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• 
ransa lngiltere ile münasebatı kesti 
İngiltere1nin Fransız donanmasına karşı 

hareketi de Londra nezdinde protesto edildi 

kenderiye' de bulunan Fransız 
donanması abluka alflnda 
ll filo limanı terke teşebbüs ederse 
batırılmak tehlikesine maruz Şanlı ıuvarilerimiz Hatay'a girerlerken 

dürüst 
• • • 

sıyasetı mız 

rdır 
.. 

Falih Rılkı AT AY 

"''- b .. k" .. h d k · . ugun u nua asm a a-
ll •t, Anadolu ajansı tarafm· 
'klolunan bazı vesikaları o· 

i' lardır. Türkiye • Sovyetler 
1ltlbi.inaıebetlerine dair dünkü 
r a1tınizi yazdığımız zaman, 
~ ınerkezlerinin bu vesi· 

'••tinat eden tefairti netriyatı• 
~lluk. Fekat metinlerden 
'r değildik. 
•a Büyük e1çiıi muhterem 

'lttaaıigli'nin Hariciye Vekili· 
t t.'"'ı' oldutu mektupla bir 
•t~il eden veaikaiar timdi her• 
ta2\l önündedir. Bütün bunla· 
~ Wıdnt...---

' lcad,r d~ğru, ne kadar ken· 
•.•dılc olduiumuzu teyit et· 

• ıbarettir. 
.. 1'e •eclir? Biz, münhasıran, 
.:~ lcarıı bir emniyet teaanÜ• 
· • ıbaret olan malum taahhüt· 
''~.•ati ettik ve bu taahhütleri 

ır kayde bağladık: Türkiye 
\~tler Birliği arasmda her 

P •r ihtilafa sebep olmamak! 
,: h~~binin b1tşlangıcmdan ~n 
'i lbudahaleıine kadar, Tur
"-rt,. 2 numaralı protokole na• 
,~1~ı bir alaka ile bağlı oldu-
1 'Yat göstermiıtir. istinsah 
~~•İkalar da ancak ıunu an· 

l'~~ davet edilmit olsun olma· 
ı1e'yj taahhütleri dıımda 

~,~ete ıevketm•k imkanı yok· 
\ıh: '-'•nuıtır. 
8~ern Mösyö Masaigli, Sov· 

Hatay11n büyük bayramı Vichy, S a.a. - Havas ajansı bildiriyor: 
Hükümet, İngiltere ile diplomatik münasebetleri katetmeğe karar ver-

mittir. 

1 
F ranıız proteıtoıu 

Londra, S a.a. - Royter bildiriyor: 
Fransız maslahatgüzarı B. Cambon, bugün ingiliz hariciye nezareti nez

dinde, İngiliz filosunun Akdeniz'deki fransız filosuna kartı hareketini 
protesto etmi§tir. Bu protesto, Petain hükümeti hesabına yapılmıftır. 

Şanh ordumuzun Hatay' a giriıinin ikinci 
yıldönümü parlak leıahürle kutlandı 

Berne, 5 a.a. - D. N. B.: Fransız harici- /. 
ye nazırı B. Baudouln, bugün Vlchy'de ga-
zetecileri kabul ederek beyanatta bulun. Al 
muş ve Fransa ile İngiltere araınndakl mU- man 

--, Antakya, 5 a.a. - Kahraman ordu-• T k ' muzun Hataya ayak bastığı günün i-&J ansının ür iye ye kinci yıldönümü .. ola~ ?ugün coıkun 
naaebellerln bqka bir mahiyet alacağını 
söyleml§tlr. 

B. Baudouln ezcUmle demf§tlr ki: 
··- İngtlterenin Mers - el - Kebir'de bu· 

lunan fransız filosuna karıı yaptığı hUcum 
hAreketi, lngiliz ıereflnde daima bir leke 
olarak kalataktır. 

Şimdi hArbin bldayetlndenberi, eakl 
mUttefiklerlmlzle olan mUnaaebetlerimlzin 
tarihçesi hakkında kısa bir hUIAsa yapmam 
JAzım gelir: uzun senelerdenberf Fransa'. 
nın hArlcl siyaseti. esas ilhamını, bizi lnct
llz harici siyaseti ile 1htllA.f halinde bulun
durabilecek hlı; bir ,ey yapmamak arzu -
sundan almakta idi. Biz, Almanya ile har
be, İngllterenln t esir i altında girdik. Eve
lA. tııctıtere Ubı ha.rp ettl_ 

"---'---~· Dorru11mt1 maelen 
B. Baudouin, bilA.hare, lng'illzlertn ıl· 

mal fransız ordulannı ve Belçika ordusu • 
nu na.ıııl yalnız bırakmıo olduklarını anlat

(Sonu 4. üncİl sayl•d•) 

B. Ruzvelt'e göre 

Devamlı 
bir sulhun 
beş şartı 

Hyde-Park; S. a.a. - " Royter .. : 
Gazeteciler toplant1sında B. Ruz -

velt, devamlı bir suthün tesisi için 
kendince lüzumlu görülen bet tartı 
zikretmittir : 

1- Korkunun izaleai : 

ve candan tezahurat ıçınde kutlandı. 
• Sabahleyn hilkümet, parti ve halk 

daır nec.rettı•g..,, ı· vesı·kalar mümenill~rinden mürekkep bir he-
y yet, mevkı kamutanını makamında 

Sovyetlerle aramızı bulandırmak 

neıredildiğine şüphe yoktur 
Bunların 

maksadiyle 

Fran11ı sefiri neşriyılln kısdi olduıanu söylüyor 
w .... ..... " ... lllltdje Yeldllm• 

affedilen sözleri sarih pkilde tekzip ediyor 

Bizim siyasetimiz dürüst ve a~ıkhr 
Aniara, S a.a. - Alman D.N.B. ajansı, Almanya hariciye nezareti tara

fından neıredilen bir takım vesikaları telsizle yay:mııtır. Ajanıın iddiaaı· 
na göre, bu vesikalar, Fransa'da Loire üzerinde Neverı civarında bombar
dımanla tahrip edilen bir fransız vagonunda bulunmuştur. 

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki münasebetleri bulandıracafı 

ümidiyle neşredilen iki telgrafı aşağıya aynen dercediyoruz: · 

B. Ma11iıli'nin gönderdifi 
aöylenen rıeailıa 

Berlin, S ı.a. - 4 No. lu vesikayı Frana&· 
nın Ankara ıefiri B. Ma11icli'nin Pariı'te 
Hariciye Nezaretine ıönderdiii 14 mart 
tarihli telıraf tepi! etmektedir. Bu telıraf 
Baku ve Batum'un bombardımanı hakkın· 
da sefir ile Hariciye Vekili araımda vuku· 
bulan bir mlikllemeye miltealliktir. Sefir 
türk hıikUmeti tarafmdan müıkillt zuhu • 
runu tahmin etmiyor. Telıraf metni ıudur: 

ziyaretle ıahsında ıanlı ordmuzu se
llmlamıt ve halkın tilkranlarını aun
muıtur. Merasim 10,30 da İstiklal 
marıı ile baJlamıJ ve Ebedi Şef'in a
ziz hatırası tebcil edilerek Milli Şe· 
fe olan sarsılmaz bağlılık, minnet ve 
tükran hisleri bir kere daha tekrar -
lanmıttır. Bir aüvari müfrezesi ile a
kaaca ..afr .... ı tebN slriti temsil et
mfı ve meydanı dolduran binlerce 
halk tarafından alkıt tufanına boğul
muıtur. 

Bütün halk taşkın bir neıe içinde 
bayram yapmakta tehir battan bap 
bayraklarla milli renkler ve tak"ıza
ferlerle süslenmiş bulunmaktadır. Bu 
akp.m İıkendcruri'da bir gardenparti 
verilecektir. 

B. M. M. Reisi İstanbul' dı 
İstanbul. 3 (Telefonla) - B. M. Mecli-

11 Reisi B. Abdülhalik Renda bugUn ıa
tanbul'a geldi ve ıehrimizde bulunan me
buslarla dostları tara.tından kareılandı ve 
ErenköyUndeki köokilne gitti. 

Maarif Vekilimizin 
lstanbul' da ki tetkikleri 

İataııbul, 5 (Telefonla) - Maarif Ve -
kili B. Huan • Aıı Yücel bugtln öflede11 e
vel üniverıltede rektörle cörUotü ve öfle
du ıoııra da maarif idarealnde maarif er· 
kbının iftirt.k etttıt bir toplantıya riya -
•t etti. 

Bulgar Dahiliye Na11rı diyor ki 
... 

Bulgar siyaseti 
tadil siyaseti olmakla. beraber 

sulh siyasetidir 
Sofya, S a.L - D. N. B. ajansı bil· 

diriyor: 
Cenup batı Bulgaristan'daki Gorna 

Cuma'da yapılan milli bir tezahür e .. 
nasında dahiliye nazırı bir nutuk IÖY• 
liyerek ezcümle demiştir ki: 

Bu tehdit ve tehlike zamanında 

Bulgaristan daima sükuneti muhafa
za etmiı ve seferberlik yapmamııtır. 
Bulgar siyaseti tadil siyaseti olma». 
la beraber aynı zamanda sulh siyase
tidir. 

General Weygand'ın 
Suriye'de oldulu 

tekzip ediliyor 

lngiltere'nin Suriye'yi 

müdafaa hususundaki 

General V eygancl 
Vichy, 5 a.a. - Havas ajansı biJdl

riyor: 
General Weygand'ın Suriye'de ba

Jundufu hakkında yabancı radyoların 
verdifi haber, tamamiyle asılsızdır. 
General Weypnd, Vichy'de bulun-

(Soau 4. iiacü nyl•d•) 

,.,,~rliiinin emniyeti aleyhin· 
d ~te geçmek için bizden ne 
d' ••tedifini n aldığmı, ne de 

a..1~1 •lrnağa ve iıtemeie me· 
"'lll d'tt t'"d 1 ni yazmakta, general 
'~l ı 'tiirkiye'nin öyle bir mü· 
t._" •kta bulunmak ihtimali ol· 
"'-'.'.c telahiyettar makamlara 
d,tl 1edir. Biz iddiamızı böyle 
d1ah.:!: teyit etmek ihtiyacm-

Halk tayyareler tarafından bombar
dıman edilmekten veya diğer bir mil· 
Jetin taarruzuna uğramaktan korkma· 
malıdır. Bu ıartın tahakkuku için mil
letler silahlarını bırakmahdırlar. 

2- Matbuat hüriyeti: 
• 

Reisicümhur bunun mühim olduğu-

"Ke.n<liıine dün yıptJiım ziyaret esna • 
sındı Hariciye Vekili aabah ıelmiı olan 
bir telırıfı kendiliiinden bana ıöıterdi. Bu 
telırafta turk mümessili lrencli•iyle Biri• 

(Soau S. iaci Hy/•d•) li1önü kampının yaz 
devresi dün açıldı 

nu beyan etmi§tir. Millet memleketin 1 -~"""""" 
\t, f \laa dahi bir an kani ol
)' alc•t, bilmeksizin, istemek
İı~ .._ltali olmaksızın, iddia· 
ftr, t eden veaikalann intiıa· 
te, ~ ~9"1\İt olan hadiıeye a· 

'•~,~ ilur edeceğimiz geliyor. 
el ~';l'ıll Sovyetler Birliği •f: 1 ltaıt ve niyetlerini dü· 
\ir rnulctadir olmıyabiliriz, 
ı,-.h._!e iktidarımız nrdır: 

her mıntakaaında ve cihanda cereyan j 
(Sonu s. inci sayfada) Franıız ıeliri 8. Ma11igli 

.. 
1 Gümrük - İnhisarlar 

Vekilinin beyanall Hava Kurumu Baıkanı bir nutuk söyledi 

Kamptaki tesisatı ye mesaiyi teftit etti 

u hütlerimiz l'İbi, timal 
• .. ~1• olan dürüst ıiyaıetİ· 
. t~t ehnek! Sebatımrz her 

l,., -., ~e ve imtihanlardan ge· 
a(i •• '- tecrübe ve imtihanlar 

)' .1.urr-ıüzün ve ahdimizin ae· 
••tilc,.aruu tebarüz ettirebi-

Iİı-~· 
ı,.,. . 

·~ ) ~"' davaarnı bilenlere öi· 

İspirto 1 u lckiler hlkkındı 
yeni bir kanun hlıırlınıyor 

İstanbul, 3 (Telefonla) - GUmrUk ve 
İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz Trakya'
dakt tetkiklerinden döndU. Beyanabnda 
tetkiklerinin netıceılnden memnun olduğu
nu, bomonll fabrikasının tam kapasıtealy
le işlediğini. Paşabahçeııılnde tnıa edilmek
te olan yenl rakı fabrikuının kııtan evel 
bitırllecetlnl söyledi. 

"ıı,,. ~~ bir feyimiz yoktur. Bil
"i>'t~ 0•reııainler ki dava, kom· 
''e e~e. hütün arzu edenlerle 
"' l't\ii "•vet İçinde yafamaktan, 
l'•lıt-ı ·-''t•kil lralmAlctan ve bü

\1 •t-ı ,..,:.'ı",.;"dfll bu defitmH e
~·I\ ih.' '~"'i"•tlııır altına al· 
~lrfi rettir. 
' 1'lil~~et1rniain ana kaynafını 
' "'lct •rr-ıiı., sonra cihan kartı· 
t'- ~ olmakta buluruz. Da

Frwıı doe•omaaaıu IDMWlp ciuıü~aalı&rın inriliz l:ıarp ıemileri tara
f :!Miaıı ~clıman olunmM: •• buı franaız gemilerinin lncilterece zap
tedtlmMl her tarafta detin akialer uyandırmııtır. Bu husustaki haberleri· 
miz 3 Uncü sayfadadır. Yukarıdaki resimde, Oran hldi.aelerinde adı ıeçen 
fnnaız I>uüerque nrblıaı ıc;nıuı,.or. 

Vekil beyanatında, ispirto ve ispirtolu 
içkiler hakkında yeni bir kanun IAylhası 
hazırlandığını. lllyihanın uzun tecrlıbe se • 
nelerinden ııonra tnhlıarlar idaresinin na· 
ııl çalışacal;ını katı surette tayin ettltlnl, 
bu IAylha ile memlekette 'farapçılığın lnkl· 
§Rfı için esaalı tedbirlerin alındıtmı, lnhl· 
sarlar ldareııtntn ıarap lıtlhsallnde dlter 
mllatehllklere rehberlik etmek lll:ere devam 
edccf!flnl, umumiyetle memlekette ıarap 
lıtlhııal ve fiyatının aerbelt bırakılacatın1. 
ıarab& mUııalt llzUm yetııtırmek için bat· 
cılıJtı 11lah tedbirleri alınacatını ıöylemlı· 
ttr. B. Şükrü Koçak havacı gençleri teltİ.§ eciioyr 

<a..!'•ldılıtmı zafa uirata· 
... fiacü Ay#alÜ) 

TUtUn sabflanDlll tyt oldutuııu eöyJl. 
Y•D Vekil , bu sene ve bu mevsimde elde 
k&lmıı tiltUn mlkdannın ~ aeneden 
cok az oldutı.ınu, tuz lıtihaallntn memnu
niyet verici bir tek&mW Myri takip ettitt· 
Dl llAft etmifUr . 

İnönü: S. a.L - Bugün Türk Hava 
Kurumu Bqkanı Şükrü Koçak, İnönü 
kampının yu devreaıni açımı ve bU
yilk bir yekılna yilkaelmit olan talı • 

beyi, tesisatı ve baılıyan mesaiyi teftlt 
etmittir. 

Şükrü Koçak münaıebetle cens 
(Sonu 4. dacü uy#Ml•) 



-2- ULUS 

Köy Enstitülerinin çalışma 
esasları tesbit edildi 

Valiler 
arasında 
değişiklik 

Maarif vekaleti yeni açılan köy enstitülerindeki eğitim ve öğretim işle
rini ayrı maddeler halinde tespit etmiş ve al§.kalılara bildirmiştir. Bu iJle
ri sırasiyle yazıyoruz: 
Açılan köy enstitülerine haziran devre- ,...------

alnde alınaıı talebeye 29 blrinclle§rln 1940 
tarihine kadar enstltti birinci sınıt tahsili 
verilmiş olacaktır. 

İlk kısmı bulunan ve köy öğretmen o
kulundan enstitüye kalbedllen müessese· 
ltrde ilk okulun :; inci eınıfııı.ı bitirmiş o
lan talebe de ycul alınıın talebe ile birlikte 
birinci sınır tııhııill göreceklerdir. 

Enstitü talebesinin hepsine bir program 
dairesinde bisiklet. motosiklet, otomobll 
kullanma ve su moUSrleri gibi nıotörlerl 
kullanma ve işletme ö~elilecektlr. Enstitü 
talebesine yüzme öğretme, nta binme, dağ
lara tırmanma, ytirUyUş ve muhitine göre 
sandal, yelken ve motörlü deniz vnsıtala -
n... kullanma imkllnlan temin edilecektir. 

EnstılUlerde muhitine göre dere, çay, 
ırmak, nehir, göl ve denizde mevcut balık, 
sünger. saz gibi unsurların tennl eartıarı
na uygun bir gekilde istihsaline ve kıymet
lendirilmesine yer verilecek, talebenin bu 
işleri başaracak evsafta yetişmeleri teinin 
edilecektir. 

EnstitUlerde araziyi ağ~lamak, sulan
ması mümkün sahaları sulamak, bot ve lg
lenmeden duran toprakları vcrllmi hale 
getirmek. muhite gore yeni nebat cinsleri 
üretmek gibi her tUrlU imar işlerine geniş 
ölc;Ude ve programlı bir şekilde yer verile
cektir. Talebc)e hayvanları, nebatları, on
lara muı.ur her tUrlU lıruıtalık ve Amiller
den koruma tedbirleri h r fırsattan letlta
de edilerek öğretilecek, onlnnn bu gibi l§
lerl kendi kendilerine hareket ederek ya
pabilmeleri ve bunları itiyat haline getir
meleri temin edilecektir. 

Devlet hara. ıslalı istasyonu vo fidan -
hklarına yakın olan en tltUkr bu müesse
selerle behemehal irtibat tesis ederek on -
lann her tUrlU vasıtalarından ve faaliyet
lerinden Azami derecede istlfııde ettirile
ceklerdir. 

Enstitülerde yetıgUrflecek gençlerin 
bepsi mandolin, el ve ağız armoniği, fllüt 
aibl basit bir mmnki Aletini çalrnağı öğre
neceklerdir. Çocuklardan halk tUrkWerlni 
teganni edenlerin bu istidat ve melekeleri 
inklgaf ettiril cek ve diğer talebenin bun
lara katılması temin olunacaktır. EnstltU 
talebeıılne enstftllnUn bulunduğu bölgeye 
dahil vllll.yet köylerinde oynanıınlardan 
b11lanarak milli oyunlar oğretllecekttr. 
Çocuklar bu oyunlan küçUk ve bılytik grup. 
lar halinde oynıyabilecck §ckllde :yetiştiri
leceklerdir. Her enstltude talebe, eğitmen 
ve öğretmenkrln muhtelif ve mühim lh -
t1yaçlannı karşıltyacak §ckildc mütedavil 
sermaye ile ilgisi bulunmıynn bir koopera
tif ve kanlin tesis edilecektir. Enstitü ta
lebesi muhtelif vesilelerle civar köyleri, 
kendi köylerini tetkike çıılıatırılacaktır. 
Bu nevi tetkiklere enstitü öğretmenleri de 
ittlrAk edeceklerdir. Her enstltude bir rad
yo, gramofon ve ihtiyaca yetecek mlkdar
da p!Ak bulu•ııcaktır. Talebeye radyo ve 

_,. .•••.............•.•............•...• -. 
Dahiliye müsteıarhğma 

İzmir Valisi Etem Aykut geliyor 
Kızılay'ın 
Ankara halkına 
beyannamesi 

Muhterem Ankaralılar : 

Türk vatanının daima mesut 
olmasını, Türk milletinin daima 
refahlı ve zinde kalmasını esas 
gaye bilen ve altmı§ üç yıldan
beri bu uğurda mesai sarfeden 
Kızılay Cemiyeti her yıl oduğu 
gibi bu yıl da 7 temmuzdan ıs 
temmuz gününe kadar olan haf
tayı (Kızılay'a aza yazma hafta
sı) olarak kabul etmi§tir. 

Yardıma muhtaç bir gunu
nüzde sizlere vefalı ve şefkatli 
elini uzatan ve uzatacak olan 
Kızılay'a bu hafta içinde gönül
lerinizden kopan yardımı esir
gemeyiniz: Kızılay'a aza olunuz. 

Daha dün tabiatın bir sade
mesine uğrayan ve yer sarsıntı
sından yıkılan yurdun · bir kıs
mındaki felaketin memlekette 
yarattığı büyük acı kar§ısında 

siz Ankaralıların da duyduğu
nuz elemi ve payınıza düşen va
zifeleri yapmakta gösterdiğiniz 
tehalükü minnet ve şükranla yad 
ederiz. Yaptığınız yardım yeri
ne sarfedilmi:jtir. 

Kıymetli vakitlerini Kızılay 
hızmetinc vakfederek kapıları

nızı çalacak heyetlere Tı1rke ytt
r; ~ır misaffrsct•t•rlıgi gösteriniz. 
Onları güleryüzle karşılayınız. 

Onlara evelfı kalplerinizi, sonra 
keselerinizi açınız. 

Kızılay Ankara Merkez Heyeti 

. . 

Açık bulunan üçüncü umumi Mü
fettişliğe terfian Dahiliye Vekaleti 
Müsteşarı BB. Nazif Ergin, Dahiliye 
Müsteşarlığına İzmir Valisi Ethem 
Aykut, İzmir Valiliğine Samsun Va
lisi Fuat Tuksel, Samsun Valiliğine 
Kastamonu Valisi Avni Doğan, Kas
tamonu Valiliğine Diyarbakır Valisi 
Dr. Mitat Altak, Diyarbakır Valiliği
ne de Yozgat Valisi Abdullah Feyzi 
Gürel'in naklen tayinleri hakkındaki 
kararname İcra Vekilleri Heyetince 
kabul ve yüksek tasdike ikdiran et -
miştir. Dahiliye Vekaleti bu karar -
nameyi alakalı Valilere tebliğ etmiş
tir. 

Yazılı, basılı kağıtlardan kese 
kağıdı yapılmaması kanununun 

tatbikatı 

Yazılı ve basılı kağıtların kese ka-
• ğıdı olarak kullanılmasının meni 

hakkındaki kanuna rağmen bazı Be
lediyelerin memnuiyet hükmünün 
tatbikinde müsamahakar harket ettik
leri görülmüştür. Dahiliye Vekaleti 
bu hususta Valilere bir tamim yapa
rak kanun hükümlerinin tatbiki hu
susunda Belediyelerin azami hassasi
yet göstermelerini ve Belediyelerin 
hareketlerinin daimi surtte kontrol 
edilmesini istemiştir. 

C. H. Partisinin yurttaki 
konferansları devam ediyor 

.._, ..................................... ... 

SPOR 

Halay kurtuluş bayrammda 
yüzme müsabakalan yapılacak 
Hatay'ın ana vatana kavuşması münase

betiyle, Beden Terbiyesi Genel Direktör
lüğü her yıl temmuz ayı içinde mahallinde 
yaı,ıılacak ıenlikler esnasında İskenderwı
da yüzme müsabakaları yaptırmayı karar
laştırmıştı. Bu müsabakaların ikinci&i bu 
yıl 23 temmuzda yapılacaktır Müsabakalara 
Akdeniz grupunu teşkil eden Muğla, An
talya, İçel, Seyhan ve Hatay bölgeleri yü
zücüleri iştirik edeceklerdir. 

Bu müsabakalardan önce 20-21 temmuz
da da Adana'da Akdeniz grupu yüzme mü
sabakaları yapılacaktır. Müsabakaların 

programı şudur: 

100 metre serbest, 100 metre sırtüstü, 200 
metre kurbağlama, 4x200 bayrak yarışı 400 
serbest, tilrk bayrak yarııı (100 metre sırt
üstü, 200 metre kurbağlama, 100 serbest) 

Beden Terbiyesi Genel 
• 

Direktörü Karabük'te 
Betlen terbiyesi mükellefiyetinin tatbikı 

dolayısiyle bu yoldaki faaliyeti yakından 

tetkik etmek üzere Karabük ve Zonı:ulda
ğa hareket edeceğini bildirdicimi:ı beden 
terbiyesi genci direktörü General Cemil 
Taner bugün Karabük'e ha· ' ~ı ..,lece.it ve 
bir ı:iın kaldıktan sonra Zon~ıld~ a ve ora
dan İnebolu yoluyla KMtamonu ve Çan • 
kın'ya gidecektir. 

As. Fa. gücü - Deminpor 
ma(ı yapılmıyacak 

Bu hafta yapılacağmı evelce biLdirdiği -
miz Denıinpor - As. Fa. Gücü maçı &on -
bahara bırakılmıştır. Bu maç, "Ankara 
Spor" mecmuasının İstanbul ve Ankara
da milli kıime dışında kalan kulüpler içjn 
ortaya koyduğu kupa üzerine yapılacaktı. 

Eskirim Türkiye birinciliği 

ve acllacak hakem kursu 
B. T. G. D. eskrim federasyonu teknik 

müljavere heyeti dün Hakkı Ugan'ıu reisli
ğinde toplanarak 1 ağustoita Aokara'da 
ve tayin edilecek bir tarihte 1stanbul'da 
birer hııkem kursu açılmasına karar ver -
mi~ir. Ankara'daki kursta B. Nami Yayak, 
İltanbul'daki iı:urıta da B. Nadolski mual-

(
............................................................................................. " 
Polis enstitüsünde imtihanları" 

Polis enstitüsünıin yüksek tahsil kısmı- ı nıluşundan günümüze kadar geleli 
nın imtihanlan devam etmektedir, dün si - şümul siyasi vukuatın seyrınl izab ' 
yasi tarih dersinden imtihanlar yapılmıı - tür'k inkılabının esas ve gayeler 
tır. Profesör Ahmet Şiikrti Esmer tarafın- se<lcn ve siyasi tarih ve mil • inkıl 
dan verilen bu dersin ımtih.anı esnasında imtihanın.da pyet oleun cevaplııt 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak ve Emniyet suretiyle takdir kaı:arunışlardır. 
umum müdürü Ali Riza Çevık ve profesör- kilatımızda mcsuliyetli mev'kiler ' 
terden mürekkep bir mümeyyiz heyeti bu- lan bu memurlarrn mesleki ve u · 
lunmuştur. gilerini hakkiyle arttırarak emni1' 'li 

Memleketin emniyet !mirlikleri için yo- romuzu takviye edeceklerine şUpb' 
tiııtirilen meslek emektarlarından mürek - Enstitünün verimli mesaisini ve · 
kep olan talebeler, Osmanlı devletinin ku- ris heyetini tebrik ederiz. 

Adana'da feci 

bir tren kazası 
Adana; (Hususi) - Makinist Meh

met'in idaresindeki 2528 numaralı ka
tar Milli Mensucat Fabrikası işçile -
rinden 30 yaşlarında Fatma'ya çarpa
rak kadının ölümüne sebep olmuştur. 
Makinist tevkif edilmiştir. 

Samsun'da ışrk söndürme 
tecrübesi 

Amasya, 5 a.a. - Dün gece burada 
yarım saat süren ışık söndrürme tec
rübesi yapılmıştır. 

Mesut bir 
Dil - Tarih - Coğrafya Fakii 

çentlerinden Bn. Afet'le, J)t 
İnan'ın nikah törenleri evelki 
pılmıştır. 

