tarihli pazartesi günü sa - -
: at 15 e kadar teklif mektuplarını : 
: şirketimize vermeleri ilan olunur. : 

2622 -

"'1)1111111111111111111111111111111111111r"' 

Zayi - Ankara ve Aksaray belediyele· 
rindcn aldığım şoförlük ehliyetimi dün is
tasyon civarında cüzdanımla. birlikte kay
bettim. Bulanın cilzdanımdaki para kendi· 
sine hediye olmak suretiyle insaniyet na
mımı. ehliyetlerimi aşağıda.ki adrese gön -
dermesini rica ederim. Aksi takdirde yeni
leri alınacağından eııkileri hlikilmsüzdiir. 
Ankara şoförler cemiyetinde şoför Osman 
oğlu Süleyman Wzdil 2618 

ULUS 21. inci yıl. - No. 6794 
İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Yazı işleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

MUeesese MüdilrU: Naşit ULUG 
ULUS Basımevi ANKARA 

• 

A. LEVAZIM AMlRLIGt 

Taze fasulye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 100.000 kilo taze fıumlyenin kapalı 

zarfla ekııiltm"si 18. 7. 940 sa:ı.t 15 te An
kara Lv. amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15.000 lira ilk te
minatı 1125 liradır. Şartnamt>Ri komlııyon· 
cl:ı göriili\r. İçinde k:ınunt vesikalar ela bu
lunan teklif mektupları saat 14 e kadar ka-
bul olunur. (3361) 13363 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonund.1n: 
ı - 40.000 kilo bulgıınm pazarlıkla ek

sııtmeııi 4. 7. 910 sant 15 te Ankara Lv. A.
mirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 5600 lira katı te
minatı 840 liradır. Şnrtnamt>!'<i komisyonda 
ı;örüli!r. (3393) 13369 

Satılık Beygir 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - Bir beygir paznrlıkla Mtılacaktır. 

Satış 5. 7. 940 saat 14 tc Ankara Lv. flmir-
11~ satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

2 - Hayvanı görmek istiyenlerin Etlik 
askert serum fl!ıı evi miidürlüğiine ve pa • 
zarlık için komisyona müracaatları. 

(3405) 13378 

GÜMRÜK VE lNHlSARLAR V. 

T esviyei turabiye ameliyesi 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - İdaremizin Sivas başmüdürlüğüne 

bağlı (Hargün) tuzlasında 170 metre tu -
lCı.nde olan ve üzerine dekovil rayı döşene
cek olan kısmın tesviyesi türabiye ameliye
si açık eksiltmeye konmuştur. 
il - Bu ameliyellıin muhammen bedeli 

4019, 12 liradır. 
111 - Eksiltme evrakı !stanbul'da, Ga • 

lata'd:ı yolcu salonu karşısında inhisarlar 
umum müdürlüğü tuz fen şubesinde ve Si
vas'ta inhisarlar başmüdürlüğünde görüle
bilir. 

IV - Eksiltme 10 temmuz 940 çarşam
ba günü öğleden sonra saat on beşte Si -
vas'ta inhisarlar başmüdürlüğü binasında 

müteşekkil komisyonda yaptlacaktır. 
V - İsteklilerin bu kabil işlerle meşgul 

olduklarına ve ticaret odasına kayıtlı bu
lun<luklarma dair vesika ibraz etmeleri Ia
zımdır. 

VI - Muvakkat teminatı yüzde yedi bu
çuk hesabiyle 302 liradır. Teminat için 
milli bankalardan alınacak mektup ile bor
sa rayiç fiyatlarmdan yüzde on beş noksa • 
niyle milli esham kabul edilir. 