Bu münasebetle Bn. Afet'ifl 
başındaki evinde aile dostları 
samimi bir toplantı olmuştur. 

E vlilere kurdukları ailede 
saadetler temenni ededz. 

İstanbul at yarrıları bir 
tehir edildi 

srarnofon clhazlanndan münferiden ve 
mU,tereken musiki parçaları dinleme iti
yadı kazandınlııcaktır. 

Her enstitü Ulus gazetesine ve enstitü 
faaliyeti ile flglll nıeslek! mecmualara a
bone olacak ve bu vasıtalardan ve radyo -
dan talebenin Azami §ekllde lstltade etme
leri temin olunacaktır. 

Karadeniz havuzundaki 
müsabakalar 

Of, S a.a. - Trabzon Halk Partisi 
azasından avukat Cemal Karahan dün 
burada bugünkü Türkiye'nin vaziye
ti hakkında bir nutuk söylemiştir. Ka 
zanın pazar yerinde toplanan binler 
ce erkek ve kadın tarafında:ı ı.ürekli 
alkışlarla karşıla§an bu nutuk halkın 
MiJli Şef'e, hükümete ve orduya kar
şı olan güven ve bağlılık hislerinin 
ifadesine vesile vermiştir. 

!imlik c:Jecektir. 
Ankara'da dersler Mülkiye mektebinde Resmi daireler nakit mevcutlarını 

çalılimt\ saatlerinde devam edecektir. Kur- Merkez Bankasına yatıracaklar 

Son yağan yağmurlardan V 
di çayırının su baskınına rna 
ması dolayısiyle İstanbul ilk 
yarı9ları bir hafta müddetle 
dilmiştir. 

EnstıtUlerde, enstltU faaliyeti fle köy 
bayatını ilgilendiren kitaplar ba§ta gel
mek üzere çocukların bilgilerini arttıncı 
mahiyette kitap, mecmua, dlkslyoner, an
aiklopedi, broıür, proapekt, katalok ve aa
lreyt ihtiva eden bir kütüphane teııkU edi
lecek, talebenin bu kütüphaneden münferi
den ve rnU,tereken muntazam oekllde isti
fade etmesi temla olunacaktır. 

Her enstltllde o enstitünün bulunduğu 
bölgeye dahli vllAyet. köy, kasaba ve ııehlr
lerden toplanacak tarihi etnogra!lk, jeolo
jik ve zirai kıymeti haiz eşya ile bir yurt 
mUzeal tesis edilecektir. Bu mllzenin bir 
catı altında 6lü bir halde bırakılmayıp her 
tUrlU fullyette istifade edlllr bir §ekle ıı:e
tlı'llmesi esastır. Burada örnek nebat to
lıwnları gibi maddelerin fl§eler içinde ka
palı bulundurulmıyarak rntimkOnae müze 
dahlllnde, değilse dışarıda tecrübe aaksı81 
veya tarhlarda yetıotlrllmek suretiyle can
lı ve etüde müsait bir halde bulundurulması 
söz önllnde tutulacaktır. Milli kıyafetler, 
köy eşyası gibi veaaltın de tahrir, tarih, 
COITa!ya gibi derelere mevzu yapılması, 
lrz çocukların dikit· nakı§, resim ve doku-
11:1, erkek çocuklann atölye, resim ve fo
totratçılık gibi derslerinde eaas unsuru 
teııkil etmesi ve bunların motltlerlnln stl
llze edilerek aktüel hayata intikallerine 
yol açılması temin edilecektir. . 

Bu müze enstltU için sadece eoyaııı sey
redilen bir yer değil, ö&\"retmen. talebe ve 
mııhlt hakkında bilgilerini kökleştirmeğe, 
arttırmıya yarıyacak hayatı bir lAboratu -
VCU' olacaktır. 

Yanında tarihi harabeler ve kıyrneUl e
.erler bulunan enstitüler bu harnbe ve e
serleri yerinde aynen muhafaza etıneğe ve 
talebeyi bunlardan istifade ettinncğe dik
kat edeceklerdir. 

İntaat, atölye resim ve fotoğrafçılık 
derıılerlnde talebenin köylerde mllnCerlden 
c;alııacakları zanıan karoılaşacaklllrı mev
zulara yer vedlecek ve bu lglerin her bi
rinin köy tartları içinde en basit lınklln· 
larla temininin nasıl mümkUn olacağı üze
rinde önemle durulacaktır. Köy enstıtUleri, 
talebe ve oğretmenlcrin aktif rol almaları 
ıuretiyle sık aık aeyJrclleri sıkınıyacak ge
kilde e~lentl ve müsamereler tertip ede
ceklerdir. Bu eğlenti ve müsamerelerde 
köylerde yqıyan halk oyunlarına, temsil
lerine, monologlarına, mnsal ve ata sözle· 
ri söyleımelerine, dlyaloıtlara yer verile -
cektır. Köy enstitüleri talebesine halkla 
doğrudan doğruya mUnruıebete girişmeyi 
temin edici ı11ıer yaptınlııcaktır. Her tUrlU 
if sahibi halkla kolay, normal bir eckllde 
konuemaları, halk ruhuna Aşina olmaları, 
halkın mühim ihtiyaçlarını giderici pratik 
tedbirleri bilmeleri imkAn altına alınacak
br 

Talebeye her l§te tasarrutıa hareket, 
aıhatlarına itina, çocuklara, kadınlara, ih· 
t1yarlara, hastalara, dU,künlere yardım et
me, bulunduklan yerleri çok temiz tutma 
iti) allan verilecektir. 

Talebeye bu itiyatlar kazandırılırken 
müeııaesenln, muhitin her tUrlU ihtiyaçla -
riyle ilgilenerek bu ·ihtlyaçlan giderici, 
p16.nlı mesaiye girişmesi lAz.tmdır. Her ens
tltUde öğretmen. memur ve talebenin glre
bllecegt bir yardım ve tasarruf sandığı te
ala edılecektlr. Talçbe her tlırlU mü§kUl
lerden yılmıyacak ve onları yen!!bllecek 
evsafta yeUıtlrilecckUr. Onlann korkak, 
mütereddit, karanın:, iradesiz olrnarnaları
ııa son derece dikkat edilecektir. 

Çocukların mlleaııcseye girdikleri za. 
mankl iyi hıuıletlerlnln bo:ıulmıunaaına ve 
bunların fnklşllf ettlrilmeıııue çok itina e
dlll'C .. ktlr. Enstltlilerde plCı.oh, ıüratll tı 
görmek ve ı,ı başarmak talebe ve öğret -
menler lı;!n cııas preuslpleruen biri olacak· 
tır 

Talebe ve öğretmenler tcşki!Atı esasiye 
kanununun 2 ıncı maddesinde yazılı cüm
hurtyetc;lllk. milll),.tçilık. halkçılık, dev -
letc;lllk, Iı\lkllk ve lnkılApc;ılık prcnalplerl· 
nl tllrk milletinin yUkselmesl için ana 
prensipler bilerek çalışacaklar, bu pren
r: rıı rl hlç bir engel tanımadan hayata tat
Jlk edebllen iııa&nlar olacaklardır. 

B. T. G. D. su sporları ajanlığın
dan : 

Karadeniz havuzunun inşaatının 
ikmal edilmemesi dolayısiyle geçen 
hafta yapılamıyan bölge yüzme teJ
vik müsabakası yarın saat 14,30 da ye
ni yapılan havuzda icra edilecektir. 
Programa göre bu hafta yapılması 
lazım gelen bölge birinciliği müsaba
kalarına gelecek hafta cumartesi günü 
başlanacak ve pazar günkü müsaba
kalarla ikmal edilecektir. 

Hakemler : Baş hakem Abdurrah
man Ben·ioğlu diğer hakemler: Ulvi 
Tekeş, Abbas Sakarya, Enver, Ziya 
Ozan. 

Yarınki müsabakalarda yapılacak 
yüzme nevileri şunlardır : 

1 - 100 metre serbest, 2 - 100 metre 
sırt üstü, 3 - 200 metre kurbağalama, 
4 - 400 metre serbest, S - 4x200 bay -
rak yarışı, 6 - Atlamalar: 23 haziran 
tarihli müsabaka programındaki atla· 
malar icra olunacaktır. 

Mersin' de fiyat mürakabe 
komisyonu toplandı 

Mersin, 5 a.a. - Mersin fiyat müra
kabc komisyonu dün v.Hi Sahip Or
gen'in reisliğinde toplanmış ve bazı 
kararlar ittihaz etmiştir. 

İzmir Enternasyonaİ Fuar 
müdürlüğü 

İzmir Enternasyonal Fuar idaresi, 
İzmir Belediyesine bağlı müstakil 
bir mildirlik haline getirilmiştir. 

Trabzon' da 
Trabzon, 5 a.a. - Vilayetimiz cüm

huriyet Halk partisi azalarından bir 
kısmı aün nahiye ve kaz .. lara giderek 
hükümetimizin umumi ça:ışmaları ve 
dış pvlitikası etıafında halkı tenvir 
eylemişlerdir. Bu konuşmalar halkın 
başta Milli §ef İnönil olduğu halde 
büyüklerimize karşı olan bağlılık duy 
gularınm bir defa d<:ha teyit vo izha
rına vesile vermektedir. 

Şar kikarahisar' da 

Şarki Karahisar ; S. a.a. - Kaza -
mız Halkevi azalarından mürekkep 
bir heyet merkez kasaba ve köylerde 
paraıütçüler ve bunlara karşı korun
ma hususunda halkı tenvir eylemek
tedir. 

İzmir fiyat mürakabe 
komisyonu toplantsı 

sa iştirak edecekler en aşağı bir senelik 
eskrimci olacaklar ve bir kulüpte kayıtlı 

bulunmzyacaktır. Kurs :iki ay devam ede -
tektir, 

Teknik mUıavere heyeti 24 afustosta 
Ankara'da miı}klye mektebinde yapılacak 

Türkiye birinciliği müsabakaları hakkın • 
da da bazı kararlar vermiş ve bir organ.i -
:ıasyon komitesi seçmiştir. 

Teknik milııavere heyeti evelce karar -
laştırılan ve senelik faaliyet programına 

giren bazı müsabaak mahallerini, görülen 
lüzuma binaen deği~tinniıtir. 

Romanya' dan gelen mülteciler 
İstanbul, 6 (Teletonlal - Bttglln kon

vansiyonelle Romanya'dan 127 mWtecl 
geldi. 

Çimento ucuzladı 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Çimentonun 

tonu 117 llradan ıus liraya indi. 

Ankara 

Ş 11 R 

Halkevinde 

GECESi 
Ankara Halkevi edebiyat ıubesi şiir 

ve edebiyatla uğraşan münevverleri-
İzmir S a.a. - Vilayet fiyat müra- miz için ve inşat işini üzerine alan 

kebe komisyonu dün alakadar teşek- Konsevatuvar talebesinin yardımiyle 
küller müesseselerinin de iştirakiyle bir hamasi şiirler gecesi tertip etmiş
Vali Muavini riyasetinde toplanmış- tir. 
tır. Komisyon muhtelif fiyatların tes Bu akşam saat 21.30 da yapılacak o-
piti için tüccardan 10 haziran tari • lan bu şiir gecesine herkes gelebilir. 
hindeki toptan, yarı toptan ve pera- Bu gece için Türk edebiyatının Or
kende fiyatları gösteren birer beyan- hon kitabesinden buo-üne kadar gelen 

. ğ 6 
name ıs teme e karar vermiştir. Be •

1 

şiirlerinden muhtelif parçalar seçil -
yannamelerin defter ve fatura kayıt- miştir. 

!arına istinat ettirilmesi lazım gel • İnşat muhtelif fa3ılalarla bir saat 
mektedir. kadar devam edecektir. 

Mülhak bütçe ile idare olunan 
Devlet Müesseseleriyle hususi idare
ler ve Belediyelerin, amme menfaat • 
ferine hadim cemiyetlerin sermayesi
nin yarısından fazlası devlete ait şir
ketlerin nakit mevcutlarının bundan 
böyle yalnız Cümhuriyet Merkez 
Bankasına yatırılması kararlaşmış -
tır. 

Mara! belediyP.ıinin 1940 
bütçesi tasdik edildi 

Maraş Belediyesinin 1940 bütçe 
ve kadrolrı İcra Vekileri Heyetince 
tasdik olunmuş, bütçe ve kadrolar 
Dahiliye Vekaleti tarafından Maraş 
Vilayetine sevk edilmiştir. 

Hükümet benzin ve petrolün 
yurdumuzdan transit suretiyle 

geçmesine izin verdi 

İcra VckiJleri Heyeti mücavir mem 
leketlerin dışarıdan mübayaa ettikle
ri petrol, benzin ve müştaklarının 

memleketimizden aktarma suretiyle 
geçirilmesine müsaade eden bir ka
rarname kabul etmiştir. Bu kararna
meye göre vesikalarına göre geldiği 
ve gideceği yer ecnebi olan mayi ma
deni mahrukat ve madeni yağlarla 

benzol ve Tetractil dö plam'ın Tür
kiye'den aktarma suretiyle harice sev 
ki bunların Türkiye'ye geldiği tarih
ten itibaren azami 15 gün içinde caiz 
olacaktır. Bu müddet geçtikten son
ra aktarmaya müsaade olunmıyacak
ttr. 
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Bir şiir kitabı 

K ara günlerden uzakta ve par-
lak günlerimizin hiçbir za -

man kararmaması ümidindeyiz. Fa
kat bu mesafe ve bu umit, bizi ne es
ki kara günlerimizi unutnıağa sü -
rüklemeli, ne de gel'!cek .kara gün
leri önlemek için hazır bulunmaktan 
alıkoymalıdır. 

Daima içimden geçırdiğim bu duy
guyu bir defa daha burada tekrarla
mama, epeyce uzun bir zamandır, 
imzasını görmediğimiz ıair ve edip 
Haşim Nahit Er-Bil'in yeni bastı -
rıp bana da armağan etmek lDtfun
da bulunduğu " Kara gün yazıları ,, 
sebep oldu. 
lsmi, içindeki yazıların mevzuunu 
inşa eden eserde onbir fİİr, dört ne
sir toplanmıştır. Hayatını ilme, fel
sefe, sosyoloji ve ekonomiye verdi
ği için yıllardır, ~iir yazmıyan ~ai
rin bu eseri çıkarken pek haklı ola
rak kitabının başına koymayı IUzum· 
lu bulduğu bir önsöz de var ki dil 
ve estetik tellkkilerwın toplu bir 
if:>desi olarak dikkat ve istifadeye 

'l;~N 1~11 IL~R 
değer. 

Yine kitabın ilk sa.vfasından anlı
yoruz: Haşım Nahit'in §imdiye ka
dar çıkan eserlerinden üçü sosyolo
jiye aittir; çıkacak iiç eseri de mev
zuunu felsefeden, e.stetik, psikoloji, 
sosyoloji ve fiziyolojiden almıştır. 

Bu ilmi mahsullerin ortasında et
rafı siyah bir tü/le bağlanmış bir de
met sünühat/ l§te bu tekrar basıl
mıı şiir kitabını ben böyle görüyo -
rum. 

Muharrir, 
- Neden bu yazıları yeniden bas

tırmak istedim 1 sualini sormakta 
ve buna şu cevap vermektedir: 

" Eski harflerle y?.zılmış bu yazı
ları yeni nesle okutabilmek için bun
ların yeni harflerle yazılmış olması 
llzım ... 

O halde bize eseri yeni nesle tav
siye vazifesi düşüyor. 

Bay Haşım Nahit'in" Ônsöz., ün
de dilimize girmiş arap ve acem ke
limelerine fazlaca mısafirperver gö
rünen fıkrası ile ayni fikirde olma
dığımı kaydederek eserini tavsiye 
ve kendisini tebrik odevlerimi yeri
ne getirmek isterim. 

DomateJi hiyar aal:ıtcuı ! 

" Biri, eski dünyanın binlerce yıl
lılc dostu. Ôteki yeni dünyanın bize 
geleli ancak iki, üç yüz yıl geçtiği 
halde yamrı yumru, fakat tatlı kır
mızı rengi ile hemen her yemeğimi
ze girecek kadar, kendisini sevdir
mi§. Bu mevsimde ikısi bir araya 
gelince, galiba, bize en çok keyif 
veren iki güzel renkten dolayı, iş
tahımızı en iyi açacak bir çerez olu
yorlar. ,, 
Yukarıki satırları hakim ve hekim 

üstadımız doktor G. A. "domatesli 
hiyar salatası ,. !ıakkında yazıyor. 

Sık sık soframıza giren bu iki sebze 
ve yahut -muharrire nazaran- mey -
ve, bu satırlarla fen ı·e tababet ede
biyatımıza da girmektedir. 

Domates salatasını geçenlerde bir 
sürrealist şairimiz pıir şiirimize de 
sokmuştu. Yukarıki satırları ve ma
kalenin onu takip eden cümlelerini 
okuduktan sonra insan, aziz dokto
run küçük karde§i Nıııullah Ataç'ın 
neden o salatalı şiiri bu kadar çok 
beğenmiş olduğunu anlıyor. 

Churchill'in nükteleri : 

Bay Winston Churchill, en ağır 

ba§lı nutuklarında bile nükte ya~ 
madan edemiyor. Eve/ki gün söy
lediği nutukta ltalyan filosunu 
bekledikleri halde maalesef müşer
ref olamadıklarını söylüyordu. 

Bundan başka fransızların Al
manya'ya iade ettikleri dört yüz e
sir tayyareci hakkında da lngiliz 
ba§vekili: 

"Bfaı dört yüz tayyare daha dü
şürmeğe mecbur edecekler.,, demiş
tir. 

T. l. 

Ticaret Vekaletinde bir 

Ticaret Vekaletinde açık 
dördüncü sınıf Mücfettişli 
vekalet Müfettiş muavini 
Ayet Giz t!lyin edilmiştir. 

Antakya; ( Hususi) - Bil 
tay'da tecrübe mahiyetinde 
tütün ekiminin çok iyi netice 
rekoltenin yarım milyon kilo 
ceği müşahede edilmiştir. 

Bu münasebetle şehrimizd 
sarlar Başmüdürlüğü tarafın 
nün korunması ve kurututın-' 
leri hakkında hazırlanan bro! 
tün ekicilerine dağıtılmıştıf' 

İzmir limanrna girip, Ç 

vapur tar 

İzmir; ( Husust ) - Hali 
zarfında İzmir limanına 14ı 
ingiliz, 3 italyan, 32 yunan. J 
kan, 1 fransız ve 1 macar vaPJi 
çıkmıştır. Bu vapurların ,,,. 
57763 tür. 

İzmir' de 

İzmir; ( Hususi ) - Eti 
mür satışı işlerini İzmir bel 
terkettniştir. 

Tesellümü müşteriye ait o1 
re kok kömürünün tonu 24 11 

İzmir'de her cins kok komür1J 
satış fiyatı kabul cdilıniştir· . Ç 

Yalancı ıahitlik yapan ilıJ ~ 
tevkif edildi t 

tııtanbul, l'i (Telefonla) "' 
SUnbUI adında iki kadın bir Y tı 
vaaında yalancı §:ıhltllk yaP 
tcvkit edildllcr. 

Mersinde gurnp m"' 
bngün ba$1anayor 

Mersin, 5 a.a. - Burada t• 
olan grup maçlarına yarırı 
caktır. Maçlara iştirak ede"0 
Mardin, Erzurum, Hatay. 
kır, Çankırı, Malatya. ~uŞge 
Seyhan bölgeleri Mersine 
dir. 

Bornova'nın pl;.ııf 
·a'" İzmir, 5 a.a. - Borno"'. v 

takbel bir imar planı Nafıa 
tince tasdik edilmiştir. ---,. 'htı 

Köylünün acil ziraı 1 
1 

re 
Ziraat Vek&.leti Vilfıy_e\e,. 

mim yaparak köylünün ac~af 
tiyaçlariyle yakından aUik3 db 
rını bu hususta lüzumlu t~ US" 
malarını ve tohumluk dağl ~ 

• · ·st'"' ne ehemiyet vermclerını 1 



İl donanması ? · 
da dünya, 1939 haniDiD 

--..U.e tahit olmattarı 
'r kadar evel bqladıtı :aa
llllthq dramın içinde böy-

de ıi:ali oldutuna 
••remescli. Oa aydan
'1a kartı miifterek 

ran yana döiiifmÜI 
ı....tıeri çarpqmıtlar-

Sulh ıayialanna nihayet verdi§i mücadele ve 

müdafaa azmini anlath§ı için 

h1giltere'nin enerjik 
hareketi iyi karşdandı 

Pitmann, bütün Am~rikan lyanırun 
bu hareketi alkııhyacağım söylüyor 

+-•n•au etrafmda laf 
~ anamda Mlirea 

Wr netice~ •araca
imzalandıiı ıünden 

Frama, We,.ıqd'm 
maharebeai,, adm1 
matlap olduktan 

laa.et olarak ,.alma do- ı.c.dra. 5 a.a; - latibbarat Heuıed lılı. ~---. __.._ blbrbe .._ 
8 ani beraber diriyor: perlerl, B. Pittmamı kadar ileri citmek ia-1:. • a k .,q; ta.Wa htndimed tanfandua J'ruu do • temi;,erek, timdiden framız donanmasına 

d em • d":~uJL ~ 0 .,....u luldrmda almmıl olm feYblAııle brp ;ıMd. o4ln ~ llaı'elled 1*ıiuııda 
nam • e •· miibi.m karar, iqiU. ff uneribll matbuat be)'UIMta 11alwumlıc letememelrtedlrler. 

m;"'O- 'Ye ltalya, franaıs htl· _.._.__ __ , .. eüıin lttiflkla taıribılai lbunaflh ban bahriyeliler, huauıt ıuret • e..:- ""-lı- kllfl •• _ .............. 

liral f aruk'u 
mallkineslne dün 
Mr bomba düllü 
Üç kişi öldü 4 kiıi 
hafifçe yaralandı 

Kahire, 5 a.a. - Bir denia teblifin
de töyle denilmektedir: 

Diin sabah tskenderiye tızerinde i
talyan hava taarruzları bydedllmit
tir. Takriben 32 bomba atılımı• da az 
hasar vardır. Bir bomba kırat Paruk'
un malikinesine dilfmüıttır. 'Oç kiti 
ölmUt. 4 kiti hafifçe yaraianmııtır. 

~ ıoruuen te er laıAND'ftlr. llaktr anr ,.. iabM et • te mtitalea denne;pan ederek, laciltere'nin 
~ teklifleri ,..parken, .. 1- mekt.eclir kl, bacöD de111olınai ideaHnia ye- Andım için hayati olan ve ebemiyeti fev- Mlcm' Adliye lllzın YlgOSln 
'- Ahnan,.a'nm ditun· slne müdafii olan Bbük Britaa:ra'mn :Pe- külde balanuı bir brar aJmq oJduiunu 

a. fnuwz kavet- ni hldiaat lrarpulda s&71flamMI tö7le ı..,.et etmeirtedirler. Zira, Alman7• eter Adliye lllDrllll 
~ kalan doaamn•,.. ele dunun. biıtkil milceılel.,. kati uim ile frwu donanmaunı emrine pçirmiı ol • n 

Praaaa ayn mütareke devam etmiJ9 lrarar vermesine sebep ol. aa:Pdı, İnliltere bahriyealne, hemen hemen zly tini 1...ı.. 111 
dtitindiiünü lnsiltere'- IDUftllr. lqllt.en. mavafı.ki7eti temin et - mipri terait daireainde brtı koyabilecek •• tlUV em 
iaaili ler clonan••nm mek isin ilam ••1• biltüa tedbirleri al • ..a,.ette balaaau&1 ol.arda. _M•mafih, Buda.-ate, S LL - Adliye nuın 

llL :a ' • llllıkta kati7m teredıılllt etmemtMedlr. beıhri;pe •bitleri, tallhill, dlıba dün eillb ar r-7 
~'':'m• tealimi ~,.~. l...ut«•'llia •-11 olıdaP karan.._. bdathlı 1QllUt olan frwız i.nsiliz bah. B. Rodaecay, Yugoslavya Adliye na

•ttifak anuahede1mın mekte ne kadar bakb olchatuDa ilbat edecek riyelilerini bqfiD toplannı biribirlerine zannın ilkbaharda Budapette'ye yap
-._.-~- bnaalamamak nokta• • lr.atl delil 1QC1v ki, Bitler fıwıa do • ç..nmelL mecbari7etincle bırKtılı için ı.. mıt olduğu ziyareti ilde mabadiyle, 
~iidüaclen ibra etmei• naamauna k...si kendiai imba etmek ... • ...a11eria1 ı.e,.n etmektedirlw. Her iki gece yarııı ekspresle Belcrad'a bare

m"".'llllar-. bildirdiler. Frq- aud..mi ·~· Ba millMde.tl'ilnr' • tarafı da hareketlerinden dola71 tenkit et- ket etmittir. Adliye nazınnın refa • 
......_ rad olacaklardı. in ne d•ece Madiai framu deni& lm•et • memektedirler. katlnde refikası ve bir çok zevat 

lanm '!-siltere'ye leriae .uip add~tlni...:.:.~- Bir Amerih •aetainin .)'CIZUI bulunmaktadır. Belgrad'da iki gUa 
' AllDaJlya ıle aala1&• llaretal Petain m. wcJh etmek Hlıtiıa- kalacaktır. B. Roducay Yugoslavya 
Almanya ile anlat- :rapa ld t*taa biriai ti ı.., hlıki NeYJOı:tc, 5 a.a. - Nevyork Herald Tri- merkezi hiildimetinde bir konferanı 

~-.... ile ihtilafa diifmek rmı •entiP ~ ~ '7 '* · buae ~ı. lnciliz hllktlmetialn •eri ha- wrecektir 
LL· • -!L • t" katıi ne dwece tahrif etm1t oklata- • relretini methederek, tuDlan )'U'IDeıktadır: • ... 

,.:_~ tınçua ,,...,.. ID• rls ettirmek llıumcbr'. B• hareket mittefllı:ine lbulet eden •• 
-~ dona'?89~ Al· Tenkit ile tanlar idi: .,.._.,. kwll nui ftltabatJıun bir lletl haline seçınlı 0 • Belpd, S a.a. - Macar Adliye na 

...._ ederek ıaailia ha- kendini imha etmeai, ve7&1mt iqiliz liman- lan Vicb hildlmetinin ......ı ifllemı t~ zırı bu sabah Belgrad'a ıeterek Ad-
: celbetmeti söae ıanna iltılhalr eıtmeal. ta.silis hlilriimetinia bMts ettirmektedir. liye nuırı B. lbrllovlç tuafuadan 

lllltareke f&l'llanna f~• "1 t riııu. ._. • ..,. " J9lit Vlcll7 btlHmeti belki Blbtllı Britıuın • karıılammftar. 
_.,., ___ doinıdan doinıY• Ameri1ıa'dald framıa mlltesnltk,ıerine sit- :ra ilim harp edecektir, fnat ba tehlikenin ---

'-lim edilmiyar n al- mlk ~ fa 1ıaüDf olıtlaia ...._ ebemi7eti 70ktar. Vidı:P hlllı:timeti mannt LouYain ünİftl"aiteaİ tedrieata 
~lderi htr franaıs clw. BinaenaleJb J'llPllan telıHfl«la he;p.. bittin otoritesini kaJbetmiıtir. Birik . hatlaclı 

~.,.;,· ..:•ı erek Ol"ada alman ti IUll1llDİyeM, ,..........,, frMma h .... et Brit&n7a'nm, biltflll hlr launlan, bllttln Brüksel, S a.a. - Louvaln 'Oniftr-
~m..i·ı.,•:.. urakaı...i al *inin ~ ıı-. edUeıt teklif .. U..U, alman, hlr ameriblılann cenp sitesi 8 temmuzda tedri1&tılMl tekrar 

__ ..!t ':c.·ıece1ıt1. F : ı.dea üba ceniı ~lifler :rapdmıf olda • vereblleceii mua...t lı:uveti mevcut bııbna- ı. ... lı---. .... r. !mt.tt.--•- ... 11 tabide 
"'-.0 1 a l9DU illbaır ~ .... r. ıımıktadır. ..., ,._w '~ qua 

•ha ka,.cb ,.uanlar, Amin.l Darlan, artık eeltbi7etl blma •-.4--'-u frtflW olduğu gibi icra edilecektir. 
~lelllııi"a ler " yahut da 1111 olınaıklıa Mr&ber, f1111191& ......... '- naınmımcun tir 

claYranmqlardırı lnıil· ~eı.,. ...... ...._ -.O• etmlı Ottava, 5 LL - Reuter: 
Ja',.a itimacb ıoldur. ti& B. Çörçll"in franaız filosunun vazl-

ı...,w dotann imll de IJıor,,,lfiıı fiemirli w..._ yeti hakkındaki beyanatı tanadatııarı 
Cebelüttarik'a ilk 

hava hücumu yaplldı 
Binaenale,h lnsllte- 't..&s ;....u.ı ,pek ziyade tetçl etmlttir. Bu milkem-

.... ....:• mGtarekenla do- J.oaıdra, 5 a.a. _ Dil• buı franau '--' mel franaız filoıunun akibeti meıaele- Cehelilttank, 5 a.a. - Cebeliltta • 
h6ldlml~ ._ emllerinln ele t~ talannda ~ ıi Bordeaux hUkUmetinin tealim olu- nk'8. yapılan ilk hava hücumunda 

ıeçlnnek açın al- s1.a...:... bil ... ,_,,_...._.ecli ıundan beri burada ba lıca ·.n • .- biçbır basar ve zayiat olmamıJbr. A-
~..... tertip eclilmit 0--· QU'UU&tıııın r. .. ""S"-.: 

• 1 Orta ...ı,_te .... ...,.mn bnaadne dllfii 
,. SÖ•~m: • ...ı::. sere. tngUis icraata mlellbn obmkla 

r-ı-.lmBdan ltahMclili· Lomlra. ı u. - tı.li ....,_ ......,_ beraber fngiliz imparatorlufunun '°'" Süveyı hakkında 
-x 1 L--'- -- llW. eoan ,_. nuna kadar dövil .... ek azmini aydın -

fraum doaa••au, ... re, wv- •- :s- • I" b " 
..... _a_..a_ • FnmM'llm ~ * da_.., latmıt ve bu huauıtaki blltUıı tUphe· gız 1 İr anlacma mi ( 

alandıfl •-· •· bir frwu harp pmili bir -.W. 11 .... ._ leri isale etmlıtlr. ~ 
~ait olmaktan çık- sindi•• nbtımda ..,.._..olma laa8ı t. Jladilıeyi.bll~ mantetler altında Kahire S a.a. - Vafdist paltiılntn 

De Alman7a ara- rafındm btlytlk teaablntla ~. nqredea paete idareUaelıriaiA ini natfrl efkarı olan Blmıırt ıuetınfne 
, • .._ .... _le m..zaa olmQf- Gemi franu• bahri1eUıeri,.Je dolD '*'- · ..._leri okumak için koppa hallı nazaran, mütareke mll.ıakeratı eana-

'9 .-Ude aihayetle- auıkta idi. ~~~~~.r ... __ ldltl9leri ile dolup boplmııtır. ıında Fransa, Almanya ve ttaı,a ara-
....,, sel• ... --.... _,- unda seven kamJı hülanda bir ... 

Resmi harp lehli --ıer 
İngiliz hava nezareti tehlİğİ 
Londra, S LL - Hava nezaretinden Bir alman 6ombardımclft 

teblii edilmittir: tcıntırai fiqprüldü 
DUa ıece dÜflMll bombardıman tay Londra, 5 a.a. - Hava ııeareti.n•a 

yarelerl 1ncUtere'nlq clolu • flmal, tebUi edilmfttlr: 
dolu - cenup ve batı - cenubundaki Bu sabah erken 1ngiltere'nin do 
ba.zı bcilıeler tızerine taarruzlarda cenup sahili açıklannda bir · 
bulunmuflardır. llmdlJe kadar ala- ncı tayyareal bir atau lloaa·hiiı'tıiiil.fı<~ıı.. .. _.r.ıı 
nan raporlar baaann hafif oldufu bil- man tayyaresi diltilrmilftilr. 
dirmektedi~. Ölen yoktur. Diifüriilen alman tıq~ 

Hava dafi topları bu sabah faallye- Londra. s a.a. - İngiltere ve !Aoo-
te ıeçmfı ve Spftfire tayyareleri ha- ya Ozerinde gilndtlz vakti icra edı~ 
valanmıttır. Biru sonra bir alman akınlar esnasında ,bef alman 11~ 
bomherdıman taıryareai alevler içinde ~ tayyaresi dilfürillmüt ft dar
denize dilfüyordu. Tayyaredeki dört dil de ciddl ıurette buara utnıtı~ 
alman kurtarılarak eair edilmi1tlr. tır. 4 aivilln ölllmtl bildiriliyor. 

Alman.)'tifia yapılan 
6omhcınlunanlar 

Londra, 5 a.a. - Hava nearetinden 
teblif edilmittir: 

Dün cUndtk, inigiliz lMabardımuı 
tayyareleri dfipnanın petrol ttllat
lan, mUnakale hatları ve depolan 11-
ıerine taarruzda bulunmuıtardır. 

Rotterdam ve SchooJhooben yaki -
ninde bulunan bir çok mavnalar bom
bardıman edf1m'ttfr. Bel~fka'dald ev
lere ve Holanda'dald Ypenburı tay
yare meydaalanna da tMrrus edilmit 
ve yerde bulmıan nakliye tayyareleri 
ile diler tayyareler tatuttanılmuttur. 
Diler ban tayyareler de halara up 
tılmıftır. BUtiln tayyarelerlmls aall
men dönmütlerdir. 

Gece bava prtlannın mllult olma
muına rapnen Almanya'da Aacheıa. 
Holl•nda'da Kooj ve Frua1a'da Mer
ville bombardıman eclilmiftlr. 

T•yyarelerimiaden biri dhmemit
tir. 

Cenuba prkicle balunua bir_... 
tehri tızerine bir bomba wl..U 4lp 
mut ve yalnız iki kitl yaralanmaım 
lngiltere'nin fimali prkl •bil ... 
ve lıkoçya'cla takriben H Jrltl ,.a • 
Janmııtır. 

Diin aabah prk IÜiJi apJrlmnda 
bir Domier tipi bombsclmılım ..,,_ 
reai dttıüriilmiiftilr. 011.-. ... 
lakoçya sahili açıklanada iki .. 
man tayyaresi diifiirillmütttlr. -...-. 
çilnciiail cenubu prld IÜili acılllllllıl'iıi 
da ctll1tlrtilmfltt0r. Akpm -· r. 

gilis ncılan havalan~ 
kib ~bir bomabrd.
ll alevler içeriıiAde d 

Bir "-a 
Kahire, 5 LL - lncills 

ntlerinin bir teblllf, 
10nra altı lncfiis aftı 
dokuz dutmua PC11i1le 
yedlainl dtlf(irdiiJrlerlni 
cUr. Bir lngllls tayyareel 
mit he ele. hududa yaba bir,... 
re lndlif nnnolammktadlr. 

İngiliz reımt tebliği 
Kmlre. 5 a.a. - İalilia tebQi: ula ileri .....,.. ...._ tn11aı. ... a 
Garp ç6ltlnde, Capu.o elftll'lllda " Sol- aal edilmfttir. R..,.. Qlll .atı. .... 

han._ sarbbMle btif llanlretlerlae devam lasHls ileri ......_ o1m Oeh•u 
edilmektedir. de hava lı:uvetleriaba Jmdaaa n. 

llinımqtır. İacilia kıtuıta ••"" llabet cephesinde, X-la'dald lnsilla S&71at ·~ " lld _,.,. de a 
ileri karakolları 4 ..._ ubelu -- - ........ neld.a huar' 15 ... ~ 
dm Wif taılılar, sıdl1ı otomobiller •• mo- aı.. pkilmltJenlir. 
~ Pbtıde lıııweeleriedm mit..-.U i- t..wa han bvetled .. ..._.,. a(ı 
Wbm lnwederi tarafmdan hllcuma atra • le bombardaua ederek kıllalarla .-.,,.., 
mqtlr. DltmAA lı:uYetine atır boebudaaua IDe1dlıama tam laabetlw bJdetmltl 
..,,....ıeri :PU'da etmekte idi. ltictls ID - Diler cepbelerde İIAl'a deieı' bir ..,. 
sWa...-ııı ... ı•n-•..__Ku-, 

a reımt tebliti 

İtalyan resmi tebliği ,......-=-. eO.n.. ppa.U. fa meYCDt ldl. Billllue Nawil~ • - l,..Uüı s..ı-lerinin 1fUllan li anlqma, yapılmıt bulunmaktadır 
ellerine~ ::-.S:~~ " 1*d : Loadh, S a.a. - Reuter: • ......_ ı a.a.-ı~ ......s--.... nme Mlloellaa bir OG'lllllDa ..,._ 

._ yalmt da Amen- ...... lcl. a.a ı....a 1 I lmml 21 munanb teblltl: Bir baft ınalllt.N.,..._ c111rt ~il '* 1Mr dnletia 1._ • .,. vi.ı.d• topiwml bahmmvıa ,.,1 • matbuatı_ hllldknetin fruı- • Re-...... SiM .. aYOa t.nmıe ftlcmniıll, ~ ma.tt lqlUs ..,, .... ~ 
L--L!- - im- ..... Ji ~ ...,....,.. ..... F • .. IUI liJoeema arp olml huekethıi .. ,__ ban ,.U--. .,.,... dMI .....,,...... larkt Afrlka'da, lrıtHhımı, KttelnmS• 
....,... -- framıs bahri;pelilerl bm1ua.,..., .__. • 11111 llddeW ...._ na-. lhlta .,. :P& 7'llllall 1ılr talrrum ....... _.. 
ı. Eaaaen don...- ·---• 8'yl ........... ...._. ..... ftn~ W MI lJe bnpk bir hiıle kar· fı9.,._. ... n IDe)dumta mltnlJh ~·parlak 1ılr •lkaNI bOc:eaıa ..,._ GeUNlm =---· il . -..1:-.- _7,_ .... ... ,_....;_ ._.__ 9&1JV• lllOdalaale ,..... ........ llM1dada lNIUllllll bm ldlJll lfıtal. etftdllenlt ıw.a 

,,_,_ ,. tica ----. berine doira ba Um ...... .- .-. ..... - ... ~ıe. çGnkil hiUdbDet, Vicy· 5 LL .. Ro er • •ldıı tanue Urp barlel labmnaflU'dll'. malde·:....w bir nıukaw..tİ 
L-~ tecrit ..... k çik frwı• ............. .-t..ı ... &tlfilk Brltan,.•nm menfaati G~~caaı .. '! n ........ Bt1Uba tanuelerlmla Ualerbıe d6ıımU,ler- .,... - c-1& 1-el ~J,JJlllUr • .pu 'llP-
....... .....,._ et- .,_.n 4eaWI& ~ lletaölflMi, .. ctaD clelll, ayna samanda bh- anda ~ w dlr.Dflw bir ı.nan fllomws tiead lak barp lllre1ıetl ~ tıüiiliil ~ 
ICia hir •asile halini viao&ar tald1Mlmiı " 4lllba ..._. de ~~ n. blltii.D Jlueti7ed.D kabio yaralanan Fransa mn ealri harp .,_. •1tnw 1q1u. .... ~9: teblilde taı.IW ftftleeektlr o- Buda 

eiıablı babksı ...-ı.rı "$ _..fMti bôıaudan bu harekete teur. _. nt.I B. ttey~nd'nun llht.,.. ~ ~ •brdltlr. Ta.y .. =• ~.a= ~-..._ .. manblıl rol, ri de dalın olmak ....., ftlllll etmek 40__,_tinl Öl _ 1 111 
~yeti artık merak ediletek baldı de- ,.. dlft foJluaiııD tldeW atettne nam- dlr. Zqlabnus o~. ~da 

.\ın ilı , önd dMa ldlçillr pad1er ....ıı ~ • :&:;• ... _.~----. 1 t-J&Utt • fildir. muhtelif pndltN labetl• ollmllbu'. Bir bir IDsDts Jtettf ~ a9Cl ~l•• 
• en • Y• ı er- .W >'fJlil 111 ._ ..._. pı. e, §~ Cltrmont • pt_rranf d1lllDUl aYCı ~ ~. Bil· l'blU ...,..._ dlllllrGlmtll&tlr 

~de ~a telüaf =· tfiıln latatrareketi be~, "'° le)'IDia, >Wi~de ..,._. lflU tar9lla ttba ~-= ==... ea:,u.ı.: ...., .-.ıadaa ttırtt ...;...,., si-
~---- lriikumetl, do- Hı.e.ı~---L Aııwri1ıa4-b il dl ~ wkı ti f hareket..._.,..._, ~ -. •tmlt " Trüluqarp n. farld Ala!eldsde 1ılr clAlmaa utU .... 

'ra teallm etJDelr. _.......,. cı.- • ~ ı. ı.eiliıdn L..;.;L. J•&.-..~ _.~.:....1-ı.J ı lladudnM& .,....- lııteclltt tefebbQııe ma- tq:raretVlmlzla :nptıtı nıGdeal• ~ 
&--!ı~ı ... • • ~..;.ı.__ - il .. ..,.. ~l'I __..,...... ır......, • oı..aa Ulftlla bir dtıpum .... _,... mıda 1111' bıgUls harp ........ ~ boı. 
...... a er, _... Vqlnstoa. 5 a.a. - o:PW _.. - o & • ---:ı • ftlllll ~· lluait danada leld- 1ıalU"daD blrt)-le tun IMbet "t'&ld ol.lnulblr· ........ ..... ~ ,,...... chılw+ ..... ___ .,.. 

~ikleri semi- hareketi tc* ..,. .allka bahriyelileri lthl lçlDM Londra; s. LL - .. Roytel' • : 
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---'-. siripnİf bala- ba1andaıa- ~ ..,ı..stedir. ne c18amek ve yahut eaki m1hıefilde- lunmaktadır. uıarO 
~delede .. lıaYetl" cll'ln ba ........ ı.ı·' •• ldlldllll......,. rinla yam .... mU-SOle d Oran denls harbinde lnglll• aylatı- rhl •• Lı 

.ı..n .. - .ıw:: - - ~- ... ~ 1ılrlııl -t.ı::... '".: DID uprt oldnla lıakkınlliı Leadra - D ısı ... ı-dro, s .... - ı.cıu. -!"" 
.:....~--... ıemlleri Al- -;~ ::· ... r1.:-· --- bir ... mr, oliliuan ... dola11 ltere hll- da mUtalea yflrtltilknektedfr. hlrat rkıin WlcH~ gare, ttaı~ ıl• 
ı;.~ ._ ltalyan d•... . clemlttit· Amerlra biri ... clev1-tl .. kumetl tebrik edUmutedlr. bahri mabffkle, franaıs cldtamlan • la... • ... 
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Yeni Rumen 

neşrederek ıç 

hükumeti b;r beyanname 

ve dış politikasını anlattı 

Harici sahada, Berlin · Roma 

mihverinin bütünleme siyaseti 

İç sahada, barış, huzur ve 
nizamın temin ve tesisi 
Bükreş, 5 a.a. - Rador ajansı bildiriyor: 
Yeni Gigurtu hükümeti memlekete hitaben aşağıdaki beyannameyi ne~

retmiştir: 

Memleket dıı ve iç pH\nda kati mese-
leler karıısındadır. Dıı sahada hUkUmet 
Berlin - Roma mihveri tarafından ihdas e
dilen slstem dahilinde bir bUtUnlerne slya
eeti takip etmek niyetindedir. Bu alyaset 
alyast blr realizmin ifadesi detıı. millet 
hlsslyatının eadık tercllmanları olan tı.za
aının siyaset ve tdoolojlk tclııkkilerlnln 
ma.ntıkt blr netice ldir. 

Aynı zamanda htikUmet A \"rupa'nın bu 
bölgesinde barışı, siyasi yfiksek bir niza -
mın elzem ıa.rtı olnrak telakki eder. BUtUn 
komşularıylc en iyi ve en eaınlmt mlınaae
betler td:ı.m sine azmetmiş bulunmaktadır. 
Buna binaen bölge ittlfnklarımızın bu si
yaset yolunda merhaleler telakki c111lmesl 
ıcap eder. Dlf;er mC'mleketlere gelince, hU
kUmet şimdi ve istikbalde barı17ın yük.Bek 
hedeflerine ve Avrupanın inşasına hizmet 
ed bilecek her şeye mesaielnl le rik ctme
ği vazifesi icabından add<'lmektedır. İç sa
hada hUkUmet barış, huzur ve nizamı tc -
mine ıruvetle karnr verml.,tir. Kurı ıklık 
ve yanlış yola lmnle için yanlış haberler 
yayanlar derhal ııUkQtn mec.-bur edilecekler
dir Romanyalıları kıralın ve hlıkUmetln 
etrafında toplanmnğn divet ederiz. 

Ordunun kahramanlığını gösterememek 
mecburiyetinden dol lYl duyduğu hilznll 
mildrlk bulunan hllkUmet, ordu ltt1drctınln 
daima arUrılması için elinden ı;:elenl yapa· 
caktır. 

Ekonomik meseleler, kumıında lşlnln 
telif ve tevhidi suretiyle hnllecllleeeklir. 
Yeni rejimde hUkUmet mesai ve l1:1tibıı:ılln 
haklı bir mtikMat bulmıuıını temine çalı -
eacaktır. Besarabya ve Bukovlruı milltecl
lerl meselesi seri bir tarzda hnlledlleceJı:-
ttr. 

BütUn memleketin bütün milliyetperver 
cereyanlarının lfııd,.sl olan hükilmet tam 
mflllyetperverllğinln bUtUn icaplarını lfn· 
ya devam nlyeUndedır. Bu lş, huzurun te
mini için. tedricen metodik bır surette, u
mumt tedbirler çerçcveııl dairesinde ve bir 
program mucibince tatbik edilecektir. 

Fransız ana 

yasasının 

tadiline doğru 
Gazeteler tôdi 1 

haberini iyi karşılıyorlar 
Cleımont - Ferrıı.nt, 5 a.a. - Mebusan 

meclisi ile &cnatodan müteşekkil fransız 
parlamentosunun gelecek hafta bidayetin.
de davet edileceği salAhiyettar mahafilın 

haber verdigini havas ajansı bildirmekte -
dir. Bunu mutca.kıp milli meclis toplana
caktır. 

Fransa'nın muhtelif mahallerinde dağıl -
mış azalar memleketin istikbali için kati 
chemiyeti olan mu:ı:akerata İ§tirak etmek 
üzere slirati mlimkune ile Vichy ve Cler -
mont - Ferrand'a gelmiye davet edilmiş -
!erdir. Yapılacak olan şey vaziyetın ıcabet
tirdigi yeni kanunu esnsiyi Petain huküme· 
tinin verebilmesi için tazım gelen metni ka
bul etmektir. 

M emlcketin seri kalkınmasına imkin 
vermek uzcre kanunu esasinin tadili habe
ri gazeteler tarafından iyi kar11ılanmı$tır. 

Journal gazetesi yazıyor: 

General Weygand' ın 
Suriye' de olduğu 

tekzip ediliyor 

lngiltere'nin Suriye'yi 

müdafaa hususundaki 

azmi kati 
(Başı ı. ınci sayfada) 

maktadır. 

lngiltere'nin azmi 

Londra, 5 a.a. - (Royter) Times 
muhabiri diyor ki: 

İngiltere'nin Suriye'yi müdafaa et
mek hususundaki taahhüdü, boş bir 
jest değildir. Suriye'deki fransız ma
kamlarının kararı, birçok fransız sivil 
ve askeri unsurları arasında ve aynı 
zamanda arab halkının büyük hir ek
seriyeti nezdinde hiç de hoş görülme
mektedir. 

Sözüne inanılır menhalarclan alı
nan haberlere göre, bir takım fransız 
kıtaları, kamyonla Filistin hududunu 
geçerek Hayfa'ya doğru gitmektedir. 
Arap ahali arasında siddetli bir ger
ginlik müşahede edilmektedir. Karga
şalıklar çıkması ihtimalı göz önünde 
uzak tutulmamalıdır. §am'a gelmiş ol
duğu söylenen general Veygand'ın va
zifesi fransız kıtaları arasında yeni 
itaatsizliklerin önüne geçmek ve arap 
halk arasında her türlü ayrılma hare -
ketlerine karşı koyma olsa gerektir. 
Yabancı menbalardan alınan haber -

!ere göre, Almanya ve ltalya Beyrut'a 
mümessiller göndermektedir. 

Macaristan hasad 

dürüst Bizim 

bir • • • 
sıyasetımız 

vardır 

İnönü kampının yaz 
devresi dün aclldı 

.;, 

( RADYO_.; 
TURKtYE 

-- ı Rodyo Dı!Uzyon Pos~&f' 
TÜRKİYE Radyosu - ANKAns
----( Dalga UzunluğU ı 

(Başı 1. inci sayfada) 1648 m. l82 Kcs./120 K«· f 
!erimize başladıkları işin ehemiyeti- 31,7 m. 9465 Kes./ 20 K1.\'· 

(Başı 1. inci sayfada) ni, girmekte olduk1arı kahramanlık 19.H m. l519:'i Kes./ 20 K'lll· ' 
bilecek her hangi bir hareketin, bi- meslekinde muvaffak olmanın sırla - CUMARTESİ: 6.7.lg.4(! 
zi kuvetten de düşüreceğini bi- ı 

rını anlatmış ve Türk havalarının ken 7.30 Program, ve memleket sa• 
liriz. Halbuki bu kuvcte, hür ve ese 

1 
dilerini beklediğini söyliyerek genç- 7.35 Müzik: J. S. Bach'dan 

müstakil Türkiye'nin kayıtsız ve 8 oo A' h b rler' Jere muvaffakiyet temennisinde bu - · Jans a e 1
• 

ıartsız müdl\faası kuvctine, her tür- 8.10 Ev kadrnı - yemek listesı pi 
lü mcnfantlcrin Üstünde muhtacız. lunmuştur. 8.20 8.30 Muzik: pıano ıle caı 

Bu sene kampın mevcudu geçense (Pi) 
En ba,.ta kendimizinki olmak Üze· · · 1 k t saJ 

y nelere nazaran yüzde otuz kadar faz- 13.30 Program, ve mcm e ·e 
re, bütün evrak mahzenleri dosya- 13 35 Muzik: muhtclıf şarkılar 
1 . T" k" C" h , . ladır. Kampta 500 ki~ilik bir mevcuda 13"..so Ajans h"bcrlerı· 
ıuının ne§rı, ur ıye um urıyetı· .. 

göre hazırlanmış olan tesisler bugün- 14.05 Muzik: muhtelif şarkılar 
nin sadece yüzünü ag-ıtrtır ! mh r kü mevcuda nazaran artık kafi gel - 14.20 Müz;k: Riyascticu u 

memektedir. (şef: Ihsan Klinçer). rıı Falih Rıfkı AT AY 

• 

Fransa lngiltere ile 

münasebah kesti 
(Başı 1. ıncı sayfada) 

mıo ve bl!Ahnre, mütareke müzakereleri 
csnmıında donanma mcscleı;i hakkında 
fraıısız hilkllmetinin hııllı hareketini bahiıı 
mevzuu elmlr;ıllr: 

• Donanma meseles ine gelince, demiş
tir, nuı.rcşal Pctnin ve b~n İngiliz hUküme
tlno milteadclit dl'fll en ı esnıl ve en kati 
beyanntta hulundıık. Almnn hilltıirn!!tl, do
nanmamızı lıt: ndlsine teı<llm etmemizi is
temedi. Biz, eski nıUtldlklcrlınbo:c karşı 
dalma <lürlı.at bir sun'tle hareket ettik. 13 
luızlrandıı., yuksck harp konseyinin ıçtıma
ında, B. Çiırdl, hntlA bize, eğer Fl'llnsa do
nnnma.•ıını dlışnıana teslim etmezse İnA"il
tcre'nln. mlınferlt bir sulh takdirlndr bile\ 
imanında hulfetmiyeceğlni bildirmiştir . ., 

lıkenderiye'deki Fransız gemileri 
abluka altında 

B . Baudouln, bilfllmre, lngilblcrln fran
sız gcmileı ine hUcum ettiği öğrımllınce 
Fransa'nın dııştllğii hayret ve yeııl anlat -
ınııs ve si'ızlcı ine ~öyle devam etıııiştlr: 

Trakya'daki para*iit tecrübeleri 
Edime, 5 (Telefonla) Trakya halkı-' 

nın günlerden bcl'i sevinçle bekle<li :i milli 
paraşüt kolunun uçuşları birıbiri ardınca 

Çorlu, Lüleburgaz, Babaeski ve Hasköy 
alanlarında devam etmektedir. On binlerce 
halkın hıı.zır bulun<lugu bu uçuş ve paraşüt 
atlamalarındRn biri de bııgiın Hasköy a
lanında muvaffakiyctlc yapılmıştır. Dünkü 
yagmurlara rağmen büyük halk kutlcsiyle 
beraber General K. Dirik, baş mUsavir 
Sabri, Edime valisi Ferit, C.H.P. ve hava 
kurumu reisleri ve Türkkuşu müınessille -
riyle, muhtelif yerlerden gelen heyetlerin 
bulur..dugu Hasköy'dc tayyarecilerimir. ve 
paraşütçülcrimiz muvnffakiyetli paraşüt 

atlamaları yapmışlar ve ögle yemeğini halk
la bir arada yedikten sonra davetliler saıLt 
14 de Hasköy'den hareketle Edirneye gel -
mişlerdir. Kahram.'ln tayyarccilcrimiz Edir
neıle de muvaHakiyctli uçuşlar yaparak 
halkı scl&nılamış ve Lüleburgaz - Çor
lu istikametinde ayrılmışlardır. Halk tay
yarecilerimlzin uçuşlarını her yerde se -
vinçle ve candan tezahürlerle karııılamak -
tadır, Genç paraşütçıileı imiz arasımla bir 
turk kızının da bulunması tiırk kaılınlığı -
nın iftiharına ayrı ve haklı bir sebep teş
kil etmiştir. Babneski'deki uçuş ve para -
şüt atlamaları da binlerce halkın alkışları 
arasında yapılmı5tır. - Kadri Oğuz "- Hattlı bugün hile lnglUr. bahriye

si, İPkendcrlycrlc bir frnıı.sız filosunu hlı.ltı. 
abluka etnıcktcıllr. Bu transız filosu llma- , 
nı terketıneğe tcşcbblls e)·ledlğl takdirde 1ll••••• 
batırılmak tehlikesine maruz bııhınınaktn- .. Bugün 
dır. 

Bu vakıalar, siyasetimizin veçhesi üze -
rinQe derın bir tesir icrasından hali kalmı
yacaktır. Bnhriyelilerimizin ölümünden me
sut olan memleketle diplomatik miınase -
betlcrimizi ke~mek kararını, bu !IJlbah, te -
essürlc almak mecburiyetinde bulunduk." 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14,30. 17,30 ve 21 de 

GÖNÜL AVCISI 

1 - Trayson Adams: 
(Marş). 