VII - Eksiltmeye iştirak etmek isti -
yenlerin yukarda kaydedilen gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunmııları ilan olunur. 
(5142 • 3081) 13079 

Muhasip aranıyor 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDA 
Sekiz senevi taksitle ve açık artırma iJe 9. 7. 940 salı gtl 

lacak emlak 

E!'<as No. Mevkii ve nevi Mukadder :ı; 
238 MisA.lo Miııt Mah. Arıı.lık Sok. {Gözgil Sok) Kadastronun 

J 70 ada 3 paı·sclinde 150 M2. arsa (üzerinde Hacı Babanın 
fıızulen yaptıı·dığı 5 No.lu ev ve bahçe!'<i vardır) 3000 . ...-

481 Ycnihı:ı.yat Mah. kadıı.~tronun 801 ada ı parselinde kayıtlı 
3075 M2. arsa {3,fı,7,10 - 13 No.lu evlerin al'asındadır) 

488 Ycnlhaynt Mah. kadastronun 802 ada 1 parselinde kayıtlı 
12630,50 M2. arııa (210, 211 TA.j No.lu evlerin arkasındadır) 2526 ....... 

493 Ycnihııyat Mııh. kndrıstronun 803 ada 1 parselinclc kayıtlı 
3355 M2. arsa (207-208 No.lu evlerin arkrı:ıındaclır) 671 . ...-

726 Yı-.,nihayat Malı.. kadastronun 823 ada 1 pnrsclinde._kayıtlı 
116!5 M2. arsa (Yen!hayat ilk mektebinin nl'kasında ve 17 
taj No.lu evin yanındadır) 2330 . ...-

773 Doğanbey Malı. Mescit Sok. kadRstronun 162 adA. 8 parse-
linde kayıtlı 181 M2. arsa (Emlak BankaSı arkasında, Safa 
oteli hizasındadır) 3620_...... llıii 

Sekiz senevi taksitle ve açık artırma ile 12. 7. 940 cumıl 1i11 
~--~-~ .......... ~--~-------..;;_----~ .............................. ~--~-------~ ~t 

blacak emlak : ~ ll 
84.2 Çankırı kapı!'lı, Sarıkışla yolu üzerinde kadastronun 1602 

ada 11 parselinde lmyıtlı 480 M2. arsa (bu arsa Ferah kah· 
vesi arkasında. ve furuncu Hfomüniin işgalindedir) 1440./ 

845 Atıfbey Malı. kada.<ıtronun 1848 ada 2 parselinde kayıtlı 832 
M2. arsa (bu ar:ıa B. İzzet Ulvinin evinin altındaki derenin 
karşı sahilindedir) 832:""' 1 

873 Yenihnyat l.fA.h. kadastronun 828 ada 1 parııelinde kA.yıtlı 
1864,50 M2. arsa (32 ve 32·1 tıı.j No.lu evlerin arkasındadır) 1865:•" 

962 Misakı :Milll Mnh. Ilolu pala.'! arkasında, kadastronun 168 
ada 26 parselinde kayıtlı 134 M2. arsa 2010·"" 

975 Cebecinin topraltlık civRrındıı., · kadastronun 1025 ada l 
parselinde kayıtlı arsRnın 6G5 hissede 21i5 hissesi (tamamı 
665 M2. olup 400 hlst>ı-ıi hususi muluı..~eboyc aittir) 530·"" 

1126 Etlik aşağı eğlence mE>vkiinde, karl.ıı.Atronun 1781 ada 3 par
selinde kayıtlı 22181 M2. tarla (polis ömeriıı bıı.ğının ya-
nındadır) 5545,...-

1145 Etlllc, yııkarı incirlik mevkiinde kaclnstronnn 1796 ada 8 
parselinde kayıtlı 2782 M2. bağ (üze rinde Mi tat Sarı Yö-
rtik'Un fuzuli evi vardır) 835·--; 

1 - Yııkanda mevkileri ve mesahnları yn.zılı emUı.lt, bedeli sekiz seııt 
ödenmek iizı.>re açık artırma ile satılıktır. 