2 - ] . Strauss: Viyana it 
3 - T. Tacmr.s: Mınyon 
4 - Meycrbaer: fantezi . 
5 - W L&ner: Tannhauser 
nııı marşı. 

15.00/15.30 Milz 'k: dans muz;gt 
1 18 00 Program, ve memleket sa• 

18.05 Müzik: operetlerden ı;eÇ 
calar (Pi.). 

18.30 Müzik: radyo caz orkCS 
him Özgur idaresinde). ~ 

19.15 Mıizik: çalanlıır: Ruşen 'J 
nf İçli, Refik Fersan. O 
di Hoşses. 
1 - Karcıl:ar peşrevi. 
2 - Udi Ahmet - karcı 
(Zahmı hicranın gibı). 
3 - Arif bey - karcı.ar 

goncaya bir hare gonuO 
4 - Sel. Pınar - karcı 

(Sana r.önül verdim, beni 
5 - Şerif İcli: ut ta s 
6 - Hiıseyin Fahri - rnUI 
kı: (Uzaktan b:ıktı). 
7 - Sadettin Kaynak -
şar'kı: (Gece gündiız u1~ 
gözüme). 
8 - Saz semaisi. 

19.45 Memleket saat ayarı, 
leri. 

20.00 Mlizik: okuyan - Melclt 
ı - Arif bey - suzinak 
kınla yanmaktadır). 
2 - Rahmi bey - suzinil< 
sihri tnrap). 
3 - Suzinak &arkı: (Bır 
kapıldım). , 
Okuyan: Necmi iR!tk1'.'. 
Okuyan: N cemi Rıza Alıl 
1 - Rakım Elkutlu -
(Bir gun ne olur gel). 
2 - Dede - gtlli7.ar ~· 
nazlı sekip gider). 
3 - Halk turkusu: (E 
aglaıruş). 
4 - Halk türkusu: (Yıl 

20.30 Konuşma (gilniin mesel 
20.50 Müzik: saz cserlen. Ç• 

şen Kam, Şerif içli, Re 
HilkUmet gayretinin bUtUn romenler ta

rafından anlaşılacağı ve muvafa.katla kar
ıılanacağl kan:ı.atlndedlr. 

Mihver devletleri ve Romanya 

"Siyast mahfillerde bu reform müsait bir 
surette karşılanmıştır. Filhakika fransız 
muesseselerinin rejiminin mahiyetinde ol
duğu gibi iıliyebilecei'ini artık kimse iddia 
e.demez." 

i~in fevkalade 

tedbirler ahyor 
Budapcşte, 5 a.a. - Macar 

bildiriyor: 

Franıız propaganda komiıerinin 
ajansı 

beyanatı 
ROBERT TA YLOR 
JOAN GRA. WFORD 

21.00 Müzik: Okuyan - SenıalıJ 
1 - Klirdilihicazkir $ 
ile geçen ömriımlİ keder. 

Londra, S a.a. - Times gazetesi 
Balkanlar meselesi hakkında Bükreş
teki muhabirinden aldığı bir makale
yi neşretmektedir. Bu makalede bil
dirildiğine göre, Mihver devleti~~~ 
lngiltereye karşı harp devam ettıgı 

müddetçe Balkanlarda müdahale ni
yetleri bulunmadığını ve Romanya 
ile bir ittifak muahedesi ve yahut bir 
askeri yardım paktı yapamıyacakları 
nı Romanya hükümetine haber ver
mişlerdir. Almanyanının Macaristana 
bugünkü mutalebatında yardım etmek 
niyetinde olmadığı da aşikardır. Al
manya, bir kere daha sözüne güve -
nenleri himaye hakkındaki vaidini 
tutmamaktadır. 

Kont Ciano bugün 
Berlin' e gidiyor 

Berlin, 5 a.a. - Kont Ciano'nun 
yarın sabah Berlin'e hareket edeceği 
bildirilmektedir. 

c:s: 

Petit Parlsicn yazıyor: 
"Bütun fransız efkirıumumiyeai itimat

lı, inzıbath ve azimli olarak ne olursa ol
sun Petain'in Vichy'de alacağı kararları 

beklemektedir." 
Figaro gazetesi, devairi tekTAr teşkilat

landırarak, basitleştirmek ve memleketin 
yeni ihtiyacatına göre adapte eylemek lü -
zumunu işaret etmelctedır. 

Journal gazetesi, maglup ve yas içinde 
bulunan memleketin, yeniden kalkınmak i
çin lüks bir hükümet mekanizmasına ihti
yacı olmadığmr ileri sürmektedir. 

lran - Afgan doğru 

posta anlaşması 
Tahran, 5 a.a. - Pars ajansı bildi

riyor: 
Kabil'den verilen malfunata göre, 

İran ile Afganistan arasında doğru 
posta münasebatı ihdas eden 20 tem
muz 1938 tarihli anlaşmanın musad
dak suretleri mezktlr şehirde teati e
dilmiştir. 

Madam Balogb, bunun hususiyetlerini anlatarak 
aözilne şöyle devam etti. Yemek kokuları dokunur. 
Sık, sık bulantılar ve kusmalar olur. Sonra, insanın 
canı bir çok karma karışık şeyler ister. Ekseriyetle 
ekJi ve turşulara kar~ı büyiik bir arzu uyanır. Bu· 
tün bunlardan başka da, yapılacak bir doktor muRye
nesi hakikati kati bir şekilck ortaya çıkarır. 

Gizella, başını önüne eğdi. Kendi kendine k::mu-

ıur gibi söylendi: 

Hükümet hasat işlerini temin mak
sacliyle bir emirname neşretmiştir. E
mirname mucibince hükümet makam
ları milli müdafaa çerçevesi dahi
linde herkesi çalışmaga mecbur ede
bilecektir. Hükümet icabında zecri 
tedbirlere de müracaat edebilecektir. 
Beş kentali geçen buğday fazlasiyle 
on kentali geçen mısır fazlası mecbu
ri beyannameye tabi olacak ve hükü
met tarafından satın alınacaktır. 

Majino hattının son 

kllalar1 da teslim oldu 
Lyon, 5 a.a. - Majino hattının son 

kıtaları da fransız kumandanlığının 

davetine icabet ederek ateşi kesmiş
ler ve bu yüzden Lyon şehrinde kal
makta olan alman kıtaatı şehri terket
mişlerdir. 

Cenevre, 5 a.a. D.N.B. bildiriyor: 
Vichy'den haber verildiğine göre, fran-

11z propaganda yüksek komiseri B. Prou -
vost, amerikan matbuat mümessillerine a -
fağıdaki beyanntta bulunmuştur: 
"- B. Çôrçil, bütün cihan tarihin.de mis

li bulunmıyan bir tecavüz l,lemiıtlr. As -

kerleri bundan bir kaç hafta evet ingilir.ler
le yanyana dôğiişmüş olan Fransa, bir in -
giliz filosunun, en. gilzel clizütamlarımıı:ı 

ateşi altına aldığını hayret ve yeisle gor -
mliştiir." 

Hücuma ait resmi tebliğin metnini ~mlat
tıktrı.n sonra B. Prouvost, beyanatına şu 

suretle devam etmiştir: 
"- Yirmi gün k:ıhramanca bir s:arpışma

dan sonra ve İngiltere'nin saat bcsaat ta -
kip ettiği sekiz günlük dramatik müzııke -
relerden ve yalnız başına terkcdilen ordu
su, vatanının şerefi için ümitsiz bir harp 
yaptıktan sonra, Fransıı.'nın ne gibi şartlar 
altında mütarekeyi talep etmek mecburi -
yetinde kaldığını Amerika biliyor. Bu te -
cavüze teşebbüs etmek için lngilterc'nin 
muhik sebepleri olmadığı gibi, fransız ge
milerinin kcn<line karşı kullanılmasından 

da koı'kusu yoktu. B. Çörçil'in alman ve İ

talyan kıtaatrndan uzak bir mesafede de -

16 ve 19 da 

CESUR POLİSLER 

Kirahk aranıyor 

Yenişehir'de dört oda bir hol ve ya
hut beş odalı, rahat ve geniıt bir daire 
aranıyor. Kaloriferli tercih olunur. 
Tafsilatın fiyatla birlikte Ulus'ta Ev 
adresine tahriren bildirilmesi ve ya
hut saat 18 le 20 arasında 1061 numa
raya telefon edilmesi. 

mirli duran bu ıemilerden hiç bir korkusu 
olamazdı. B. Çörçil, vn.tanlr\rının ıstırap -
larma iştirak etmek istemiycn ve bu suret
le Mareşal Petain hükumeti aleyhine bir 
entrika meııkczi teşkil etmekte olan fran
ıız politikacıları için Londra'nın bir melce 
olmasına muvafakat etti. 

Fransa, ihbarsız ve meşru sebepsiz 1n -
giltere'nin hiıcu.muna uğramıştır. 

2 - Raif bey - kürdıl1 

(Rengi ruhs:ırına benzer 
3 - Sadettin Kaynak -
kil: (Çıkar yucelerden 
rım). 
4 - Bedriye Hoşgcir • 
tur.ku: (Gıincs doı:du d 

21.15 Müzik: seçilmiş dans par< 
2.l.30 Konuııma (radyo gazel 
21.45 Mü:r.ık : radyo salon orlı 

olonist Necip Aşkın idi. 
1 - Fcrraris : Çıgıuı ~e~ 
2 - Johann: hızlaşm& 
3 - Fctras: fantezi. 
4 - Jamcfelt: Ninni. 
S - Saint Sacns: mar1· 

22.30 Memleket saat ayarı, aJ ' 
ri; ziraat, esham - tah"1 

yo - nukut borsası (fiyat) 
22.50 Radyo salon or.ke trası .. 

devamı (yalnız uzun dıJ,
lc). 

2.2.50 Konu~ma (ecnebi dile 
kısa-dalga postasıyle). 

23.to Müzik: car.band (Pt.). 
23.25/ 23.30 Yarınki program, (f 

-----( t R A N 1 
Tahran RadyosU 

Tahran rndvosıı, kııın dnlg-r:ı 
saat 11.30 dan H c kadar, t9 
uzunluğu üzerinden, 17.13 de!' 
30 m. 99 dalga uımnJuğı.I uıeı 
20.30 dan 23.30 a kadnr 48 rıt
zunluğu üzerinden neşredilme 

(Yukandakl Saatler tıv.r1 

o da, küçük Vilmoş'un dünyaya gelmek üzere 
lanmağa başladığı idi. Artık yakında evlenecel< 
Bakalım, babası bu işlere ne diyecekti? Belld 
nunu göriınce, onu da affedecekti? Bunda tef 
de bile lüzum yoktu. Babasının çok sevinecd1 

hakkaktı. Meşhur profesör doktor Loşonsi ile 
tıman kapıcısı Şandor Balogh'u, bu çocuk bif1 

rine bağlıyacak, onlara aralarındaki sınıf farIP 
nutturacaktı. 

- Tamam... Anladım ... 
Annesi telaşla atıldı: 
- Gizellal Bu mesele niç:n seni bu kadar allka

dar ediyor? 

Yazan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TORUMKUNEY -49-

Vilmoş, bir sigara yaktı. Biraz telaşlı bir 
söyledi: 

- Gizell2, bir kaç gün için seni ziyaret e 
saadetinden mahrum kalacağım. 

- Bunları bilmek1iğimde ne gibi bir mahzur var? 
Madam Balogh, yerinden fırladı. Kızının karşı

ıına dikildi: 
- Ne var? Çabuk söyle 1 Yoksa başından bir ka

za mı geçti? 
- Aman anne! Üstüme böyle fena şeyleri nasıl 

konduruyorsun? 
Bu sözleri kahkahalarla gülerek söyledi : 
- O halde, niçin bu meseleyle bu kadar derinden 

alakadar oluyorsun? 
- Çok tuhafsın anne. Bir insanın bilmediğini 

öğrenmesi ayıp mı? Genç bir kızım. Günün birinde 
elbet birisiyle evleneceğim. Tabii çocuğum da ola
cak. Yoksa, çocuğumun olmasını istemiyor musun? 

- Birini mi seviyorsun? 
Gizella, kıpkırmızı oldu. Birdenbire gözleri par

ladı. İçine düştüğü müşkül vaziyetten kendini kur
taracak bir çare bulmuştu-

- Anne, doğrusunu istersen, bu meseleyi bir ar
kadaşım namına öğrenmek istiyorum, dedi. Bizim 
matbaada bir kız var. Erji Yurak. Patronun oğluyla 
sevişiyorlar ... Şimdi çocuktan şüphe ediyor.. Za
vallı çok üzülüyor ... Derdini bana açtı... Benim de 
beyle işlere pek aklım ennediğı ıçın senden oğren
meğe karar verdim ... 

Madam Balogh, büyük bir alakayla: 

- Anlat bakalım, dedi. Nasıl olmu1. 

Gizella, patronun oğluyla Erji 'Yurak, arasındaki 
aşk macerasını anlatmağa başladı. Gittikçe sesi ya
vaşlıyor, vücudunda bir yorgunluk, bir kırıklık his
sediyordu. Başında hafif bir ağrı ve dönme vardı. 

Ayakları karıncalıyordu. Hava kararıyordu Oaanın 

içindeki eşyalar yavaş, yavaş siliniyordu. Açık du
ran kapıdan, mutbahta yanan ateşin ışıkları gorülü
yordu. Başını annesinin omuzuna dayadı. Göz ka
paklarında müthiş bir ağırlık vardı. Gözlerini açık 
tutabilmek için büyük bir enerji sarfediyorclu. Ni
hayet, yorgunluk galip geldi. Gözlerini yumdu 11e u
yudu. Madam Balogh, endişeyle kızına bakıyordu. 

Nesi vardı? Niçin bu kadar yorgun ve halsizdi. Mut
laka çok çalışıyordu ... İş hayatı sıhatini bozuyordu. 
Babasının hakkı vardı. Kız kısmını, yetişip serpildi 
mi hemen kocaya vermeliydi. Bir genç kıza, bir er
kek, anasından ve babasından daha iyi sahip çıkar
dı. Fakat, Gizella, bunu takdir edemedi. Babasının 
emrine karşı isyan etti. Nihayet evini, barkını terke
derek başını alıp gitti. Zavallı Babovski, hala onu 
seviyordu. Adını ağzından düşürmiıyordu. Gizella. 
birden sıçradı: 

- Uyumuşum galiba, diye söylendi. 
- Biraz dalmıştın yavrum. Haydi, artık bir kah-

valtı yapalım. 

- Saat kaç? 
- Dur bakayım? 
Madam Balogh, kalktı, lambayı yaktı. Hava iyice 

kararmıştı. 

Beşe geliyor, dedi. 
Aman geç kalmışım. Hemen gitmeliyim. 
Nereye? Pazar günü ne işin var? 
Evde yapılması icap eden bir çok işlerim var. 

Muhasebe dersi de alıyorum. Biraz: da ona çalışmak
lığım lazım. 

- Yavrum, kendini fazla yorma. Sonra hasta o
lursun. 

- Sen hiç merak ettne anneciğim. Ben sıhatime 
dikkat ediyorum. 

Sütlü kahveyi ayak üzeri içti. Pastaya elini bi
le sürmeden gitti. 

İkinci Kısım 
HAYAT ARKADAŞI 

1 
Gizella, matbaada fırsat buldukça, geceleri de 

yalnız kaldıkça hemen kitaplara dalıyordu. Okudu
ğu kitaplar hep tıbbi bahisler üzerine yazılmış şey
lerdi. Bunları okuyarak kendi vaziyetini anlamak ve 
ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini öğrenmek 

istiyordu. Yavaş, yavaş anneliğe namzet olduğuna 
kanaat getiriyordu. Bir sürü fenni tabirlerle yazıl

mış olan ou kitapjardan pek fazla bir şey de anlaya
mıyordu. Bütün bunlardan öğrendiği bir fCY varaa, 

Gizella, yorganı göğsüne doğru çekti. :su~ 
donuk bakışlarla sevgilisini süzdü. Sonra dıJ 

1 
rına garip bir tebessüm yayıldı. Tatlı, heyeca11 

sesle sordu: 

- Niçin? 

- Babam biraz rahatsız. Çok yorgun. 
ve tedaviye ihtiyacı var. Küçük bir seyahate 
cak. Bizleri de beraber götürecek. 

- Kimleri? 
• Vilmoş, titredi. Kızın şüpheli 
ridiğini hissetti. 

- Annemle, beni. 

- Nereye gideceksiniz? 
Nis'e, 

- Peki, sen gidecek misin? 
- Ne yapayım, mecburum. Babam böyle ~ı 

diyor. Hem çabuk döneceğiz. En fazla iki h~ 
lacağız. Ben, sana her gün yazarım. Posta ilt

1 

e:ı:liyor. 

- İki günde mi? 
ıctıl 

- Evet. İki gün eve! yazdığım bir nıe 
•ün sonra elindedir. ti 

Gizella, elini tuttu. Gözlerinin içine baıcıı 
( .. 

- Vilmoş, dedi. Samimi olarak cevap ve · 
ıenle, babanla konu§tun mu? 

- Ne hakkında? 
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I Alınan ajansının T ürkiye'ye 
dair neırettiğİ vesikalar 

bisl, mutuavver tefebbüaUD TllrJdye'DiD te"fflkan hamuleal .Alırwı)'a':ya ait old\1"8 
müdaf&&11 bakımından, tevlit edecel1 te. teabtt edilen muayeneat yapılmıı gemileri 
8lrler ve ekialerle meuul olmamuıı lcber batırmak tısere allratlt hareketlerde bulun
edeblllr. Binaenaleyh Bak6'ya k&r1ı yepı- malt tçtıı geceleyin Botazlardaıı seçmeallll 

. . .. . . lecak hareketin latllzam etUrebllecelf, ey- tahayyül etmek de zaittir. 

Bir ölüye mersiye : 
Bunlar1n Sovyetlerle aramızı bulandırmak 

neşredildi§ine şüphe yoktur 

nı mUhlet ve eyııı ~edbirlerlD ltttbezı icap Meseleyi izah etmekle iktifa ediyorum. 
edecektir. Eter bu hareket. teknik bakımdan kablU 

Ntııeyet, Karadeııtzde kontrol hareketi icra iae, siyasi bakımdan Tllrldye diler 
hangi teralt tahtında icra edtlebtlecektlr? devletler hakkındaki projelerlmisden ma-

Sovyet. Romen, Bulgar veya İtalyan ~ 16mattar bulunmıyacatı cihetle. mOttetDc 
milertni e.u itibariyle kontrol etmek ve knıvazörlerln müdahaleııtndea ftlplıeats dae 

Fransiz donanması 
dirmni miimldindü. Hesap ecl.il· 
di, kitap edildi " nihayet, saffı· 
harp semileri 1apılmaımdan aar
fmuar olunarak, PtoYece •• 
Coanet tipinde 7 laınoazör inta· 
11 kararlattı. Bunlar Fransa'am 
emniyeti için kafi ıelebilirdi. B11 
kabul edilir edilmez, Normandie 
amıfmdan 23 bin tonluk 7 tane 
zırhlı infumdan •a• ıeçildi. Hal
buki banlar daha harpten eYel 
teaılha konmut Ye ,üad• 70 de 
bitmitti. Bunlardan dördü parça• 
landı, betinciai taJ'J'&re ıemiai 
haline kalboluadu ki BMna tay• 
yare ıemiai itt• budur. 

Waslllngtoı konferansı 

W ulıiaıton'cla 1921 ..... iade 

deais aillhualamna koafe
raa11 toplaaclı. Fransa, ıayet u 
bir toaillto ile konferanam kar
tıam• çıktılı için onun ancak 
t 71.000 tonluk bir filo buluacbır
muma karar •erildi. Bu da ata· 
iı yukarı o 7 tan• Prcweace • 
Courbet'aia tonajına müsavi idi. 
Konferam ayni tonajı ltal1a için 
de .... kabul etti. Halbuki harp 
batladıiı saman ltaba'mn saffı
harp ıemileri tonajı 210.000, 
Frama'nmki U. 310.000 di. 

18 aiaan 1122 de kabul edilen 
bir kanan Franaa'1• 1eai ıemi
Jer infUID& müaaade ediyordu. 
Ba ıuretl• framı• bahri1niain 
yeni bir temeli ablacakb. Haaır
laaaa prosramda aooo tonluk 3 
knnaaöt', 8 deatroJW, 12 küçük 
m.ı.rip, 11 deniaaltw •ardı. Va
siyet aaaikti. Çünkü Almaa1a 
v ... y maalıedeai1l• kencliaiae 
müsaade edilen 10,000 tonluk 
kraftaörleri infaya batlamqb. 

Dun••nt•· Strıslloura 

maksadiyle 

Frlilsız •tiri neplylfın klSdt olduauna slyliiyor 
n gerek kllldlslne " gerek . Hariciye Yeklllmlzı 

ıtfedllen sizleri Sll'ih 19kildı tekzip ediyor 

Bizim siyasetimiz dürüst ve a~ıklır 
(Bııı 1. inci .. .,tıdı) ri .••... kilometre meaaf.,. nakletmek 

ıiık Amerika devletleri aefiri araaında ce • llnm ıelecekmiı. Saraçotlu bana: 
re7an eden bir muhavereyi naklediyor. A- - Ne derlinis di)'e aordG. Ben de ceva
ınerib sefirinin fikrine söre, nıslar Baka ben modem bombardıman 1&77Uelerinin 
Petrol mmta~ bombardıman ve 7~ Cesair ve ıimall lratı:'tan harelret ederek 
1111& manıs lralmuı tehlikeleri bakında o Balna':ra vaad olmak içitı Ttuki7e .,e lran 
kadar encliıe du1'1D&kt&dırler ki, aov7et ida arasisi ilzerindea uçmak icabettiiini 11:17 • 
rui bombardıman neticesinde çtkarılınıı ledİlll. Türk vekili, o halde lruı tarafından 
bir 7ancına karıı muvaffaki7etle ~ücadele bir protHto ıelmnind• mi korlnı7onu • 
etmek kabil olııp olmadıitm ve ne ıııretıe mu? Taramda cevap verdi. Ba ll:is mit .. 
mflcadele edilebileceiini emeriblı mühea- küllin hiç bir ıuretle türk hiikümetinden 
dialerden aormııılardı. Amerikalı müben- ıelmiyeceiinin oldukça vazıh ifadeai idi. 
dialer, petrolün So,,,.etler tarafından iılet- Vekili, bana mafuul talrihlerde bulan
me tarsa dolayıaiyle, toprak petrol ile o de- auya icbar etmek tarafımdan beceribialMı 
rece metbu olmutmr ki, :ranıın halinde a- olurdu. Onun için ba mesele ilzerı.de n -
teti derhal bütün d.,ar mmtalı:aya airane rar etmedim. Fakat meeele çok mllhim ol
edeceii tanuıda cevap vermiıler imi .. Yazı. dulu için ba it iiseriae Bbla...1.&rmm bil· 
iDii aöndürmeık için bk Uç &7 ıiirecek Ye ha... nuan clikketlerini celbeclerim. ta
itletm.,ı İDi& Ye iıtibule batlNNk için de silis mealekdapau ,_.nki meaelelerdm 
aeneler llnm ıelecekmi.. 1 haberder ettim. 

Halnn mildafauma ıelince, bfltfln teh- lmn: Muaiıli 

Almanların 6 No. lı vesikası 
B•rliD, 5 a.a. - Bqfln Haric1" Neza. tic:eeiu ftrl70r1UIL Oma, bir emri vaki ol

reti tarafından neıredilea .,...ık mecama. lll&U bite biç deiilH ""*" baım.kta otan 
undaki 6 numaralı YHika, Aı*ara'd.ki bir Wiae, lrar111mda bırakmalı, olan bite
Fraua bii:tiik elçlai il. MU91ıli'Din 21 ili haber vermek için barekltın "fQku bal • 
mart 1940 tarihinde Fransa Harici7e Ne • masım beklemeli .,. tanareter açarken 
zaretine ıtiaderdiii telırafı ihtiva .,ı. . Tiiıti7e eemalanndm 1eçıni7e mecbur ol
mektedir. malan halinde peeinen örir diJ.aıeli (ha • 

Bv. .,aik&dan, Baka .,e Batam'a kartı .._ bel' nnnelıtten kudettliim m&na, reeml ib
kert bareklt yapdecatı saman, mahireae bu bardır, sin ıerek kendiıl7le ıerelr )'ilk • 
•mtae en acene" ile Tiidri,.. ecnebi IDelll • lelr lmmandaııb~la anmısdaki itimatklr 
leketler uarmda tlıılte altında kllauı v.. 1 miiDHebM kendilerini tem•me billaber 
si~e dilpnnlae mml ohmacajı anlatıl. balandmmamıa manidir). Bisim ibtiru .. 
mektadır. ktrJ.ıtmm ona rencide etmek •le dar • 

Perl .. • a D1uD tarthln4e huauat kurye eua. itlerini kola71qtınr. lo"f)'et hülribH· 
ile ırelmil olan bu teısretta, escUmle, IÖY· ti proteeto edecek oluna, AA*.&1:9 meaele
le denilmektedir: 7e bidae tataldatunta ff1m edebilmeli. 

mueyeneye tAbl tutmak, Kafkaaya limanla- ha ez milfkWl.t doturabmr. 
rtyle Tuna ağızlan ve Bulgar sahlll ara • 
anda mekik gibi gtdip lfelen Sovyet ve t - llamafih. bu suretle tahdlt edllnlll o1-
talyan petrol gemllerlne açık denizlerde dahi böyle bir hareketin Tllrklye büktlme
yapılamıyan muameleyi tatbik ederek ay- tini çok ııl.stk bir vaclyete lika edecelbd. 
nı ıeratt tahbnde muayene ve bahı1 kon- binaenaleyh tllrk hUkümetllltD manıs kala.
trolden geçirmek mevzuubahlı olacaktır. catı telirlerl dllftlıımeklizln tatbllaD& si• 
Muayene edllen gemilerin bir bahri Uaııe rl§llemlyecettnl kendlmizden 8akl 
aevkedllerek orada kontrollerinin yapılma- icap eder. İfte bu vasiyet blsl, TUrld79' 
m ye hamuleainin tahliyeli için de bunların tealthl hakkındaki mUllhualara llefte# 
mU.adereai icap eder. Bu Uman, Türkiye'• miı bulunmaktadır. 
den bqka nerede olabtllrT Mahremane ola· Nettcei müllhazatım 111 oıaeaırtır: ...-; 
rak gösterilecek kolaylıklar da ki.fi gelmi- dlki ahval ve teralt lçlnde Ye mtıteht:ı"llfıSr: 
)'ebtllr. Denilebilir ki, Türkiye, dotrudan ıann takdir ve tayin edecekleri bir-~ 
dotru:ya mlltteflklerle tefriki meaal eder letten sonra. en koleylıkla orsamse ~ 
bir vaziyette bulunacak ve Almanya ken- al mümkün olan hareket. Tllrld79'Dbl •• 
dlslnl btr muhaaım veztyetinde telakki e- di,elerlni nazarı itibara alabllectllJld8 
decelrtir. Şlmdlkt halde bu telırratın be- aiabette. Bak6 Usertne :yapılııealc bir -. 
pnda ısaıı edilen aebeplere bine.en. Türld- Jtettlr. Ntha)'et bu hareltetten elde edllecels 
ye bWcUmetlnln bu kadar ileri gttmeıe 1.- muvaffakiyet öyle neticeler teYllt edebilir 
m&de oldutuııu zamıetmlyorum. Bqka tip- ve sovyet hareketini o niıbette felce ...., 
t.e bir hareket taaevvur edllebtıtr mı f Tür· tır ld, eter hllaDU aureUe lııldlaf ettlrlle • 
ldye'nin faal ııtlr&ld olm&Uıınn Karade- blllrae, muvaffakı)'etlmisden cuaret alae 
niııde metodik bir balırt kontrol lcruıDıD Tllrld79, belki Karadenisdeld babrt a6e 
tatbiki hemen lıemen kabll olrnadıtı gibi trol amellyuilltD daha mu.att ..,..ıt lçla
bu devletten ıamazıayıı etmesinden bqka de tcruı hUllUUDCI& blae dalı& kol~ 
bir ıey talep etmek8lzin. denisaltı gemile-\ )'U'dım edebUlr. 
rinln Karadeıılsde de nakliyatı bozmak Ye lmu . JluıiıU 
alman semtlerin ve hatU alınen mlaalllle • 

F ranıız büyük elçisinin 
Hariciye Vekilimize mektub 

A.akad, 5 LL - Yalııardm ...akalarm 
netri ti.serine Fnua'nm Ankara büyük el
çisi B. lla•iıli, Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçollu'ya &f&tJdMl mektuba c6Dder • 
mittir. 

ANKARA. 5 TEllllUZ 1940 
"Aris Vekilim. 
Almın rıd,,oaunun tar1:,. olırü yıpu

lı bir aeıri7atu son mart a7ıadı *8 lııil
iümftime •öaderdilim bir rıponm ıöstle 
bulisuı•ı verdilim ölreadim. 
Almıa t•l•rılıa• mııttali olmadım, lı

ba p7et bu tel•rll ltaiihtea INaı Dlldet· 
tiileri ıeiilde ise, ele71Jiade fil:'7ft meC
buriyftiad• buluadalum aarilıı ııırett• bs-

Weygand'a atfedilen telgraf 
"JCvelld muhaberatımda, Türldye'Dln Türk en.sili &serinden DS1ll yaJd oluru Anlııara, 5 a.a. - AlmM D.N.B. aJmw· 

D 
eutlclalaad ll30 JJlm ... bir Sovyet Ruaya muvaceheılndeld vulyeunı bize ihti,&tlı bir proteato ftka ba1muı bi- nm t mamara1ı .,.....,._alt o1ank sme 

turihe çaltfll'ken tUrklerl rualara kartı t. le f- olmu. ••ra, __ _._ -""•-•-ıp ttirk • IO\'J'9t m&nuebetlerinl ~. 
yıldJl'llll teairi ,..pb. Çblri leri aormeıe çal11mamımı boi olacatı fa- - - ............. TilllDDI.... ddi .und 

J!!•LaJdka ba 10.000 tonluktu. Fa- kat. buna muk&bll, buı ıeratt d&hlllııde, So"'7edw bu'p barelrıetleri ile malrabele • niyeti ne n .. rettiti halde ~a • . e ta· 
nua oalan pqlnüz aıra nıalara karp veztyet dedene tilrk hiiirilmeti Bi76k Millet llec.- membl• abi bi metle• söatwa bır t.el • 

Kamafth mtv11UUbalıla mtlddet. lııa 
berdımamn u.ertne lca!llnd& clQpneD 
tıDdlUl ittlhU oluucak mukabll ı.c!blr!illllll 
karlı kOJ'&bilectk bir Y&117ette bal1mmı• 
saruretlDde olmuı IUbarlyle TartdJ'e 

kat her .. yi tamam, mülhit bir almap atlrUklemeıe muvaffak olmamısuı Hainül h nında tecavb inili tiYlain pafmı &J'Dell qatıya dercediyoru: de Jt.mm41•. 

ffıh r-:11
• ida.' Ve ....... p Umlt edllebllecetl mlltaleuında bulundu- aza ,.. • ---.:1.. #'!__ 

• arp ,.._ - tumu tebarllz ettirmlıtim. Moelrova'daıı ıelditini iabat edebileceit Y&• Bwlin. 5 a.a. - I>okuanm ... __ "" : 
lımnaaörii,, ilmini tqı1ordu. o aa• ~ ....... ~plll .. ... =t.e.Al&bil=~ .. ~ .. ~ .... n..ı Venand tanfmd• kara lmYetıeri B. Ruzvelt'e gare 

' -a!'ı~ıt.:~=~Hr:: ......... S' • = ~ ..-...: ~ l61t-~e •u .... , s , • , .. , •\='!._~. . ... . . ___ _ 
ii mil qoa ~ ide: bir ,... bu- min etmft olecaktır. ...,.....,. ••ı' W. .-auı.de'• 1 an • 

tipinde aarhb iDfUI için mecliM 
bir proje •enli. Fakat 1Mr neci-· 
.. sll'hb iateami70rclu. Proje nd
cloluada. Bu amada Almanya t••· 
allı• bir ikinci, aoara bir ilçGncü 
Deutachland koJIDUfhL Ka1becll• 
lecek ...... 70kt11. 1132 •• bah
ri,. aa&ll'I olaa Pietri nihayet 
Dunkerque'i inta ecleıltilmek için 
tahaiaat koparaltildi. lıte ... 1ki 
ıüa Oran öaiade yanarak bataa 
Daakerq11e ltadarl 

11 a7 IOllta Pietri Stradoars'· 
- İDfUı içln •• lbmaıel• kr• 
eliyi temin etti. ltt• r•• nelki 
.-. bir torpil yedikten IODI'& <>
.... ·c1aa ToaloD'a kaçalrilea Stru
t.oars ... ba pmidir. 

19.0 •ill.Uesl 

Nillayet 1131 •• ..... .... 
plba söre, Franaa'da Ricla· 

Jiea " Jeaa • Bart iamlade 
31.000 tonluk iki zırhlı daha İD-
fUI kararlatb. Çüaldl Almanya 
1934 ele Schanahont tipinde 28 
bin toalak iki n ltalya 31 bin 
toalak iki·- t••ılha kop,a111-
ta.Nihayet 1935 de Campinclü 
Miyik bir iafaat pllm hasarladı. 
Bu sayede 120.000 toalak iafaat 
yapılacaktı. Banlarm içinde 31 
biner tonluk iki sırhlı claha .ar
dı. Ve ltaadaa IODI'& ela 1939 laar
l»i plcli çattL 

811 harlM Frama 7 •ırhlı, 2 
t&J'J'&n ıemiai. 7 tan• 10 ltia ton• 
lak knaYuör, 11 hafif knaTuör, 
70 de1tro:reı', 77 denizaltı ile fir
eli. Bütün harpte ka:rbı Dmak..
q11e öaüadeki tahli:r• emumda 
bataa 7 deatroyerden ibarettir. 
Baalarm içinde 12 tane alman c1 .. 
aisaltıu ltatıraa Siroco ribi dut· 
ro:rerler de •ardır. MGtarekede 
ka:rbı ile Mitin Wr doaaamaclar. 
811 doa&11111& •ir politika,.. kur
ban ıittil YUJk olda filoya! 

llibnta Follı FENiK 

Yeni lran 
Basvekili 

lıınmadıfUu sıumetmekte)'IUD. Kmkcwe -...ıı 'l bi illti eemektedk o 
.ulhQ. ftlpbealz, ttırklerin lhtlyatlcArhltm ao.,,.et abilllmeli .,.._ mfimkill olma- • ...-en m r rapora Y& : • eva m 1 
arttıracak mahlyettedlr. J'ak&t, aym .. n dol&711i7ledir ki, Tiirkb• için tMrlit ._ Raporda, ,edaaetlmle ~ ~=-=~ · 
manda, burada, Rm)'UUD t1mal barblllcleD deceti tesirleri Ye, binnetice, bu meml• Kafkas,. petro va aı • 
çok A)'lflUlllf olarak çıktıtı kanu.U ver- ketin banci nit dahilinde "--·lamM n- lanme banr1*lan, bu harekttm ne kadar b • 1 h dır ve bu kımaaUe yukarıde da bafuıettl· . ıe ... .. mtiddet zarfında 7apılabilec:eiinin heap 1 r su u n 
ttm lhtiyatkArlık yekdlterini telMI eder. SlJ'etinde Jralacatı haaaalen ile meual o\. ed'l ini 9lmklin kıla k bir derec.,e 

Her halde, Sovyet Ruaya ile biç bir yak· maden böyle bir hareketi bqlatmamıya iti- 1 mes m ca 
lafma tefebbU.U mllphede etmiyorum. Bl· ne .,.lememis iaıbeder ıelmiıtıir. Si1all 1erait: mııa1"ft bir mld- b 
UJd8, onun huırlıtının de heaab& katılma- • det beıklmtek mecbııri7etiııde deiilis. ika eş şartı 
m lcap edebllecejl mUllhazuına yav81 Y• . Ba nokta baMrmdı mılltalea Mrdi bana t .. ebbüsün ttirkterle bir enlqma m..,.. 
V81 al11ıyorla.r. Fakat, bu demek detfldir aıt olmwnMdı ber&b•, beaüs prkt Anedo- 1 ltlnm --- Bauen bö71e 
ld tork stmamclarlan 80DU blllıımtyen blr lıı :raJJumda kıtm et..... etmelııte oldu • )'&pt maama .. ~-· u .. a.ı (il••• ı. 1,.-ı .. -6-ıa) 
8ergÜSefte kapılmata hazırdırlar. Ftlhald- -- bir anıa...- akdiain imktaaı• o .... _. te • _. "' r•-
ka, fUDU da bilmellyis ki, ADkere hUkUıne- ·- ~rM& tanare ..,...,_ bmb benin etlİIİI*· Tlrkl79'cl*i Frallle bi - eclen hlclleeler baklanda aam 
tl ıtmdldeıa, Almanya'nın garp bllytık deY- 7erlen te7in'" tamlm edilmedllinl ~ )'tik elçüi bll wleler hMılrmda hükiime. ıeçmemiı maltUnatı alabi1mell4ir. 
?!,~~. ~emlyecetf kau&ttnde l8e de etmek mecbari1etinderim. Malt.....,.. IÖ- t.e tefel"l"Utlı bir rapor .,ermifdr. ti1n istihbarat ka-•ı.Janadall il 
~aa)'e de birçok ldıueler mellkQr bU7Uk re, Zoaculdak kamür baftMI ile Kuablk r- ........ ._ 
.... 1euer11ı hAllhuırd& Almanya Qserbıe lla1m. Ttlrld19 aruıia1 tberindm acmek çe iıtifade edilemene, c.ihanda -
kati bir safer elde edebOeceklerlne klDi ~ merlruinia bll )'Wı.e m._ lo- mn...,. ~ olmadap sibi hu almaya 7&• tamu 
bulumnamektedırla.r. Bu ttlbarla, ırrwe l'llb malsemeelala teeliat edlım.....IM -'-ıteo* --- me_._...__ emrimi· rar.o Din ... , ..... :.: •• 
" inciltere baUwu sayrı memnun ve ce - mebni, bava tıurraslarma brp mldaf.ur ,..,..... -... ... -- ,,___ . ~ .,... ... 
uretl kınbnıı bir halde bırakacak blr beniis temin edllmedili dhetle ttlltl ilm • H ....ı. kılmmul düa u mnma behis- B. Runelt. bu eerbestinlll clleaılD)aUJI 
mlbten 90ma, Türkiye, ukerl kuYettDl Adiyatı i..: .. ha7atl ebeml,.ei hais olen bll tir ...... yardım vuıtal8n da tlmit ede • memleketlerde mevcut okluiuna 
arttırmak lçbı ll'tııl&Ddiya h&llu dentndeD ~- ale>'isr • ı.tlfede etmtı olan bir Rmıye ile tek balı· iti nolrta7r SiYatopol'._ yapılacak bir bqka hWdlmet aiaternl tatWk 
na kartı llarwıya kalına, &Untn ne olabile- haYa tumuıana ....,.. bırakmmm çok ill· Her * 11 ihti7&C lcln -ı...,. nek1i7&- memleketlerde bulunmadıpna lpret 
oeltnlıı buruım dUttlndUrmeat tabiidir. ti"'8U bir llareket olacelmı da 1&7'eme • tı Halep • N~in demlQ'Ollari71• ,. • • ti 

HWdlmet bu hAletı ruhlyeyi tamanıen li)'im. .. Alked müteha...ıer • 1flaamla pdacllrtır. Tibti,.'d• MiDiii dola7ısi· etmit r. • • • • .,ı.,,..ıı 
:1ı;.eı:::.•t aelemes. 8lmdl lhtlyatkArlı· hasıthlds için bir kaç b&fta1* bir mGlllee le bll bettin lnaJJanllm•ı içill milM&de is- 4-- Filıirlerun tÖr 
mektedlr. Y~ıı mlkyute bundan ileri aeı: talebetmulene blıPret ed.tm. tihull S1JDIUnda evellnd• t~ ba· 1eti : 
dııt mahiyette bi8::rec::':ı~e-;.:~ 2 _ KaredenU aMMleai " bll ~ 1..,,,,..,,,.. limm 70ittar, sin eeki 111181 • B •• Runelt. b~ti devirmele 
b&kiml79Umls gqrt kabili lnkAr bir ıekll· neldl1dm 8o etlerin rdıml ile alman malenmıs bu b_.ta bbe bfitlll aerbeati- te1>büa etmemek p.rtıyle herkesin :. = etalıa, Yalıut da xeniı mikyUta ihti7acatmm ~ :ltılmlda araettitl )'l vennelrteclir. rini söylemek hakkına malik o 
femıs karf~n."J:.:!';' = koıa7bldar nuan ditdratiıni ~ Müddetlerin tahminWe ~. ba - lhungeldiğini beyan etmiıtir. 
dalıa ct.lretkAr ~tetebbı. bul~ ferli olmamıltn'. ...tı nuan iti.bu• aım. ıcabed• • 5 - Zor6alıf11 -,ı mc•lılıi 
'1m111 ...... "!571~~ etmellyls ki, tork· Me.el-e bir bal .~u blllamn••mm ._ a - Ba mnalmdıe pek u meulye lllti· '"-* 
•· .... -. - lraıwı • kadar 11e111petl du· _,, _.. --- - ırac ~ bna m9'danlU'UWl tustml ı- : r:"!:: ~ daymimu bir felld)'e- la7 olmadıtım lllMleeef leellm eıliaMlı: lca • Bu lfler lçtn on btf stmıUk bir mUddet B. Ruzvelt, milletler anısındaki 

lal'. UDdutumus hlabd U,ımıYor- heder. Bolular malraYeltll macibiMe taıuniD eclllmelrtedlr. cart ve ldiltilrel eedler 1ltvedi1d 
miu.fik devleı&ler, ........,. 1.ımulalrtan b - Demll')'ollan Ye depolerm doldurul- ~'-.ıirde bunun tahakkuk edebilecetlı" 

MO - Mı mımaralı teıxraııarıa ua !l&t- talaliıde il illetler CembetiaiD anr.a maa ifl "meku. ray, kablo,, 11 • 20 stın. WAU 
laruıı btldlrdltlDla mUhtm projeler hak. L-- e - Jl'raUıs orduları için, malaruk&t, ni söytemiıtir. 
kulda eıuıeıtuuuma Ml'detmemJ 1ate11ıek ~eUtlsiai tmik elllleleri •eıJ'& .- mühimmat, kıtaat ve mUtelw'rik malseme B. Roonelt, bu pyelerin ana bat-
16ttımda bulUDduldan mlltaıealanmı ars - Milletler Ceml"'1 paktı ~- dalaWn· 11ekllyatı 156 katara ihtiyaç s68termekte. bu be f'kri ~ 
etmHdell nel fil beW bqlı mtHAbı••an ele tıktedilecek Cmnrede tıetld1 edllen .,. dlr. larının, amerikanın 1 ı 
healtırlatmd ate ltlswn s&'dtbn: bu mUIAh&- Ttirid7e'Jll bqıı,.a bir ,.-.. -•• • 2' ... t içinde dört tnDID Jmoeket etti- bakkuk ettlnaei• pyret edip etmiy .. 
• ar, ermeyan edecettnı lıuı lhtlrul ka- • .x 1 t..sı 1 ileuir bi1Jdlmet yıtıan .,.. U.el'lnde ıaru edecetlm bul liDla '9tbita "7& Tiıtdı'e. bia&t llUlba • il farsolunctutu takdlrde nakliyat 11 ıtJa ceğı ve rY e uuy e m • 
tedbirleri pefbaen lKb edecektir. ama olclaia talııdirde, ._. ... ,..ırm bir devam edecektir. Kıtaat nakil tçtıı aym ler kurmak için bu fikri ortadan kaldı 

Balr.Q'ya mlltevecclh bir heva banketi luıep teblikesiain t.ebdicll lltmda teWııld • müddete ihtiyaç vardır. Blnaaaleytı cemu ran milletlere kartı muhalefet etml-
0• Karadeniııde bir dents hareketi türkler derik, mlittefild .. miiracutı llel!nde, Ka· 80 arUa l&nmdır. Eter <•> ve (b) fıkral&· yerek bunlardan aarfınuar mı edece-

:=:::•=:\O::~== ~enis'e harp semileri .Wenni,.. uıı • ;!=1~4~.,a.: =::,~ J:!ı~ li yoksa tahakkukunu tepik mi ede-
k& terait altında ırözükmektedlr: hi7ettanhrlar. ıu malsemeaı71e lD«ill• " frauı• orduları- celi meseletini meydana çıkar4ı.ltm 

1 - Ceslre'den kalkılarak Balr.Q tıserl· Şimdiki balde, ba fU'tlanlm hiç birl ta· nın lqeatne ait malıseme deı'llal H"fkedll • beyan etmiıtir. 
ne yepılacak bir heya hücamu, ttlrk arul-~ .......:, d-&.ı•...ı-. K ..... eais'e -'-- - --k ·-•-ıe en u ... - -''- , ... __ ..,_ ıdDde v 1(6111 _.... _.MIU -- ~ ,_ ..... • ..... ..., ........... ~. Reiıicllmhur, Korporatif dev1et1 .. 

• an ile Urmt7e ırölll .ıuında miz, satı dftletinbin de itutl ettitinU Ba m1lddetlerden bqke, bombudıman 
uunan datlann. Yant iki Uç une nel tllrk 'bi Tti..L.ı , in 1.------· ...... ._____ tQyarelerinin nakli ve buırlamnuı ı..a- rin veya İtalya, Almanya ve Sovyet 
ordu8unun alatemetlk bir tektlde yaptıtı iP • ,...79 a ...,._ .,.,. --- ..... 
fldeUI lmıbat harek&tı netteeatllde .-ıı neticeli olabilir, ba karar iH .-1_.._.. lGsu:mlu olu wnem da ...., dlldwe al- Ruayada bulunan biıkilmetler ıibi hib 
~ Dtlfu8u ualnut olu tOrk mem - icebeder ki llontreu'de bu mmaleketleriıt malı icap eder. · kümetlerin, demoktui1erden daha 

eu Userlnden ıoo ldlometredea u bir bbGl ettikleri teMbidata 111111Qir olaca. 1'rums have fllolanu ıırellDce: bunlar· mileuir olduğunu açık bir ıurette ka-
Uc:ufll btllum eder. Hiç blr mllhlm iJıll&ll -....,._ L.. .._,_ •- _ l-'- dlUl biç birlD1D benkete seemete ballar ol- bu ....... ~ eiunluı llserlDdeD uçu1nu7eca1r ve tana- •-· - .. _.... _ .. , .... A.-,•'" -· madıtı ~edilmelidir. Have ordmıu 70k· 1 etmiı ve kanuni, icraf ft bu•uaa 
relv gtcWaneden aıue sec;ebtleceklerdlr. liM Dnlb"feleyi ima1ıJ'U Ye ona Utilln •it kumandanlııuwı "91'dil1 mal6m&ta na. sahalarda mevcut mürakebe ve muva
KeveudiYeUeri olu oıaa kötede kalmJI po- eden IU Ye,. bu 4"1elin J»NtW'Ollm• tah • saran pllotıann antrenmanı tçln lld lııuçu)ı zene fikirlerivle amerikan liıteminde 
u.ıer veya jandarma kuYetıeri taratındall rik edebilir. Bu .... attmda, Jloelıroq " eylılı: bir seman elum bulunmaktadır. " 
haber ftrllebllecekttr. ıı:.ıueıı prba dol- Rom. l'rall.Adan ve)'• llmall A.trlk&daD YUrudıı teehhllrlerin tabii oldufunu beyan et• 
ru blr kam YAJ>Wnall ve iran"uı fimall.Dden elman °"'1U& pekli& blsmet etmek beklenilen Glemı llutbı tlp& KTUPlannın mittir. 
•Pılmak .ureUyle ttırlc arulll UserlDde ieti1'e1Nllrler. de u memnunlyetbahf bir halde buluıı-
hlç ucuımunUJ de mllmldlndUr. Eter ha· Bundaa maada, lrendl aruiaine, Y.,. duldan pek muhtemeldir. Lllllumlu olanın Reiaicllmhur, İp.ret 'ettiği bu nok-
reket U..O ol~ Cesln )'erille Irek ımı- harp Ye ticaret ıeaıllerine kartı m&twec • te)'lnt hUIU8UDda fikrine mllraceet e- talann aebebini aöyliyerek, büyük bir 
~=~~~. bu ııettee evlmyeU• elde cih bir tecavb hareketinin meflnadl7eti dilen orte fark incili• haY& kuvetıert lalUD mnerikalaların, mlleuir olmua 
..u ........ w bal kumandanı da, bu tayyareleri kendllintn 

Ba vui7eti B. lancolba'man 529 nama- iade bile lô"'19t llllkllmetinbt. boiule- de henU. &ılllUUf olmaana binaen, cnep dolayaıiyle korporatif bükümet tekı-

T
a'---

5 
.... _ Para .. ıanm blldl· nh telcrafımda (4 1N1BUaJı Ydib) ,.... na müttefik kna't'Uih'lere açılması aakabil vermemııttr. BIDUllalqh bu Jmoeketln ha- tini kabulü ~~hinde rey vermit olma-
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_,_ 
Ankara L•. Amırliii Sa. Al 

Ko. na gönderilen hariç askeri 
kıtaat ilanları 

Sıiır eti alınacak 
•atla Satın Alma Komısyonundaa : 
1 - 450 bin kilo sıtır eti kapalı zarf u

-1i1le eksiltmeye konulmuştur. Muhtelif 
sunizonlann ihtiyaçları ayrı ayn veya iki 
ft7& liç cruP halinde de ihale olunabilir. 

eullyle 920.000 kilo kuru ot mOnakaaa Ue 
alınacaktır. Muhammen bedeU 55.200 Ura
dır. İlk teminatı 4140 Uradır. MUnakua 
18. 7. 940 gUnO eaat 16 dadır. İırteklllerln 
prtnameyt İzmir ve Ankara Lv. A.mirUk -
lerl fstanbulda komutanlık satın alma ko
mlıyonlarında görilleblllr. İsteklilerin belli 
günde saat 15 e kadar tekil! mektuplanm 
makbuz kartılıtı Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyonuna vermeelrl. 

(3395) 18371 

Td alınacak 

ULUS 

A.. LEVAZIM AMIRLlCl 

Katar peynir alınacak 
Anlıara Lnuım Amirlili Satın Alma 

Komisyonıuıd•a: 
1 - 3600 kllo kqar peynirinin açık ek

si.itmesi 8. 7. 940 saat 15 te Ankara Lv. 
A.mlrllğl satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeH 2620 Ura ilk te
minatı 189 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görUIUr. Ka.aunl vesika ve teminatla beW 
vakitte komt.,.onda bulunulmuı. 

(3069) 13048 

fabrikalar mmım mlidflrlüitl merkez aatuı 
alma komisyonanc:a 23/71940 aah süııü ea
at 15 te kapab sarfla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (SO) kuruı mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
tıeminat olan (3750) lirqı hni teklif 
mdıtuplarını mczkilr sünde aut 14 de ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde,
leıindeki vesaikle komisyoncu olmadı«lan
ııa ve bu itle alikadu tüccudan oldmda
rma dair ticaret oda11 veılkaalyle mezkt\r 
Pıı ve saatte komisyona miiracutlan. 

(3368) 11472 

meihlt beyannameıint, ekleriyle bir • 
likte ve tızerinde anlat:ıldılt ıibi ek • 
siksiz olarak dolduruduktan aonra en 
geç 20. 8. 1940 cumartesi ıtıntıne kadar 
Tef tit Heyeti Reisliğine göndermiş 
bulunacaklardır. 

3- İsteklilerden evaafı uygun gö -
rülenler, 2. 9. 1940 pazartesi günü saat 
9 da Ankara veya lstanbul'da tahriri 
bir imtihana tibi tutulacaklardır. 

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

Muhammen bedelleri ve i 
şağıda yaZ1lı 2 grup kablo "' 
16. ~. 940 cuma günü ı.aat 15 d 
ren ayrı ayrı kapalı a.arf us 
karada idare binasmda satın 
tır ı - Heyeti umumiyninln tahmin edilen 

Weli 101880 lira •• muvakkat teminatı 
"41 liradır. Parça parçı Yerlldiiine söre 
mavakkat teminatı da ba nisbette azaltılır. 

S - Hepsinin ihale clinli 10 - temmuz -
.. car1&tnba pnü uat ıs dedir. İhale 
Jl911ada komutanlık satın alma komisyo -
aıi1lda ,.pılacelrtır. 

lıtanbu/ Komutan/ılı Satın Alma Ko. : 
400 ton dikenli tel ile 300 ton düz cal

vanizli tel pazarlıkla aatın alınacaktır. Pa
zarlık 8/7/940 cünü aaat ıs de yapılacalı:
tır. Muhammen bedeli 300.000 liradır. İllı: 
teminatı 1S750 liradır. İatelı:Lilerin belli 
gün n saatte Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna müracaatları. (3403) 

Çuval alınacak 
Anbr• Le.,..zım Amlrlili S•tm Alma 

Ko.: 

70 Ton petrol alınacak 
Aderi Fabrilıalifr Umum MıidiirlC:iü 

Merkn Satın Alma Komiıyoaund~,,,. 
Tahmin edilen bedeli (15.659) Ura olan 

70 ton petrol aakert fabrikalar umum mü
dUrlOIU merıtu eatm alma koml.ııyoauuca 
22. 7. 940 pazartesi günü ııaat 16 da kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname para.sız 
olarak komlayondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (1174) lira (43) ku
rtlfU havi teklif mektuplarını mezkQr gün
de saat 15 e kadar koml.ııyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2'90 ıaumaralı kallanuu 2 
ve 3. maddelerlDdekt vesallde kom.l8yoncu 
olmadıklarına ve bu işle al!kadar tüccar
dan olduklarına dalr ticaret oduı vesika -
ılyle mezkQr giln ve eaa.tte komisyona mü
racaatları. (3371) 18464 

5- İsteklilerin imtihan programını 
Tefti! Heyeti Reisliğinden alrnalan 
veya mektupla istemeleri lbımdır . 

Bu işe girmek istiyenlerin 
hizasında yazılı muvakkat t 
rı ile kanunun tayin ettiği 
ve tekliflerini aynı ı;ün saat 14 
dar komisyon reisliğine ve 13402 

Galvanizli tel almacak 

1 - 20.000 '1JnhİI pazarlıkla tksiltme
si 6. 7. 940 saat 11 de Ankara Lv. imirliii 
satın alma lı:omisyoaunda »Pılacaktır. 