2 - Artırmaya lştir!lk edecekler içinde mühiir kullananların miihllrlt 
elen tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bcdı-1 mukadder ı-ı 
tiği takdiı·de, taliplerln depozl tolnrını nisbet dnlresinde te?.yit eylemeır 

3 - İhale, yukarıda göııterildlği tizere, birinci kısım i<:in 9. 7. 1940 ııal' 
on döıtte, ikinci kısım için 12. 7. 1940 cumn gtinil sruı.t on dörtte Ball~ 
komisyonuncıa yapılacalttır. İııteklilerin o giin depozito allçesl, hlivıyct 
iki vesikl\ foto~rafı ile Emlfılc serviaine mliracaatları. !3218) 

ORMAN ÇEVlRGE Md. şığının beher adedi ı kurt 
çam kasnağının beher topıl 
20 adet çam boyundurı.ığurı11 

Odunt kömür ve saire satışı dedi 20 kuruş muhammen 
Ankara Orman Çevirge Müdürlü - rinden 20 gün müddetle açı~ 

ğünden : ya çıkarılmıştır. 
1- Emvali mazbutadan olup satışı- 2- Arttırma 22. 7. gaO t~6 na karar verilen 4740 ıulo karışık odu· sadif pazartesi günü ;;aat 1 

nun beher kilosu bir kurus, 2382 kilo ra orman çevirge müıJurlii~ 
meşe kömürünün beher kilosu 2,5 ku- lacaktır. 1 
ruş, 36,700 kilo karışık çitanın beher 3- Muvakkat teminat 61 
kilosu 1,5 kuruş, 1880 kilo kestane ka· ruştur. C 
zığının beher kilosu 5 kuruş, 6 adet 4- Talipler yevmi meıl: • 
çam düğeninin beher adedi 150 kuruş, nat akçeleri makbuzlariyle 
60 adet semer kaşının beher adedi 10 na müracaat etmeleri ve sat' 11 

kuruş, 126 adet kayın balta sapının be- görmek istiyenler orman ıfl lltı 
her adedi 5 kuruş, 115 adet şimşir ka-1 ne müracaatları. (3353) _.....,), , il 

rr===============::::::::====~ lfj 

·~ YENİ SİNEMA HALK SINEMASI SUS SiNf 11 

BugUn bu gece Bu gece sııat 20.45 te Bugijn tııl~n 
Saat: 16,30 - 21 Mari Antuanet SMt 16 '~11~ 

Ticaret Mekteplerinden biri • seansları Saat 14.30 • 16.30 seansıııt1 
& 

ni bitirerek Sanayi muhasebele- ri'~lı~~ı~c~~n~~ı~~~~ seanıılarında iki filim Görünmiyeıı .ı 
rinde çalışmış iki elemana ihti - Saat: :14,30 • ıR,30 ı - sıı~;~~e~orku dl· 

14 
-

18 
seafl· el 

yaç vardır. Bu evsafta olup İs • seanslarında yarında Tarzan ve~ Tatlı Hayal 2 _ Drıktorun cinayeti Türkçe sözill. 1 tanbula yakın bir yerde kendisi. Baş rolde: ClHrk Gable Saat: 1s,:rn ela tek filim Bnlkon 315, sıı $ 

ne gösterilecek işi kabul etmek Fiyatlar: Loca 150 Doktorıın cinayeti Saat 12 de uc~ 
Balkon 3;';, salon 20 krş Saııl: 12.15 te ucuz Görtiruniyerı 

istiyenlerin Anka.ta Y enisehir Bahçe sineması saat matine Cebı>cı veP 1 
posta kutusu 1050 ye müra"caat 21.15 te başlar Yaşa ve Sev GtilnRZ stJ 

1 - Vilayetimizin Urla kazası mer
kezinde 100 ve Bergama kazasının 

Kınık nahiye merkezinde 40 evin ke
restesi İskan dairesinden verilmek ve 
diğer malzeme ve işçiliği müteahhide 
ait olmak üzere inşasının kapalı zarf
la yapılan ihalesinde keşif bedeli ü
zerinden yapılan tenzilat layık had
de görülmediğinden mezkur evlerin olunur. (3364) 13350 emleri ilan olunur. 2412 ---1 
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Buz dolaplarımızın bütün çeşitleri gelmiştir KAZIM RÜSTÜ Adliye Sarayı caddesi Gençağa aJ';~ 
numara 6 da arayrnız. Telefon : Z 