(3511) 13498 
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak 
da malzeme dairesinden, Ha 
da tesellüm ve sevk tcfliğln 

4 - lateklllerin telı:llf melrtuplanm te -
mluta ait makbwlariyle birlikte tiçihıcü 
maddede )"Ulb saatten bir aut nel utm 
alma lromiıyonana nrmiı olmaları prttır. 

lstanbul Komutanlık Satıın Alma 1Co -
misyonundan : 

M. il. Velı:lleti içiq 2S mim lı:utnuıda 
400 ve 3 mim. lı:utnmda 500 kilometre cal
•a.nidi düz tel posta telcraf •e telefon 
prtnamesine cöre olmalı: üzere S-7-940 cfl· 
nü aut 16 da puarltkla satın almacaılı:tır. 
İsteklilerin ytlıde ıs kati tenıinatlariyle 

birlikte betli sün ve autte Fınd*tı'da ko
mutanlık utm alma komisyonuna celme -

2 - Muhammen bedeli 14000 Ura 1ı:att 
teminatı 2100 liradır. Şartname ve nlbmı
nesi komiı1onda cörülür. 

D. DENIZYOLLARI 

tılacaktır. (3413) 134a0 

Un naklettirilecek 
(IOlO) 13001 

Kereste alınacak Muh~mmen 1' 

Yoiurt alınacak 
t.unbal Le•uım Amir/ili Sıtıa Alma 

ltomiıyonuad•a : 

Anlıara Levazım Amirlili Satın Alma 
Komiıyonundan: 

Devlet deniryollatı ifletme umum 
madürlüğünden : 
Kapalı zarf usulü ile eatın alınacağı 

ilan olunan 540 metre mikap keresteye 
talip çıkmadığmdan S ıemmua 1940 pa
zartesi günü saat onbette pazarlıkla 
satın alınacaktır. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere ahm satım komia
yonuna müracaatları. (5055/2995) 

bede ti 
Malzemenin iımi Lira Kr. 
1 - Yeraltı ve 

t t 7550 kilo yoiurt alınacaktır. Kapalı 
arfla eksiltmesi 8-7-940 pazartesi liinfl ıa
at 15 de Tophanede htanbul Lv. amirliği 
•tm alma komisyonunda yapılacalı:tır. Tah
aln bedeli 23Sl0 lira ilk teminatı 8763 Ura 
25 kuruıtur. Şartnamesi komiıYoDda ctiril-

tıteklileri nlı:anunt veılkalariyle 'bera
telrlif melı:tuplarını eksiltme saatinden 
tut nel lı:omlsyona vermeleri. (3038) 

UOS7 

Sıiır eti alınacak 
2'i& K. lılı Satın Alma /Co. dan: 

1 - Sına sarnt•onu 180 ton sıfır eti 
ı urfla ekıı11tmeye koaulm111tur. 

t - bale 1. T. tNO ealı gtbıU aaat 15 te 
,._ K. bk Nnamııdakt komlayoDda yapı-
IMakbr. 

1 - Muhammen bedel 36866 Ura ve mu
ftJdrat temlllatt da 271SO lira olup prtna
.... komisyonda lıer KUD sijrUleblllr. 

4 - f.ıeldller belli sUıı ve saatte ka -
- adlU'Ull kanunun tarltatı dairesinde 
~ ihale aaattnden bir saat evet 
~ nrmtı bulunacaklardır. P09-
t:lda pellmlel• mueret kabul etmes. 

(llNO) 18038 

Kuru ot alınacak 
IUiro• Ad ri Satın Alm• IComisyo

.,..,aa: 
1 - l'.dlnıedekl birllkler hayYanatımn 

-'fil lbtl~ •lan iki mll;yon kilo kuru 
et bpab art uuliyle ihalesi s. 7. 1940 
..-rteal stıııU eaat 15 te yapılacaktır. 

J - Tabmln fiyatı 110.000 llra ilk temt
Mb 8280 liradır. 

1 - mvaat ve teraıtlnl ~rmek lsttyen
... Jııer stbı it eaatlertnde iıtekltlertn de 
"1ll sQD ye saatte namı ....aıc " temı
aatıanm ihaleden bir saat nel 1111.11a7' tn1-
lıuındakt satın alma komiııyonuna verme-
lld. (110'1) 13040 

Kura ot almaeak 
Jlu., A•i.t Satın Alm• 1Co. ı 
1 - Blrllld• llqnutı tola 18'.GOO kilo 

ı'fl=J=·~ı::,~==~ wt a11u117ı. .UUtme;ye 
• - earııuun..a ı.t.ıuıııuı. ADbn leva

a>)-~-UJdıerl " J(U'&ft& ulceı1 aatuı aı-
·j·---anııüdır. tet.lllilef ,p.rtaa.. _.. lı:ııımhroDJard ~er. 

• - llalıaınmeD tutan 18240 liradır. 
• - tnı: temlD&b 1368 llrada. 
1 - a:aıı.ıı sarf usuli;yle eblltmat ıs 

.. tuUılm ......, ecllD cumar
.uat A&t 1l c1e Jlaftlta mbay pd

~lacalrtır. 
1 - titeldllel' teklif mekbıplııııtım en 

...... MO ~ dnll IM.t 10 a 
~ eatııı alma komi'70l9 riya
pderecelr veya verecektir. Bu ııa-
tıoara .selen mektuplar haklanda bir 

• ,.,..... (U11) 13183 

Sade Yalı almacak 
lstu6rll Lnuım Amirlili S•tıa Alm• 

' 1 - UO ton 184eyatı aJmaealrtır. K_. 
arfta eladltmetıl 11. T. NO ~ sü
_. 11 de Tosıllaaede btaJlbnl LY. &

IMID alma komlqoawıda ;yapıla-

leri. (34U) 13411 

Yulaf veya arpa almacak 
Edremit Satın Alma Ko. : 
1 - SOO toa 7U1af veya arpa alınacak-

tır. 

2 - Muhammen bedeli 24.000 lir:uhr. 
S - Jıluvaklı:at teminatı 1.IOO liradır. 
4 - Pazarlık 11. 7. 940 peaıı ı he dtıil 

saat 11 de Edremit askeri utm alını ko
mlayomı binaamda olacaktır. 

(348S) 134S7 

Benzin, ve vakum ve saire 
almacak 

Lüleburgaz Asl:ırl Satın Alma Komis
yonundan: 

64.000 kilo benzin. ü80 ldlo vakum, 
2112 kllo valvalln. 704 ldlo gres, 704 kilo 
ııaz. 192 ldlo lliıtUbU kimyevi muayene ile 
pazarlıkla alınacaktır. Puarlıtı 8. 'l. 940 
günü saat 14 te LWeblll'JfU askeri atm 
alma lromtayoaunda yapılacaktır. t.tekll
lerbl temlaaUariyle komla,yona mUracaat-
lan. (3498) 13489 

450 Ton uman alınacak 
Kütabya Asierl Satın Alma Koaıiqo -

aundıa: 
1 - Kapalı Hrl ua/i7le 450 ton •aman 

mnaaat11z alaraJı Htın ılınacalıtır. 
2 - lflubammen bedeli 6750 lira olup 

muvaHat teminat dçesi 506 lir• 25 iu -
rııştur. 

1 - Z6. 7. 940 cuma günü ıaat 16 da Kü
uhya toPfU alayı satın almı lr.omiı,oDUn
da ihalesi 7•Pıl•cajın4aa talipleri• teklif 
melttuplarıoı ihalede• bır Hat tvele iadar 
Kütahya ıatın alma lıomiqonuna teslim 
etmeleri 11.zımdır. 

f - BYHI n ı•mti öframei Ufi7en
lm• lıomi•7ou müracaatları. 

S - Taliplerin bıııınua emrett/fi Yna-
iti 111.mil buluıımaluı. (J4H) 1J4IO 

Ka,un eti alınactık 
Çarla Kor. Satın Afma 1Comi•70•adml: 

1 - Çcırlu trrta...,, ~ Ua~ tclD 
19.000 llilo k0)'1a eU Upa1ı sarf uulb'le 
aiı.nacaktır. 

2 - Jlıaleai 22 temmua 940 pazartesi gil
Dtl aat 15 te Qorlucla kor .atın alma ko -
~ yapıl.aktır. 

a - Kuluımınelı tutan J8000 lira Dk te
.mJaata l&:ıO Undır. 

' - llYNt ve prtnameaint ~ek fatl
;yenler her gtıD Ankara. tstanbul LY. lmlr
llİ'f atın alma komP7oDUD& n Çorluda 
kor •tın alma komlıyODUll& mllracaatla 
sOnbWrler. 

il - lateklUerlll kanumm tlılnct n U~
cll maddelerindeki lıetırelert'1• birlikte 
belli ırtın " eaatto bir ... t nel teklif 
mektupı.nm makbus mukabillııd9 vemıil 
buluıunaln. (a:iOO) 13491 

Sahan almecak 
Kon~ Kor Satın Alma lComiqornmtlu: 
1 - Konya'daki kıtaat ve mlelleutm 

11lhk ihtl:racı olan 40.000 lrUo ...._ kapa

lı suf aauliyle elıalltme)'e ltoam•ttllr· 

-===ı 2 - ŞartnanuıM Anlı:ara. lat&IMI. Kon
• • beraber teklif melrtuplanm elr- :ra Lv. lmlrlllderl utm alma komlQoala

••UPMln bir aut fte1 komiqcma • nndacbr. htelr111er teraitlal bcı ..... ,,_. 
..._ (121()) 

13190 • l larda okuyabilirler. • 
Yatak çaqaft alınacak 1 - ltbıı 40.000 lııllo eabmım malıemmen 

fdlııbal LeYuım Amirlili S•tm Alme tatan 18000 lir~. 
'nıi•Pot1mHI•• 1 4 - Şwtnam•ıııdtıld Jbd• ;rirml bel 
15000 adet ,.tak çartafı alınacaktır. Pa- milı:dar fası.. da dalall oldap llalde tık te.,_.lkla tıbilem..i 10-7·940 ~ libıti mfnatı 1917 Ura 50 kr. 

14 • Toplıaae'de lataabal Lv. &mir- 5 - Bbiltıme 2Z/7/l40 tarihine tmMcltlf 
utm alma komiayonunda yapılacalı:tu. eden puarteel llnll aut 11 de KoltJllıda 

S'llllDbı bedeli 21500 Ura. ilk teminatı 213' kor binası içindeki Lv . .lmf&olill Mtm alma 
:.. .. 50 Jmnıttv. Nibmuıe " prtmmeai lı:omiQonanda ,.pılacaktır. 
~fQGllda 16rllflr. !etaldilerin mani 6 - lst*Hler 12f'!/940 puMtesl ... 
'"8ilı:alarl1le belli uatte komisyona ,.ı . ...t 10 a lı:adar teklıf mektapl&nm aıes
-.aer1. (1121) 1SS07 lıtr -- alma lmomlıyona .........,.. ... 

recekterdir. 
Kura ot alınacak 7 - EbiltmeJ'e iıtılrlk edecekler 24'0 

idi.aba/ IComut•alıi S•tıa Alma lCe • MJJlı lranuaan 1, S inci maddelerinde )'Ur• 

61lqoauadu: b "9iı1ra1an Uwu etmeleri tuttn"· (SS59) 

Kcımutualık kıtaatı •ota ımp.ıı art • 11141 

Et ve un altnacak 
••nla Ad.eri l•tm Alıu lComhyoald tlu : 

llilrden llulı. B. tHr: T. 11ıalenln 

Cinai kilo Le. Kr. Lr. Kr. da aut tekil 
lıtır eti •178 ko7D 
w •ecı eti 1+uo0 21ııoo oo 1620 oo 2011 /940 11 x . ..n 
Un 240.000 28800 00 2160 00 23/7/940 12 X. sarf 
8dcla7 öiitmesi 210.000 21000 oo 2025 oo 23.17 /940 u x. ..n 

1 - .bkerl Dıtiyaç için ,.-uda yuıh iç kalem mevad i&ah edlldiiıi teıldlde kapa. 
il sarf aaııli1le utm alınacalı:tır. 

2 - btftlilerin ilenin a9kerlik IQbelhü llt katmüld ukerl l&tm alma...._ 
10ft1lll& ihale uatlndea bir aut "eliae kadar 111ulüne söre lauuladaldan aıekt11pla • 
naı t•llm etmeleri. 

1 - Daha fasla lrill'I edlnmelr leti,.aler Anb~, tn.ı'bDI L•. lmlrlllrlerhM!e ve 
Menin &lbrl eatm alma komi11owdaki tutııameleri her Dllllll dreblllrlw. 

(1417) 11411 

Sığır eti ahnacak 
•iU• 2'1m Safla Al•• IC.omi•,.lllUlll •.a: 

Cllml Kilom il. bedeJl ilk teııatı 

lalır eU 123000 21080 il. ıo2t Lr. 80 10. T. NO Çal'lo 16 da 
!bale teklt ~ 

Sapüsarf -tnldeTlm:aba-llma~ 
ı - ~killeri pıtDameJl - -- laıaü:roada ~ ........ obnlc 

abMJlrt•. 
I - Ta1lplada ilk tmııtMtlm ft Mldlf ~8ft De lllale • .a.dm lılr mat ,..., ..,... .._ ..ıaa alma......,_.,........,... lllılr1111ıt1m ....... r. 

.(JOJO) -

1 - Ankanı.dan Boluya naldedtleck 500 
ton un kapalı zarfla ekelltmeslnde talip 
çıkmadığından pazarlığı 9. 7. 940 saat 1~ 
te Ankara Lv. Amlrllğl aatın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher ton kilo -
metreıi 10 kuru.ttıuı 11000 Ura tık teminatı 
825 liradır. Şartoanıeıi komisyonda görU
lUr. Kanuni ve bu tılerle uJr&1tığına dair 
vesikalarla birlikte komisyona müracaat 
edllmeııi. (3318) 13463 

117 Kalem muhtelif zımpara 
taıı alınacak 

Ashrl Fabrikalar Umum Jfiidürlülü 
lflerlr.n Satın Alma Komi1y<1r.urıd11n: 

13005 

Adalar - Anadolu - Yalova 
Yaz Tarifeai 

telefon kablolan 34.285 -
2 - Bobin telleri 5 • .:06 -

(3271) 

Meıetomrukal 

Bulgur alınacak 
Aalıara Levazım Amirliii Satıa Alma 

Komiılflilnuadan: 

Talunin edilen bedeU (18.000) Ura olan 
117 kalel'll muhtelit zımpara lafı askeri 
fabrikalar umum mUdUrlUqU merkez satın 
alma komisyonunca 22. 8. 940 perşembe 
günU ııaat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname pa.raaıa olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (1350) Urayı havi teklif mektuplarım 
me:r.ltOr günde ııaat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kaııuuun 2 ve a. maddelerindeki veaalkle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle all
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odası vealkulyle mezk1lr gün ve saatte 
komtayona müracaatları. (8418) 18467 

Devlet Denizyolları işletme Umum Jlii
dürllitünilttn : 

D. D. Yolları Satın Alma 
Metre mikabı muhamm 

(42) kırk iki lira olan tak 

metre mikabı meşe tomruk '' 
çarşamba günü aaat 15,30 
zarf usuliyle Ankarada idari
da satın alınacaktır. 

l - '10 ton bulgurun pazarlıkla eksilt
mesi 8. 7. 940 saat 1~.80 da Ankara levazım 
Amirliği atın alma komlayo!lunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeU 5600 Ura kati te
minatı'840 liradır. Şartnameıi komisyonda 
1röril1Ur. (3496) 13487 

Tamir il etleri alınacak 
Anhra Levazım Amirlili Satın Alma 

Komiqonuad•a: 
1 - MAlchıe tanürabnda kullanılacak 48 

kalem tamir Aleti alınacaktır. Pazarlığı 
8. 7. 940 saat 11 de Ankara Lv. A.mirllğl 
atın alma komisyonunda yapılacakbr. 

2 - lıluJıammen bedell 190 llra. 85 kUl"Ull 
katı t.mlnatı 26 liradır. Liste komisyonda 
görWUr. (3501) 13492 

Kömür satılacak 
Anlıara Levazım Amirlili Sıtın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 20.000 kilo fınn kömUrU pazarlıkla 

arttırmaaı 10. 7. 940 ıaat 11 de Ankara Lv. 
A.mlrUl'l atm alma komlıyonunda yapıla-
cakbr. • 

2 - KlhnOrlerl görmek laUyenlerln ta
tuyon aakert fınn mlldilrlllğilne ve pazar
lık için belli vakitte 400 lira satıı bedeUy
le komlayonda bulunmalan. (3502) 18493 

2 Adet Santrafüj su tulumbuı 
alınacak 

A.slr.eri Fabrikalar Umum 8füdiırlüiü 
Jferlıez Satın Alma Koaıiıyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (2500) Ura olan2 
adet santraftij sıı tulumbası askeri fahri -
kalar umum 111\ldl'ırl \~-U nv·rkez satın alına 
komleyonuncn 22. 7. 940 pazartesi günü 
saat 14 te aı:ık <'kııntme ile Jhale edlle.:ek
tlr. Şartnanı<> p;u asız olarak komisyondan 
verlllr. Tallpl rın muvakkat teminat olan 
(187) Ura (llO) kunıı ve 2490 numarlı ka· 
nunun 2 ve 3. maddelertndekt veaatkle k.,. 
mtayoncu olmadıklarına vebu lfle alAkadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret odası 
vealkaslyle mczkOr gün ve saatte komlı -
yona mUracaatıan. (8488) 13481 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Muhtelif inşaat 
inhisarlar Umum MDdürlQğiJnden: 
I - İdaremizin Sivas Bapnüdür

lUğtıne bailı .. HargUn" tuzluında e-

45 Ton arap aabunu alınacak velce yapılan teaiuta iliveten yaptı· 
Adm F•bribl•r 1111111111 miidirlQü m•r· nlmuına karar verilen 1 - muhtelif 

la .. cıa ..ıaıa koaıiayoauada•: tiplerde ahpp k8pril, 2 • ahgap oluk 

ASKERi F ABRIKALAR 

Tabmlll edilen bedeli (15.750) lira olan ve oluk ayaklan inpaı .. kapalı arf" 
!!a~=:ıı~~=-'::!!~'!: uıuliyle ekalltmeye konmuıtur. 
yonunca 1517/940 paartesi ır&ntl .. , ıs II - Bu inpatıa. muhammta. beclell 
te kapalı Hrfla U.le edilecektir. Şartname U.734.55 liradır • 
paruıa olaralı: komisyondan verilir. TaliP- III _Eksiltme evr-L.. Sivuta in-
lerin mavalı:kat teminat olan '1181) Ura a&& 

(25) kuna111 ha91 telı:lif mektuplarım meı- hiaarlar Bq mUdtlrlllltınde ve lıtan· 
lriU dede uat 14 de kadar komlıyoaa ver- bulda Galatad 1 --' ~--meleri ve kendileriain de 2490 nam.aralı ka- a yo cu ~onu .... ,ııın-
ounıuı 2 n s. maddeleriodelı:i vesaikle ko- da İnhisarlar umum mllditrlflğü mer· 
miayoncu olmadıklarına ve bn lele alllı:adar keainde tus fen ıubeainde ıörUlebi -
tUccırdan oldolı:larma dair tfearet oda11 1i 
YHlkaalyle aıalı:tr litn Ye .. tte komi9- r. 
yona müracaatları. (3146) ıwa IV - Eksiltme 17. VII. 940 çar • 

38 
• x 20 1 d . • pmba aünü ölleden aonra saat on 

ton o mm .. ama emın beıte Sivuta İnhiurlar Baı müdtlrlil-
15 ton 8 mm. fi demır tel alınacak iü binuında miltepkkll komlıyonda 

Ad.eri Fabriblu Umum •idürliili yapılacaktır. 
Jlerla 8.uo Alma 1Comis7onuo4•n: V - istekliler teklif evrakı meya· 

Tümin edilen bedeli (19.000) Ura oJaa nına, fimdiye kadar yaptıkları bu ka
,..._. ıuıll H ton lema demiri " 15 bil itlen ve ticaret oduına kayıtlı 
ton demir tel Alkerl .Fabrikalar amam mii-
dirliiii meritu •tm alma 1ı:om1a,.onanca olduklarına dair olan vesikalarını da 
11-7·940 peqeaıbe sibUl aut 15 de kapa. koyacaklardır. 
h sarflıa ibaı. edilecektir. Şartname pan- VI - Muftkkat teminat miktarı 
ua olarak komi91oadaıt •erilir. Taliplerin % 7,5 beaabiyle (881) liradır. Temi· 
mavlMat Umıinat o1aa (14Z5) lirQı havi nat için Mllll bankalardan alınacak 
teklif mtıktQlenm mukilr si1nde saat 14 mektup ile bora& rayiç fiyatından 
de lmaclar lmomiayoaa vermeleri •• keadile- % 15 noksaniylı milıt nham kabul e
rinia de 1490 ıımıaralı bmııUD 2 ve ı. dilir. 
aıaddeltırincleld veaaiide lı:omianıaca olma· VII - Teklif mektuplarını •e di-
dıklarma ve ba itle al&Qdaı' ttlccarda 01• ~er evrakı havi zarfla ıullln ·• 
~ dair ticaret oduı nerlı:aiyle • r u e ıore 
..-ar ciilı ve ... tte komia1'Qm mlinc&at· milhllrlendikten eonra ihale ... tin. 
lan (3284) 1w 5 den bir IUt evetine kadar Slvuta bı-

hiaarJar bqmlldllrHlltıne makbus mu-
Ankara' da bir anbar İDf& bilinde verilmelidir. Potta ile g6nde· 

ettirilecek rilecek tekliflerin yine ihaleden bir 

A.arl Fürihlu Umum •idürliilt .. t neline kadar komiayona ıelmlt ••i• Sa• Alma ~omi•,.aadu : 01ma11 Ibımdır. Poıtada vaki olacalc 
ICetif 1*1.U (UOO) lira ol• 7*aıda gecikmeleri nazarı dikkate atınmu. 

sı-ı1ı IDtMt M1Mr1labrlra1ar1lllBllll mi. (5372/3266) 13'19 
dlrltittl medes eatm alma lromiQoDma 
19-7-940 eWDa IÜlll -.at 14,11 da ec* ... Glimritk .. lnbi1arlar v eklltıti 
llltm• ile ihale edilecelrtir. tartmme (16) müfettit muarinliii mü•balm 
INı'at ...ır.bllbıde ~ ...tlir. imtihanı 
T.ııp1er1e 11111ftlılrat t..._t oı- <240> Gamraı •• labiaular VeWetiaden: 
llra "2490 namaralı kwww 2 " ı. mad-
cleleriadekt ftMiide maanea s&a •• saat· V ektlet Teftlı Heyetinde (35) Ura 
w IPJomlayoaa mllracu.tıan. (1417) ll404 ull maqlı mGnbal Ud mUfettlı mua • 

vinHii içiıı bir müubeb imtihanı ya
pılacaktır : 155 Ton benzin almee.k 

A.Url l'üriblu Umma •iılirlili 
•na. Satııı Alma IComiqoınıaılu ı 

Talıeıin edilen bedeli (57.350) lira olu 
155 too .,.._ ukerl fabrikalar U1ll1Ull 
müdirliitü merlı:a •tm alma komia701111D
ca 2217 /940 puartni sünli saat 15 te b.
palı nrOa ihale edilecektir. 8ratııune 
(2) Ura (17) kunq mabbillnde lıomia:roa
daa nriHr. Taliplerin __ ._ teminat 
olm (4117) Ura (50) kW'UIQ laav.i taklif 
mektaplaımı mcMir siinde .... ı 14 de ka
dar komi11ona •ermeleri ve keadileriniıı 
d• 2490 numaralı kunıman t •• S. madd• 
terindeki •~• lııoinleyonea olmaclıkla
nna ve bu itle alakadar tliccardua olduk
larına Qk ticaret od•ı •eailrui7le mez
ktr sün ve IU'tt• komi•J'On& müracaatları. 

(5369) 11473 

1-Bu mGAbakaya ctrebllmek için: 
A- Memurlar bnunwıwı dördilncl 
mac:ldnlnde yuıh YU1fları hais ol -
mak. B- Yqı otuzdan yukan olmamak. 
C- Aakerlitlııi yapımı veya tecil edil
mit olmak. ç. Siyul Bilgiler Okulu. 
Hukuk ve tktiaat P'aktlltelerl, Yüksek 
iktisat ve Ticaret mekteplerhıden ve
,. bunlara mH-•il ayni derecedeki 
ecnebt bir mektepten mezun butuu -
mak. D- Ahlak vı aed~ itibariyle 
mlfettılıllk meılellnln latllnm ettiği 
vekar ve ciddiyete mUnaft bir b&ll bu
lunmamak. E- Sıbati her tilrltl lldlme 
.. her nm aeyabate mtllalt oldulu 

10 Ton 1-6,1 mm. kutnmcla 'ft tam tqekkUllU bir reaml hutabancden 
840 mm. Tulllnde cin ~ti alınacak raporla teftik edilmek, ıe • 

almacak rektir. 
Ad.eri F•briblar Umum Jlidirltill ı- la~ldi olıanls, mı.&yet 14. 8. 940 

Adılar - Anadolu - Yalova battmda S 
tell'lmu cuma ılinünden itibaren yu tari -
feıi tatbik ohınacalı:tır. Yeni tarife iıke -
lelere aaılmııtır. (5693-3S07) 13496 

Bu işe girmek istiyenle • 
üç bin yüz elli liralık mu 

--------------- nat ile kanunun tayin ettiii 
ve tekliflerini aynı ıün SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Lastik mantar alınacak 
Ankara M~rlıez Hılzıuıllb• MüHanni 

Satın Almı Komisyonundan: 
1 - MUeHeıemizin ihtiyacı olan 

500 kilo lastik mantar pazarlıkla •
tın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 8/7/940 pazartesi gü
nü saat 11 de Ankara Merkea Hıfsı•
sıbba mtlesaeıesi satın alına komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 2750 ve ilk 
teminat 206 lira 23 kuruttur. 

4 - Şartnamesini görmek iıtiyen-
ler komisyona müracaat ederler. ,.. 

5 - İsteklilerin kanunt vesikala
riyle beraber belli gün ve saatte ko-
misyona gelmeleri. (3446) 13470 

kadar komisyon reisliğine 
lazımdır. 
Şartnameler (210) iki yill 

ta Ankara ve Haydarpaga 
de satılmaktadır. 

(3272) 

Çamtomnık alı 

D. D. Yolları Satm A.lm• 
Metre mikibı muh 

(30) otuz lira olan takriben 
re mikibı çam tomru~ 17. 1 
ıamba ıünü aaat 15 de kapalı 
liyle Ankarada idare hın 
alınacakbr • 

Bu ite girmek istiyenler" 
dört bin iki yüz etti liralık 
teminat ile kanunun tayin 
katarı ve tekliflerini avnı 

--------------- e kadar komisyon reisliiiıı• 
VAKIFLAR UMUM Md· 

Nazan dikkate 
Vakıllıt Umum llOdlJrllfiııd••: 
Pnın " taımıtıe eatıp çıbnhiı · 

lllız zeytlnyalf ile _,,........_ -
mamı ordu emri ne tahılı edilmit ol
dulundan bafkaca Atıı yapılimyaca • 
ğı itin olunur. (3480) 13455 

r 

Za;ri - Kll9tam0ml 7878 illa7mda aldı
tmı terhh tu1ıeremi ka~ Y.wni 
atacainndaa e*leinio llllkmi J"Oldm. 

Sicil No. 47490 .. ,,at otıa Alım 
Bmer .. 1331. ~92 

lkımdır. 
§artnameler (300) Uç 

Ankara vı Haydarpqa 
Atılmaktadır. 

(3373) 

1Tltalem ampül al 
D. D. 'Y olluı Sau.a Alma 

lluhunmen Mc1eH 3.2195 lld 
lem muhtelif ampallw ıtll/I 
al s&ı& aut U ele ltapah arf 
klirada idaN blaaanda ... 

Bu lıe sırma letl,_... 
rah'k' manWlat teminat ile 
etıtiii ••ik••an •e teklifi 
.aat 14 de kadar komia1on 
ine!eri lhundıt. 

Sartnameler (161) kar1ll8 
Ha)'darpqa w..ıertınde 

(3309) 

Cıvata ve samun 
JJ. D. Yollan Satı• .Alma KoıJJiq~aa du: 

ırub&mmen bedel ve lllUftlibt tantnat mlkdan .,atıd& yazıb 1n 
ılcdUa illi ppılua eblltmeetae tallp çılmıa dıtındıuı yeniden 30. 8. 1940 
15 te kaplı zarf uull;yle Aakarada idare binasında aatna alUIMÜtır. 

Bu ııe r;trmek 18tlyenlerlll qatıda ,... ıb muvakkat teminat ile 
tll'l vesikaları ve tekllflerlDi Qın sUD • at 1' e kadar kom187oD ret.U 
IAzımdır. 

eartııameıer 231 1tanl& ~ .. Jla ydarpqa veaııeleriııcle .. 
llôan\meD bedıtl Mu 

18481 . 

un. 
67672 

4l1H 

Balast mü na kasası 
D. D. Vollırı 4. lfln,,,. J1at1arliljlad•11 : 

940 malt senesi lıtetmemls l1stlyacı oJan. kqif bedeli ile 
kileri, teminat miktarı, lba1e tarihleri apfıda yanlı 4 fUbeye 
n ayn pnlerde vı uat 15 de tbaleai yapılmak üzere kapalı 
ekaUtmeye konulm111tur. 

B11 l11 prmek iatlyealerin hialannda yazılı teminatı vera:J• 
aan tayin ıttiii velika ve ebiltmeye prmeie manii kanuni bit 
madığına dair beyannameleriyle teklif ınektuplarını ekıilUDI 
yea olan uatten bir 8Mt evellne kader Jııomi8yoıı rellliiia• 

nmdır. 

Poatac!a olacak &ffllaneler Jiabul eclilmu. 
Bu ite ait muka\'ele ve ptiname projeleri 4. lfletme m 

Ankara, Haydarpqa. Sı\'11, Ambya. Samtun l1tasyonlannc180 
rak daiıtılmaktadır. 

Ocak Km. Miktara 

365+850 
483+000 
238+200 
260+265 
278+280 
sıı+ooo 
352+3S5 
361+365 
204+aoo 
214+000 
215+000 

M3 
4000 

15000 
2000 
3000 
2000 
2000 
4000 
3000 
1080 
500 -lCM>O 

Xetl( B. Muhammen B. 
L 

5200) 
18000 ) 
2400 ) 
3600) 
3400 ) 
2200) 
5600 ) 
3600 ) 
1400) 

ı~ 

._. • ..,_ .. ,_ JComiQo ...... 1 puutl9i ibil ÜIW'"ll lmdılr Velrl· 
T .... eclil• Mdell (IUCIO) 11ra olan Jet Teftlf H.,.ei IWelilfne iatida De . 

J O ... JUdl IO tim elta 1'1111 ...S ....._. l4ip Ol .... wru..11 tadr 

58+000 
ıt-26+000 

5-8 ..mı 
631+ooo 
6'0+000 

1000 
3000 
7000 
IOOO 

tllM/N77) 

JC. 
130 
120 
120 
120 
120 
110 
1'0 
120 
140 
140 
130 
140 
140 
ıeo 

140 
ıao 

1400 ) 
1400) 
4800) 
'800 ) 
GOOG) 



olup ıartnameai 107 kurup komisyondan 
alınır. Taliplerin zarflarını ihale aaatinden 
bir aaat eveline kadar M. M. V. Sa. AL 
Ko. na vermeleri. (338) 13340 beri eldiven alınacak 

. "fifJ . 
ttr Sat1n Alma Komisyonun- 100 baraka yaptırılacak 

~rıe tahmin edilen fiyatı (lSO) 
· tldi 1 oları (6.500) altı bin bet yiı.ı 

1 tıır. 
1
ven kapalı zarfla münakasaya 

.3o halesi 8-7-940 pazartesi ıtünü 
b dır. İlk teminatı (731,25) yedi 

la~ lira Yirmi beıı kuruştur. Ev -
ınesi M. M. V. satın alma ko -

etti IOrülebilir. İsteklilerin kanu -
.. lt ti b~lgelerle ihale saatinden en 

1 
hela.ne kadar teklif mektupla -
toııa vermeleri. (3022) 13030 

't· .. •re Çorap alınacak 
'"etaı · 

th Sat1n Alma Komisyonun-

Çiftine tah · ed'l r· ( ) ~ mın ı en ıyatı 25 
Ço tııı olan (12.000) on iki bin 
~ apk eksiltme suretiyle mü

uıtur. İhalesi 8-7-940 pazar
~ :t o~ ?irdedir. İlk teminatı 

. ~ Yınnı beş liradır. Evsaf ve 
ftrtl •• ~· V. aatın alma komisyo -
beta tbılır. İsteklilerin kanunun em
bııı~rle muayyen vakitte komls -
\' --...ıaları. (3023) 13031 

. :t.ıc Örtüsü alınacak 
' 1'1eti Satm Alma Komisyonun-

~ tahırıin edilen fiyatı (450) dört 

0 
ol~n (2.SOO) iki bin beı yüz 

rtııııı kapalı zarfla münakaaa
dır · İhalesi 9-7-940 salı ıtünü aa
liç. ~lk teminatı: (843,75) sekiz 
~a Yetmiı beı kuruıtur. Ev -

esi M. M. V. satın alma ko -
. 1~örulebilir. İateklilerin kanu-

'-•t 
1 ~lgelerle en az ihale saatin-

. heline kadar teklif mektupla•»o 
\'·· l1a vermeleri. (3024) 13032 

. :ı havlusu alınacak 
filJ t' s . ' ı atrn Alma Komısyonrzn-

0 tahnıin edilen fiyatı (32) otuz 
lçı~ 02.000) C?n iki bin adet yfiz 

tıı tkıiltıne suretiyle münakasa
t4.r. İhalesi 9-7-940 sah günü sa
~ ır: İlk teminatı (288) iki yüz 
~. ltt •lıradır. Evsaf ve ıartııameei 

•11Jı alma komisyonunda görüle
ı e. 

tın kanunun cmrettiii belıe-
trı liin ve aaatte komisyonda 

(3025) 13033 

ı-'terlik almacak 
•l41 . 

etı Satrn Alma Komisyonun. 

Siftiaıe 
' tahmin edilen fiyatı (200) 
\etı~ Olan (10.800) on bin sekiz 
. t kapalı zarfla mllnakasaya 
llıthaleai 9-7-940 salı cünü saat 

tenıfnatı (1.620) bin altı yiia 

' ltvaaf ve tartnameal M. M. 
~o. nunda rörülebilir. İatek-

91nrettlii belrelerle en u 
"bir saat evetine b.dar tek

Jıomisyana vermeleri. 
1IOM 

lı'tleJnnk tesisatı 
t 'ifl•ti Satın Alma K.omİlf7'0• 

~li 31084 lira 87 kurut olan An
•lelctrik tesisatı kapalı zarf
~ konmuıtur. Eksiltmesi: 
ı laıı ba riinü ıaat 11 dedir. İlk 
'lira 37 kurut olup prtna -

-._ koıniıyondan ılınır. Talip. 
... ~daıı bir saat evetine kadar 

le) • V. Sa, Al, Ko, na verme-
13107 

ıo~k tesisatı 
tqıeti Satın Alma Komisyo-

~ 
~ ~.112 lira 25 kurut olan 
"-ıı tvı elektrik tesisatı: kapa

c.;.rne1e konmuştur. Eksiltme-
1.ı_· : 2 •tnba rUnü 11at 10,5 dadır. 
~-~53 lira 47 kurus olup ıart
~ fi komi11yondan alınır. Ta-

'aatindcn bil' saat eveline ka
(a11,. 14. M. V. Sa. Al. Ko. Rs, 

•) 13108 

tı .. L 'k 
• \> '"-.qrı tesisatı 
. 'qı 
~ ttı Satın Alma Komisyo-

'li 25.572 lira 32 kuruı olan 
~ lıtı e\ti elektrik tesisatı kapalı 
~be konmu:ıtur. Eksiltmesi: 

"'"lt1 1 e &ünü saat 11 dedir. Uk 
~ ~ 80 kuruı olup prtname

t'lt. iı>'ondan alınır. Taliple
(ıtıııı 1( ıtteıı bir saat eveline lra -

ite) · t.!. V. Sa. Al. Ko. na ver-
J~i 13109 

"-..~"'t'Jon inıaıı 
1 '"'it' s 
~ 1 atrn Alma Komisyo-

M. M. VeHleü Satın Alma 1Comi170-
nıından : 

Keoif bedeli 459.255 lira olan 100 adet 
ah~p baraka infaatı kapalı zarfla eksilt -
meye konmuıtur. Eksiltmesi: 19-7-1940 cu
ma ıtünü saat 15 dedir. İllr teminatı: 3444 
lira U lrunıt olup prtnımesi 230 kurup 
komisyondan alınır. Taliplerin nrflırmı 

ihale SMtinden bir saat evellne kadar M. 
M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (3340) 

13342 

Bez yular bqlığı alınacak 
M. M. Veli/eti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı: 160 

truruı olan 1000 adet bez yular baılıiı pa
zarlıkla aatın alınacaktır. Pazarlıiı : 
9-7-940 salı gUnü saat 14 dedir. Kati temi
natı: 240 lira olup jArtnamni komiayonda 
rörülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. 
V. Sa. Al. Ko: da bulunmaları .. (3441) 

13416 

Ç&maflJ' almacak 
M. M. Vdaleti Satın Alma Komisyonun

dan : 
Ekeiltıne cünii talibi tarafmdan verilen 

fiyat pahalı ıörüldüiiinden otuz bin takım 
çamaıırm beher talrımma 105 lranıt fiyat 
tahmin olunarak 7eniden kapalı zarfla dt
ailtmeye konulmuıtur. Şartnamesi 158 ku
ruş kaqılıfında Ko. dan alınır. istekliler 
iki bin üç yÜs altmıı Hı:! lira elli kunıtluk 
teminatları ile birlikte teklif mektuplannı 
ebiltme ıtinü olan 24-temmos-940 ÇU' -

pmba aünü saat 11 den behemahal bir ıa
at eveline kadar Ankara'da M. M. V. aatnı 
alma Ko. reisliiine vermeleri. (3438) 

13469 

Çorap alınacak 
M. M. Velı:ileti Satın Alma 1Comis70-

nundın : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (38) 

otuz sekiz kuruı olan (6.000) altı bin çift 
pamukla karııık yün çorap pazarlıkla mü-
nakasaya konmuştur. İhaleai 1217/940 cu
ma günü aaat ondadır. Kati teminatı (342) 
üç yüz Jrırk iki liradır. .Enaf ve prtna· 
mesi M. M. V. ıatm alma komisyonunda 
görülebilir. 1ıteklilerin kanwmn enH'ettiii 
belrelerle ihale aaatında komisyona cel-
meleri. (3466) 13475 

Kilim almacak 
14. il. VtJ:aleti Sıtm Alma Komisyo

nundan: 
Beherine tahmin edilen fiyatı (300) tiç 

yliz kuruş olan (5.000) bet bin adet kilim 
pazarlıkla münakasaya konmuıtur. İhalesi 
12/7/940 cuma ırunii aaat on birdedir. Ka
ti teminatı (2.250) iki bin iki ,Uz elli li
radır. Evsaf ve ıartnamesi M. M. V. satın 
alma KO nunda ıörülebllir. İateklilerin 
kanunun emrettiii belrelerle ihale aaatın-
da lı:omiıyona ıelmeleri. (3467) 13476 

Çadır bezi alınacak 
M. M. VeHleti Satın Alma K.omis7onun

dan : 
Beber metnaıne taluala edllea ff,,.u 

(I~) 7'1% yirmi 1>et lcunıt otan empenne -
ablize edilmit 60.000 lıl. marutl çadır bezi 
puarldı:la münakaaaya konmuştUt". İhale&! 
8/7/940 paarteai rünü IMt 10,30 dadır. 
Kati teminatı (11.250) on bir bin iki yüz 
elli liradır. Evsaf ve ıartnameli (440) dört 
yüz kırk kuruı mukabilinde M. M. V. aa • 
tm alma komisyonundan alınabilir. İ11tek
lilerin kanunun emrettiii belıe!Mle ihale 
saatmda Ko. na ıelmeleri. (3468) 13477 

Asta.rbk bez alınacak 
14. 14. Veli/eti Satın Alıu Komi•yonun

dın : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(21,60) yirmi bir kurut altmıt santim olan 
(400.000) dört yü bin metre astarlık bez 
~zarlıkla münakasaya konmuttur. İbalni 
817/940 pazartesi ıünil saat 11,30 dadır Kati 
teminatı (11,140) onbir bin yüz kıric lira
dır. Evsaf ve ıartnameai (435) dört yUz o
tuz bet lruruı mukabilinde M.M.V. satm 
alma komis70nundan alınabilir. bteklilerin 
kanunun emrettiii belrelerle ihale saatin -
de komisyona relmeleri. (S469) 13417 

Yazlık elbiaelik alınacak 
M. M. Veli/eti Satın Alma Komisyonun

dan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(132,90) 7ils otus iki lrarut doksan aantim 
olan (70.000) yetmiı bin metre yazlık el -
biselik bez pazarlıklı münausa,a lron • 
muıtur. İbalMi S-7-MO paun.l ıtünil aa.
at on birdedir. 

Kati teminatı (11.80!) on bir bin aelrıia 
,Us üç liradır. Enaf ve prtnameel (466) 
dört yüs altmıı altı 1rurut ımrlı:abilinde M. 
M. V. aatm alma komisyonundan almabi· 
lir. İstekljlerin kanunun emrettiii belce -
terle ihale aaatmdı komisyona ıelmeleri. 
(3470) 13479 

Pamuk çorap ipliği alınacak 
M. M. Veli/eti Satın Alma Komisyonun

dan : 
~~ 211

•323 lira 44 kurut olan iki 
~ .. i~arrıa eksıltmeye lronmu:ı -
L~t. tİ1ı:ı1.7.940 perşembe rünil 

' teftlinatı: 1974 lira 40 
it, l' ltıeıi 1 132 kurup kom is-
~ ~dllipltrin ihale saatinden bir 
~~:~ ı:arnarını M. M. v. Sa. 

~ Cti, (3120) 13110 
t~ d 

~·••ı ~Po yaptırılacak 
~~lı ~~ Sıtın Alma Ko.: 
~•det df.;3 lira 17 kuruı olan 

e lt011 el><> lll§aatı kapalı zarf
ı~~~ ırtı~~ıtur. Ekl!llltmeıi: 16 / 

Beher kiloauna tahmin ediln fiyatı (165) 
J'Ü altmq bet bnıt olan (15.000) oa bet 
bin kilo pamuk çorap iplifl pazarlıkta mü
nakasaya konmuıtur. İhalesi 10-7-940 çar
pmba aünü aaat ondadır. Kati teminat 
(3.712,5) üç bin 7edi ri• on iki Hrı elli 
kuruştur. Evsaf ve prtnameei M. M. V. 
aatm alma komisyonunda her ıtln öileden 
sonra ıörülebilir. İıteklilerln kanonun em
rettiii belrelerle ihale aaatlnde komiayo -

ı-,. ıı.,_ 
01 

saat ıı dedir. İlk te-
lıı~ Up ıartnıımesl 83 ku
V t "at &lınır. Taliplerin ihale 
ı · '-. .\J eveııne kadar zarfiarı-

h, · l<:o. na vermeleri. 
q, .. - 1320/S 

ı. "b.ı '441,ıı ~ Yaptırılacak 
~ •tın Alma Komisyo-

'lt 21 ,,;afS lira fS7 truruı ol.an bir 
l · lttı:a~apaıı zarfla eksiltme -
l ~ıltıneaı: 19.7.940 cwna 

• İlk tenılnatı: 1604 lira 

na relmeleri. (3471) 13480 

Bir adet çan almacak 
M. M. VeHleti Satın Alma /Comi17on111J

dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 100 lira o

lan bir adet Z4 voltluk daimi cereyanlı çan 
ve teferruatı ile 12 adet hortum rekoru 
pazarbkla satın alınacaktır. Puarhir: 
9-7-940 sah ıünü saat 11 dedir. Kati temi
natı: 15 lira otup prtnameal komtsyonda 
rörülür. Taliplerin muaYl'en vakitte M. M. 
v. Sa. Al Xo. da bolamneJ.en. (1491) 

lMIS 
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65 Tavla halatı alınacak 
il. 11. VeWeti Satın Alma Komis.,,onun

dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1450 lira 

olan 65 adet uvla halatı pazarlrkla satın a
lınacaktır. Pazarhtı: 10-7-940 çarşamba 

ıtml aaat 11 dedir. Kati teminatı: 217 ,5 li! 
ra olup tartnametlf lı:omiıyonda görülür. 
Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (3489) 13482 

VILA YETi.ER 

Harita yaptırılacak 
Kayseri Belediye Riyasetinden 

Kayseri ıehrinin hali hazır haritası
nın ikmal iti yapılan teklif haddi la
yık görüldüğü takdirde 14.6.940 cuma 
günü saat 14 te kapalı zarf usulile elc
siltmeye konulmuı ise de talip zuhur 
etmediğinden arttırma eksiltme ve i. 
hale kanunun 40 ıncı maddesi muci -
bince bitit tarihinden itibaren bir ay 
mOddetle pazarlığa· konulmasına ka
rar verildiğinden taliplerin 14. 7. 940 
tarihine kadar belediye encümenine 
müracaatları ve prtnameyi İstanbul 
belediyesi ren heyeti ve Ankara be
lediyesi imar heyeti fen ıefliğinde 
görebilecekleri ilan olunur. 

(5256/3199) 13192 

111 Ev yaptırılacak 
lzmir Villyeti iskan Müdürlüğün

de• 
1 - Vitlyet dahilinde kerestesi 

İlkin dairesinden verilmek ve sair 
malzeme ve bütün işçiliği müteahhi
dine ait olmak Uzere Bergama'nın 
Zevtindağ nahiyesi merkezinde 15, 
Sıfancı 62, Dündarlı köyün~e 40 ve 
Dikili merkez kazasında 30 ki ceman 
ııı evin inşa11 hakkında evelce ka -
palı zarf usuliyle yapılan münakasa
ya t11lip zuhur etmediğinden 2490 aa
yılı kanun hükümlerine ~~re bu . e.v
lerin inşası 23. 6. 940 tarıhınden ıtı · 
ren 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulacaktır. 

2 - Yaptırılacak evler x No. lu 
kirgir tipte olup beherinin keşif be
deli 47S lira 78 kuruştan ceman 52811 
lira 58 kuruştur. 

3 - Bu evlerden Dündarlıdaki 40 
evin 10. 7. 940 günü saat ıo da Ye Sı
ğancıdaki 26 evin aynı günde saat ıs 
de ve Zeytindağdaki 15 evin ıı.7.940 
günü ıaat 10 da ve Dikili merkezin -
deki 30 evin aynı gilnde saat l 5de i -
haleleri İzmir İskan Müdürlüf!ünde 
müteşekkil komisyon tarafından ya· 
pılacakttr. 

4 - İsteklilerin yüzde 7,5 tan mu
vakkat teminatlariyle 2490 sayılı ka
nuna göre icabeden vesikaları hami -
len muayyen giln ve saatlerde ko -
mieyon relslltfne mOracaatlan 

5 - işbu inşaata ait plin ve evra
kı saire her gün İzmir iskan Müdür
lüğünden görülebileceği ilan olu -
nur. (2385/322) 1320ı 

Saha tanzimi 
lstanbul -belediyesinden : 

Taksim kıtla sahasının meydana na
zır kısmının tanzimi işi kapalı zarf 
usQlü ile eksiltmeye konulmuştur. Ke
şiE bedeli 56100 lira Sl kuruş ve ilk te
minatı 40S5 lira 2 kuruştur. Keşif, şart 
name, proje hülasası ile buna müte -
ferri diğer eyrak 280 kuruş mukabilin
de fen işleri müdürlüğünden verile -
cektir. İhale 13. 7. 940 cumartesi günü 
saat ı2 de daimi encümende yapıla -
caktır. Taliplerin ilk tPminat makbuz 
veya mektupları ihale tarihinden se • 
kiz gün evel fen i'leri müdürlüğüne 
müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 
~40 yılına ait ticaret odası vesikalarile 
2490 numaralı kanunun tarifatı eçvre
sinde hazırlıyacakları teklif mektup -
larını ihale günü saat (11) e kadar dai
mi encümene vermeleri. (5247 /3202) 

ı32ı8 

140 adet ev yaptırılacak 
/zmir lskln Müdüriyetinden 

1 - Vil!yetimizin Urla kazası mer
kezinde 100 ve Bergama kazasının 
Kınık nahiye merkezinde 40 evin ke· 
reıtesi !skin dairesinden verilmek ve 
diğer malzeme ve itçiliği müteahhide 
ait olmak üzere inıasının kapalı zarf
la yapılan ihalesinde keşif bedeli ü
zerinden yapılan tenzilat layık had
de görülmediğinden mezkQr evlerin 
inıası 28. 6. 940 tarihinden itibaren 
açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Yaptırılacak evler 10 No. lu 
kirgir tiptir. Urladaki evlerin mu . 
hammen keşif bedeli beheri 599 lira 
48 kuruştan ceman S9948 lira ve Kı • 
nık nahiyesindekilerin beheri 475 li
ra 78 kuruştan ceman 19031 lira 20 
kuruıtur. 

3 - İhale 13. 7. 940 günü nat on
da İzmir İskan Müdürlüğünde mü
teıekkil komisyon taraf ındar,ı yapıla
caktır. 

4 - lıteklilerin % 7,5 dan Urla i
çin 4496 lira 10 kurut ve Kınık için 
de 1427 lira 34 kurut muvakkat temi
natlarını yatırdıklarına dair makbuz· 
la ve 2490 aayılı kanun hükümlerinl' 
göre icap eden vesikalarını hamilen 
müracaatları. 

5 - Bu inpata ait plin ve aair ev· 
rak ber pn lnnir lıkin müdürlü · 
lbde ıanueblHr. (2441/3344) u2s1 

Hakkari merkezinde hükümet 
konağı inşaatına ait ilin 

Hakkari ValiliğindM : 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko

nuıc.n : 
ı - Evclce kapalı ı:arf usuliyle ek

!'İltmeye keınulan 112-'.90 lira 16 kuruı 
kc• if bedelh fi...ılcicari hükümet kona
ğı~a talip zuhur etmediğinden ihalesi 
aşağıda gösterildiği veçhile ayni ıera
it tahtında pazarlıkl;ı yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait evrak ıunlardır 
A) Proje 
B) Hulasai keşif 
C) Elektrik tesisat ketfi 
D) Ölçme cetveli 
E) İhzarat ve imalit "seridöpri., 

bordroları 
f') Mahal listesi 
G) Dahili elektrik ve ııhht tesisat 

umumi ve fenni şartnameleri 
H) Hususi şartname, bayındırlık it· 

leri genel ve yapı işleri fennt prtna
meleri 

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

rin nafıa müdürlüklerinde görülebilir. 
4 - Eksiltme 19. 7. 940 cuma günü 

saat 14 de Hakkari ddterdarhğında 
müteşekkil komisyo?da yapı~acaktır. 

5 _ Eksiltmeye gıreceklerın (6874) 
lir (5ı) kuruş muvakkat teminat a~
çcai vermesi ve buişe mahsus ~~mak u
zere eksiltmenin yapılacağı gunden 8 
gün önce Hakkari viliyet ehliy~t ~esi
kası komisyonunda alacağı ehlıyet ve 
!ikasını ibraz edeceklerdir. 

6 _ Taliplerin m:.zkiir gün ve sa: 
atte komisyona müracaat. etmelerı 
ilan olunur. (5512/3347) 13344 

' Posta nakliyatı 
Bitlis P. T. T. Müdürlüğünden 

Bitlis D. Bakır arası posta 
sürücülüğü yazın otomobille iki gün 
de ve kışın hayvanla altı günde yaz 
ve kış Baykan, Garzan, Beşiri, Sinan 
Bismil merkezlerine uğramak ve ya
zın üç kamyon kışın 57 hayvan bu • 
lundunnak haftada sefer yapmak be
her karşılık yazın ısoo kışın 1500 kı
şın ı200 kilo hamule taşımak ıartiyle 
şar name hükümleri dairesinde 940 -
941 bir senelik ve 940 - 942 seneler i
çin ayrıca üç senelik olarak beher ay
lığı 2ıoo lira muhammen bedel kapalı 
zarf usuliyle 1. 7. 940 pazartesi günün 
den itibaren ıs gün yeniden eksilt -
meye konmu§tur. Gazete ilin bedeli 
müteahhide olmak üzere yapılacak 
tenzilat haddi layık görüldüğü tak· 
tirde ıs. 7. 940 günü saat ıs de Bitlis 
P. T. T binasında te§ekkül eden ko -
misyon huzuriyle yapılacaktır. Bir 
senelik için muvakkat teminat 1890 

ve üç senelik için de S030 lira olup 
kati teminat iki mislidir. (3456) 134ı9 

Sade yatı alınacak 
Kütahya tayyare birliği satın alma 

komisyonundan : 
1- Kütahya tayyare birlikleri için 

Mayıs 941 sonuna kadar 9000 kilo sa
de yağı eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 23. Temmuz 940 salı 
günü saat onda Kütahya merkez ko -
mutanlığındaki komisyonumuzda ya -
pılacaktır. 

3- Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
4- Sade yağın muhammen bedeli 

10800 lira muvakkat teminatı 762 lira
dır. 

5- Şartnameleri ı;örmek iıtiyenler 
her gün komisyona müracaat edebilir
ler. 

6- Eksiltmeye iştirak edecek olan
lar kanunun icap ettirdiği vesaik mev
cut olmak şatriyle teklif mektuplarını 
23 Temmuz 940 salı günü saat dokuza 
kadar makbuz mukabilinde komisyon 
başkanlığına vereceklerdir. 13500 

Alôka katı 
Ankara memurlar kooperatif 

tirketiınden 
Tahsildarlarımızdan Salih Boyacı 

oğlunun, istifacn ayrılmıı olması do
layısiyle Şirketimizle bir alakası kal
madığını ilan eyleriz. 2690 

IJ>911.et müne.kuuı 
Milli Saraylar Madarlülüaden 
1 - Yalovadaki Riyueticilmhur 

köıkünün yanında inıa edilecek kati
bi umumilik binuının inıaatı kapalı 
zarf usuli ile yeniden eksiltmeye ko
nulmuıtur. 

2 - İnpata muktazı malzemeden 
tq, tuğla, kum. çakıl, kireç, çimento, 
betonarme demiri, kalıphk kereste 
döıme ve parke tahtaları, kiremit ve 
çinko levhaları müdüriyetimizce in§e
at mahallinde müteahhide teslim edi
lecektir. Çivi Müteahhidine aittir Bu 
kısım intutın itçilik (11063) lira SO 
kuruıtur. 

S - Doğrama itleri kerestesi, mer
mer, cam, yağlı boya ve badana mal
zemesi, çiçeklik camekinı, kapı ve 
pencere takımları ve aaire gibi bütün 
malzemesi de müteahhide ait olan 
ikinci kı•ım inpatın keıfi (12350) li
radır. 

4 - Bu inpata müteallik avan pro 
jesi ile birinci ketif vetve~i fenni 
şartname eksiltme prtnameaı ve mu
kavele müsveddesinin birer suretleri 
(2,5) lira bedel mukabilinde Dolma
bahçede Milli Saraylar Müdürlüğü 
kaleminden alınabilir. 

5 - Eksiltme temmuzun 19 uncu 
cuma günü saat onbeıte Millt Saray
lar Müdürlüğü binasında yapılacak
tır. 

6 - Muvakkat teminat (1755) lira 
(27) kuruıtur. Bu paranın eksiltme 
nin yapılacağı saatten bir saat eveli
ne kadar mal sandığına yatırılmıı bu: 
lunması lazımdır • 

7 - Eksiltmeye girecek olanlar Ti
caret odasına kayıtlı bulunacaklar ve 
ıimdiye kadar bafka yerlerde yaptık
ları asgari (20-25 bin lira raddcsinde
ki inıaat işlerine dair elde ettikleri 
vesikalarla ve bu vesikaları göstermek 
suretiyle Milli Saraylar Müdürriye
tinde bulunan kontrol mimarlığından 
ayrıca alacakları fenni iktidar şaha
detnamesi ve teminat parası mabuzu
nu muayyen zamandan bir saat cveli
ne kadar kanunun tarifatı dairesinde 
tanzim edecekleri kapalı .zarflar de
rununda eksiltme heyetine tevdi ede
cekleridir. (5663-3505) 13499 

M. M. V. Hava Müatetarbğı 
F otin alınacak 

il. il. Vdilni Hava Satın Alma Ko-
misyonundan: · 

1 - 2000 çift fottn pazarlıkla atın alı
nacaktır. Muhammen bedeli 12.400 lira o
lup kati teminat mlkdan 1.860 liradır. Pa
zarlığı 8. 7. 940 paaarte1I gUnU aaat 10 da 
hava satın alma komll!lyonunda yapılacak
tır. İdar! tartname, evsaf ve nUmuneat her 
gUn öğleden aonra komlayonda ırörUlebl
llr. İstekJllerln muayyen gtln ve saatte ka
tı teminat ve kanuııt belgeleriyle komla -
yonda bulunmaları. (3296} 13266 

4 adet traktör almacür 

•. M. Veli/eti Havı Satm Alım IC0-
mis7onundın : 

1 - 5 ton cer lruvetinde 4 adet traktör 
satın almacaktır. Bu itlerle metcul firma
lar verecekleri makinelere ait mufuıal tek
lif mektuplarmı en &eç 2'5-7-940 Uriblne 
kadar hava müııteearbtı 2. Şb. ye verme -
leri. (3329) 13334 

Elbise alınacak 
il. il. Vdileti Hava Satın Alma Ko. t 
1 - 3.000. takım maın'11 kı3lık elbise 

ile 1000 adet dikilmiı elbise pazarlıklı ıa.

tm alınacaktır. (Kışlık elbiseler 13,5 ka
putlar 12,5 liradır.) Hepsinin muhammen 
bedeli 53.000 lira olup lı:atl teminat mık -
tan 7.800 liradır. Pazarlıeı 12 7 940 cuma 
günü saat 11 de hava satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İdari şartname evaaf 
ve nümunesi 265 kuruş mukabilinde her 
ırlin öğleden sonra komisyonda ıtönilehihr. 
İstekliler.in muayyen gün ve saatte kati te
minat ve kanuni belgeleriyle birlikte ko-
misyonda bulunmaları. (3388) 13397 

5 Adet seyyar etiiv alınacak 
M. M. Vekaleti Hıva Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - Muayyen günde talibi zuhur etml -

yen 5 adet seyyar etijv pazarlıkla yenldea 
aatın alınacaktır: Muhammen bedeli 11780 
lira olup katı teminat mikdan (1763) lira
dır. Pazarlığı 12. 7. 940 cuma &1lnU ııaat 10 
da hava astın alma komisyonunda yapıl• 
caktır. İdari ve fenni prtname her gtlla 
öğleden sonra mezk(lr komisyonda görtile
blllr. İsteklilerin muayyen ,gt.ln ve aatte 
katı teminat ve kanun! belgeleriyle ko
mll!lyonda bulunmaları. (3492 ı 1348' 

T ransformotör yağı alınacak 
M. ili. Vdileti Havı Satın Alma Ko

mi•7onundan: 
1 - Muayyen günde talibi zuhur etml

yen 8 ton transformotör yağı yeniden pa. 
zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen ı.. 
deli 1500 lira olup katı teminat mlkdPn 
226 liradır. Pazarlığı 12. 7. 940 cuma gUnQ 
saat 10,30 hav satın alma komlsv<'nuı:da 
yapılacaklır. İdari ve fennt ıartnamP. h• 
gün öğleden sonra mezk(lr koml~otıda gö
rülebilir. istekllleriıı muayyen gün ve aa.
atte kati teminat ve kanuni belgeleriyle 
komisyonda bul,ıuımatan. (349~ l 13481 

Boya ve saire alınacalc: 
il. 11. VeUleti Havı Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - 150 Kg. Utanın - Cerrux D. T. 

T. 200 Kg. Cellon D. T. T. 200 kllo 3 kalena 
muhtelif boya pazarlıkla satın alınacaktır, 
Muhammen bedeli (1268) lira olup kati te
minat mlkdan 191 liradır. Pazarlıtı 18. T. 
940 cumartesi gUnU saat 11 de hava alla 
alma komisyonunda yapılacaktır. İdart 
şartname her gün öğleden aonra mezkQr 
komisyonda görfileblllr. istekUlertn muQ'• 
yen glin ve saatte katı teminat ve kıuııml 
belgeleriyle ko,mleyonda bulunmaları. 

t3f94) 1H86 

JANDARMA 

Kaputluk kUmaı almacak 
Ankara ]. Gn. K. Satın Alma Ko

misyonundan : 
Miktarı Cinsi 

Kaputluk 

Tahmin 
bedeli 
Lira 

tık te-
minat 
Lira 

30.000 kumaı lOS.000 6.500 
1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedell 

ve ilk teminatı yukarıda yuılı otua 
bin metre kaputluk kumaı 16 temmua 
940 salı günü saat on beıte Ankara 
J. Gn. K. binuındaki J. satın alma 
komisyonunca kapalı zarf eksiltmeıiy 
le alınacaktır. 

2 - Şartname S2S kurut bedel mu
kabili İstanbulda jandarma muayene 
komisyonundan alınabilir. Nümune 
her pn adı seçen komisyonlarda ıö
rillebilir. 

3 - Kanuni tartları haiz isteklile
rin 2490 u.yılıJcanunda yanlı tarif• 
ta göre tanzim edecekleri teklif mek
tuplarını ihale gUnü saat on di>rde 
kadar makbuz karşılığında satın alma 
komisyonumuza vermeleri. 

(3270) 13296 
• 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
l•tınbul Beledi7niadea : 

Tahmin İlk te
bedell mlnatı 
22107,50 1668,01 Hueld, Cernhpqa, B Yothı. zWırev! hutalıklar hutanelert)'le 

Zeynep K&mU dotume vtııln yıllık ihtiyacı için alınacak çij' ft 
pastörize aut. 

16884,00 1266,30 Huekl, Cerrahpqa Be yotlu, zührevi hutalıklar b&stanelerl;rle 
Zeynep KlmU dotume vln1n yıllık ihtiyacı için alınacalc ude ve 
tereyaıı. 

44775,00 3358,13 Huekl, Cerrahpqa, Beyoğlu zWırev! hutalıklar hutanHIYl• 
Zeynep Klmll dotume vının yıllık ihtiyacı için alı.nacak beyas 
karaman eti 

1M68,75 1190,18 Huekl, Cerrahp&f&, Beyoğlu, zührevi hutalıklar butaneleriyle 
Zeynep K!mll doğumev inin yılık ihtiyacı için alınacak kuru erzak 

Tahmin bedelert ile ilk teminat mlkda rlan yukarıda yazılı mevaddı gıdalye ayrı 
ayrı eatın alınmak Uzere kapalı zart uauliyle eksiltmeye konulmuıtur. Şartnameler 
Zabıt ve muamellt mUdUrlilftl kaleminde görülecektir. İhale 9. 7. 940 aalı gUnU aa
at llS te daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin Hk teminat makbuz veya mek
tuplan ve 940 yılına alt ticaret oduı veal kalartyle 2490 numaralı kanunun tartfatı 
c;eweııtnde hamrhyacaklan teklif mektup larını ihale günü aaat 14 e kadar '1alml 
encümene vermeleri llzımdır. (5094/3087) 18086 

TASHİH - İl!ltanbul belediyesine alt yukandald il!nın 24, 28 haziran ve 2 tem
muz MO tarihli nllahalannuzdakl intlıann da aerlevhası sehven (İstanbul Defterdar
lığından) ıekllnde yazılnuftu:. Taahlh olu nur. 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
lstanbul Sıbbi Müesseseler Arttrrma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Am Çoğu Mu. Fi. Muvakkat lartname Sekli 

Pırasa 30000-40000 
Lahna 21~ 
Taze Balda 8500-12000 
Ispruıak 30000-88800 
Barbunya 9300-12000 
Ayşe fasulye 37500-'8000 
Çatı fasulye 3300- (1()()() 
Bamya 2700- 4400 
Sınk domatea 3500- 5250 
Yer doınates 21~1500 
Sakız kabalı 20500-28000 
Patlıcan 65200-83000 
Semizotu 11700-18000 
Dolınalık biber 7800-11500 
Kereviz 4400- 8800 
Havuç 6400-10800 
Pnncar 225G- 3500 
Enginar adet •4000- 7000 
Karnebahar adet 6500- 91SOO 
Llınon adet 23000-72000 
Vejetalin Yatı 6000- 8000 
İyi su (damacana) 3000- 3500 
Kırıple kömtlr {ton) 1590- 2175 
Kesllmtı odun (çeki) 70- 90 
Kesilmemlı odun (çeki) 1900- 2500 
Mangal kömürü 43000-53000 

rpa 24500-33000 
'aman 8000-10500 
{cpek 8000--11500 

Sıht mUeMel!lelertn lMO malt yılının bir 
ı - Ekmltmel~r Cafaloğlunda sıhat ve 
2 - Eksiltmelerin ıekll gUn ve saatleri 
3 - Kapalı zarfla yapılacak ek81ltmeler 

5 } 
8 ) 
8 ) 
8 ) 

llS } 
14 ) 
13 ) 
20 } 
9 } 
8 ) 
8 } 

16 } 
5 ) 

12 } 
1 } 
5 } 

' ) 8 ) 
115 ) 
8 ) 

80 ) 
66 

1800 
350 
320 ) 
4,50 ) 

7 ) 
4 ) 
5 ) 

teminat bedeli 

Lira Ku. 
3297,28 

480 
170,88 
2610 

802.50 

247.88 

.. .. 
174 kunıt 

" 

" 

kapalı 
&çık 

kapalı 

kapalı 

açık 

17. 7. 940 ç&rJ&mba eaat 11 

17. 7. 940 çar,amba aaat 15 30 
17. 7. 940 çarıamba l!laa•. 16 
19. 7. 940 cuma saat 16 

19. 7. 940 cuma saat 15,30 

19. 7. 940 cuma saat 16 da 

kı11m ihtiyaçtan prtnameler:I veçhlle ekl!llltmeye koıı'1lmU1tur. 
lçttmal muavenet mOdllrltltU blnumda kurulu komlmyonda yapılacaktır. 
muhammen fiyatları muvakkat teminat mlkdarlan k&rfllannda ı;österllmifUr. 
için ihale u.atınden bir saat evel lııteklll erin teklifi havi ve ağzı mUhUrlU zartlannı 
IAaımdır. Mektuplarda teklif olunan fiyat ıann hem yaaı hem de rakamla yaaılmaa ıiLkbuz mukablllnde k"-!syoa& vermeleri 

anunı mecburiyettir. 
' - ietekltler ,1940 )'Ilı ticaret oduı vestkaalyle 2480 A)'llı kanunda yuılı v .. Ul&lar ve 

banka mektuplarım lı:apalı arflann lçertatne koymalan l&mmdır. (5299132&8) 



-8- ULUS 

YE İSEHİR PALAS OTELİ Ankara Atatürk 
hulvan Tl : 3949. İstanbul Şubesi Açılmıştır T epebaşı Şehir Ti ya~ 

karşısında Ti : 41300· 

p 

~ 

Kanalizasyon tesisatı ilônı 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mües!esesi Müdür

lüğünden: 
1- Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi şehir kanali

zasyon tesisatı ve fosseptiği vahidi fiyat esasiyle ve kapalı z.arf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 
2- İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 75.849.70 liradır. 
3- Eksiltme evrakı 3.00 lira mukabilinde Ankara'da Sümer Bank 

Muamelat Şubesinden, İstanbul'da Sümer Bank Şubcı;ınden ve Ka
rabük'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Miiessesesinden alına

bilir. 
4- Eksiltme 19. 7. 1940 cuma günü saat 15 te Karabük"te Türkiye 

Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. 
5- lstekhler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış olduk

ları bu kabil işlere, bunların bedellerine, hangi bankalarla muamele
de bulunduklarına, Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesi

kalarını koyacaklardır. 

İstekli kendısi yüksek mühendis olmadığı takdirde, teklif evrakı 
meyanına inşaatın fenni cihetlerini deruhte ettiğine dair bir yüksek 
mühendisin imzalı tehhütnamesi bulunacaktır. 

İstekli teklif evrakı meyanında fenni teşkilatının kimlerden iba
ret olduğunu da ayrıca işaret ve tasrih edecektir. 

6- Muvakkat temınat miktarı 5,050.- liracJır. 

7- Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü sa
at 14 e kadar Karabük'te Türkiye Demir ve Çelik ı~abrikaları Mü
essesesi Muamelat Şubesine makbuz mukabilinde tl!slim edilecek -
tir. Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat 
eveline kadar gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması 
lazımdır. Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı Müessese 
mesuliyet kabul edemez. 
8- Bu inşaatı Müessese taliplerden dilediğine vermek ve yahut 

münakasayı hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. 26i3 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı111111111111111111111111111111111111111111L. 

---
--------

HAM KARAGÜL DERİSİ SATİŞI 
645 adet ham karagül derisi ile 47 adet işlenmiş ıskarta karagül 

derisinin 15 - 7 - 1940 tarihinde saat 15 te açık arttırma ile satışı 
Orman Çiftliği müdüriyetinde yapılacaktır. Nümuneyi görmek is
tiyenlerin müdüriyetimize müracaatları. Teminat 500 liradır. 

ORMAN ÇİFTLİGİ 

------------------------
.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll;: 

~-- Ankara Radyosu artistlerinden İbrahim Özgür'ün••~ 
En ııon ODEON plaklarında muvaffakiyetle okuduğu plak No. 2703i0 

BİR AŞK HİKAYESİ ( tango ), NE OLUR SEN BENİM 
OLSAYDIN ( tango ) ve mevcudu biten sanatkarın diğer plakları 

Plak No: 270355 GURBET ( tango ), PEŞİNDEN KOŞTUM 
(rumba). PHik No: 270353 AYŞE (tango), GONCA GÜL (tango) 
gelmiştir. Satış yeri Anafartalar caddesi Zincirli cami karşısı 

Utku sokak, No: 1 2636 

~-ODEON MAGAZASI TEL: 3512 1 
_:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111&.. 

-- KARADENİZ PLAJ 1 -
------- --- Yepyeni tesisatiyle 7. 7. 1940 pazar günü açılıyor. - ---Büfe vardır. 2674 --- ---1111 r" ~ı 111111111111111111111111111111111111 ORMAN Ç i FTLİ G i 

. 
BiR USTABAŞI ARANIYOR ] 

Eti Bank Umum ~üdürlüğünden : 
1 

Murgul Bakır Madenlerinde yapılacak köprü ve baraJ işinde ça
lışmak ve idare etmek üzere bu işlerde ehliyetli bir :J!>tabaşıya ıhti
ya~ vardır. 

Alakadarların görüşmek üzere Etibank Umum Mcdilrlüği.ı uina-
sında İnşaat Müdürlüğüne müracaatları. 2553 

~=============================~==:-

Dil öğrenmenin icleal yolu . 

ı
• Bir yabancı dil öğ'renmcnln ld· nl 

§ekli hiç şüphesiz bu dilin konuşul
duğu memlekete gidıp bir müddet o

ı turmaktır. Faknt sırf bu maksatla 
ı bunu yapacak vakit ve parası milsait 
i içimizde kaç ki ı vardır? 
: Halbuki LİNGUAPHONE rnetoi du ile yolu tersinden sökUyor ve siz 

ı
t oraya gidecrğlnlze orasını ayaJtınıuı 
f (gramofon plOkları ı;ıckllndc) getiri
• yorsunuz.. Hayatıyet dolu d re1crl, 
ı dilediğiniz zaman, evinizde, koltu:nı
i nuza oturmu vnziyotte, dunyanın en 
i kuvetll pror ı:örlcrlnden dinler11infll: 
i hocalarınız ne yorulacnklar, ne sinlr
ı lenecekler, ne de bıknc.ııklnrdır. 

i
i Kitabevlmlzc mllracnııt cd!'rck 
• LİNGUAPHONE'u bizzat görilnUz 

ve plaklarımızı 8 gtln evinizde tecru-

1 
beye alınız. Hiç bir ücret vermlyecek, 
hiç bir taahhüde girmlyccekıı!rllz. is
tlyenlere parasız olarak mufa..cı!!al h broşUr göndrnllr. 26Jl 

'fitl=H""ŞET Kitapcvi _ 

! , __ ll_T_I_SA_T_V_E,_K_A_L_E_Tl __ 

!.· I Bir ressam alınacak 
iktisat Vckiıletinden 

f 1 Sanayi tetkik heyetinde münhal 
i bulunan 140 lira ücretli ressamlığa, 
i grafik sınairesim ve perspektif resım 
: 
: !erde ihtisas sahibi ve bilfiıl bu mev-
i zuda çalışmış bır ressam alınacaktır. 

Taliplerin 8. 7. 940 tarihine kadar 
~ fktisat Vekaleti Sanayi Tetkik Heye· 

1 ti<0i•Hf,in~:~ca:::~k 13417 

i. 2. 7. 940 gllnU sant 1.5 ile ıı; raddesinde 
i Ankara istasyonu ile Mamnk istasyonu a
: rasında içerisinde şahsıma ait tnrln a ne
: dı muhtelif borç ödeme makbuzları ve ar-

kasında borç tC'dlye olunduğuna dair noter 
senedi ve nUfus tezkerem! kayb ttlm. B i - 1 

Zayi _ Ankrua emvalinin 1934 sıra tUn bu evrakı bulup Ankara T. C. merkez 
No suna alt ma114 cllzdanımı lmyl>C'ttlm. bı<nkasında oğlum Mehmet İnal'ıı getlrC'ne 
Ycnıslnl alnc:a.ı:ıımdan aldslnln nUkmU kal· hediye olarak 10 lira verilecektir. Çankın-
mamı~tır. Hayri Eren. da ekmekçi ŞlikrU inal. 2694 

.:!' llllllllllllllllllllllllllllllllllllllıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

§ ÇİFTLİK BİRA PARKI ~ ---- Her hafta cumartesi :ve pazar gUnleri ııaat 17 den itibaren 

MÜKEMMEL CAZ --
-------

: Her saat tren vardır. Muntazam servis ucuz f ıyat. : 

":iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;: 

• alınacak Röntgen filmi ve saıre 
Ankara Nümune Hastanesi Baştabipliğinden: Tutarı Muvakkat teminat Şekli 

Mülaı.ıı 

Filmler: ıt 
!Hort ve 
m:ırkalı ots' 

Cinsi Miktarı Lira Lira Kuru§ İhale tarihi 
1) Röntgen filmi 13Xl8 200 düzüne Kapah zarf 
2) Röntgen filmi 18X24 250 ,. ., 
3) Röntgen filmi 24X30 300 ,. ., 
4) Röntgen filmi 30X40 500 ,, .. 
S) Diş filmi (küçük) 60 ,, " 
6) Diş filmi (büyük) 20 ., ,. 

Cam 10X15 20 kutu ,. 
İzhar banyosu 150 ,, (Bir kutusu 9 litr~ !IU için) ., 
Tesbit banyosu 180 ,, (Bir kutusu 9 litre su için) ., 8. 7. 940 pazartesi 

Saat 14,30 Fotoğraf kağıdı 30X40 25 paket (beheri 10 adetlik) 12558 941 85 ., 
Filim diyapozatif 9X12 10 diızüne ., 
Film çerçevesi 40X 15 6 adet .. 
Ramforsatör 40X 15 çift 6 ,, • 
Filim şasesi 40X 1.5 6 ,, " 

5 1 - Ankara Nümune hastanesinin 1940 mali yılı filim ihtiyacı için eksiltmeye konulan yukarıda yazılı (14) kalem filim ve saire kapı;lı rarf 11 

eksiltmeye konulmııştur. İsteklilerin yeni yıl Ticaret Odası vesika!ıiyle teminat mektubu veya makbuzu ve ticarethane namına hareket e~ec 
noterlikten tasdikli vekaletnameleriyle birlikte 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlı}•ac.akları mühürlü teklif mektuplarını belli gUl1 
zıh saatten bir saaat eveline kadar Ankara Nümne Hastanesinde müt~şekkil komisyona vermeleri. 

2 - Filimler: Kodak, 11fort ve Agfe marka olacaktır. 
3 - Şartnameleri görmek isti yenler hastane idaresine ve İstanbul'da İstanbul Sıhat müdürlüğüne müracaat etmeleri il§n olunur. < 2990) 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Yazlık elbise alınacak 
Gümrük Muhafaza Grncl K. lst. Lv, A. 

Satın Alma Komısyonundan : 
1 - Gümrük muhafaza eratı için 3000 

takım yazlık elbise 2517/940 cuma günu 
saat ıs de kapalı zarflıt alınacaktır. 

2 - Tahmini fiyatı 19.SOO lira ve ilk te
minatı 1,462 lira SO kuru11tur. 

3 - Evsafiylc &artname ve nümunesi ko
misyondadır. Her zaman görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vcsikalariylc ka
palı 7..arflannı eksiltme srı.ntiıv.lcn bir saat 
evci Galata Mumhane caddesi İbrahim Ri
fat han ikinci kattaki komisyona vermele-
ri. (SS67 - 3424) 13468 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ıL. 

Safllık ham üstüpü 
Malatya Bez ve İplik Fabri

kaları Türk Anonim Şirketi A
dana Mesucat :Fabrikasında 45 
ton beyaz ham üstüpü satılacak
tır. 

TaJiplerin mezkfır Fabrika i
dairesine veya Malatya'da Şirket 
Merkezine müracaatları. 2601 

ANKARA V ALILlCI 

Kum döşettirilccek 
Ankara valiliğinden : 

-- K111 lcahamam kaphcalan ---
Stadyum etrafına kum döşeme ışı 

11. 7. 1940 perşemlıe giinü saat ı;,nbeş 
: buçukta daimi encümende ihalesi ya -

--
Birçok tadtıfltla bu sene yeniden : pılmak üzere aç-Jc eltıııJtmeye konul -

: açılmıo olan Kızılcahaınnm knplıca- : mucı.tur. 
: lan. Romntizma ıılyaUk ve sair has· : :< 

--
_ talıklara kıırşı ,ı;:-ayet mUrsslr bir de- : Keşif bedeli (8288) lira (28) kuruş 
- vadır. Her glln saat 12 de MUdafnnl : muvakkat teminatı (621) lira (62) ku
: Hukuk caddesi Çanlnn oteli yanın- : 

dakl garajda otoh!ls mevcuttur. Cu- : ruştur. ı 
: martes! ,.Unleri saat 14 te aynı mn- : İstekliler muvakkat teminat mektup 
: haldan ve pazartesi gUukrl de Kızıl- : veya makbuzu ticaret odası vesikala -
- cııhnmamdan sunt sabnh 6 <lıı otobils : 
_ hareket ettirilerek hııfta tııtlllııflcn : riyle birlikte sözü geeçen gün ve saat-
: istifade edılm•!.111 temin rdllmlştir. : ta daimi encümene gelmeleri buna ait 
: Her türlil istirahntl cftmıdir. 2623 : keşif ve şartnameyi her giin Nafi.~ mü 
., 11111111111111111111111111111111111 ll l r' dürliiğüde görebilecekleri. (3258) 

Zayi - Ankara hukuk fakultesinden al -
dıgım hüviyeti kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hukmu yoktur. 

Ankara Hk. f kültesi No. S029 
Sami Sozen 

_., ... Satılık otomobil 111 1._ 

: İtalyadan hususi getirtilen FİA T : 
E marka ~O tipinde dört kişilik, az : 
- kuJlanılmııı otomobil azimet dolayı- : 
: siyle satıhktır. Adres: Ticaret Vckl\- : 
: letı, iç p!y,111nlarda Mithat Eralp : 

~11111111111111111111111111111111111111ı-

Kömür nakliyatı 
Ankara Elek-trik ve I lava gazı 

T. A. Şirketinden : 

Şirketimiz için rıyda vasati olarak 
gelmekte olan 1600 t ın O 10 cesame -
tinde tas kömürü deınıryolları vagon
larından göstereccğimız yeı tere tahli
ye işi pazarlıkla ihale edilecektir. Pa
zarlık 12. 7. 1940 tar:hli cuma günü 
saat I 5 de şirketlerimiz idare binasın· 
da yapılacaktır. Fazla ııahat almak is
tiyenler Ba~nıühendısiiğe miiraccı.ıt 

edebilirler. 2687 

F cnni Stııınctçi 

~ ıza Tüze men 

13232 

40 adet tulum alınacak 
Ankara Valilitind~n: 
Muhammen bed 11 240 liradan \baret 

bulunan 40 adet tulum alınacağından şart
namesini her giin stadyom mildlirlüğünde 
gorcblllrler. 

16. 7. 940 peı'şembc gUnll saat 111,30 da 
ihalesi yapılaca.tından taliplerin v!IA.yet 
daimi encumenine mliracaatıarı. (3503) 

18494 

Yol yaptırılacak 
Ankara Valılıfınden : 
Ke~ıf bedeli (40874) lira (85) kuruştan 

ıbaret lıulunan K. hamam - Gerede yolu -
nun 98 + 00 - 100 + 689 inci kiiometre
leri arasında şose inşaatı 25/71940 perşem
be günıi ıaat ıs buçukta d~imi cncumcnde 
ıhalcsi yapılmak üzere kapalı zarf usuliy
lc eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat te miımtı (3065) lira (61) ku
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektupları muvakkat 
temıııat nı:ıkbm: veya mektup ticaret odası 
vesikası ve eksiltmenin yapılacagı gurtden 
en az S giın evci viliyet makamına istida 
ile müracaat ederek bu işe ait alacakları 

ehliyet vesikalariyle birlikte yukarda adı 
geçen güııde snat 14 buçu a kadar enciı • 
men reisliı:inc tevdi etmeleri. Buna ait ke
şif ve şartnameyi her gün Nafıa mıidiirlü -
günde gôrcbileceklcrdir. (3504) 13495 

Gaz, benzin, ampül alınacak 

Ankara Valılı~ındcn: 

TAPU VE KADASTRO 

Matbaacıiara 
Tapu ve Kadostro Umum Müdür

lüğünden 

Tapu ve Kadastro idarelerinin ih
tiyacı için 26 nevi defter ve evrak 
bastırılacaktır. Açık eksiltmesi 20. 7. 
940 cumartesi glinü saat 10 da Leva
zm müdürlüğünde yapılacaktır. Hep
sinin muhammen becleli 970 lira ve 
ilk teminatı 72 lira 75 kuruştur Nü
muneleriyle şartnamesi her gün öğle
den sonra Levazım kaleminde görü -
lür. 

İsteklilerin kanuni 
belli saatte komisyona 

(3412) 

vesikalariyle 
müracaatları. 

13403 

Ankara merkez tclpu sicilli mu
hafızlığından : 

Solfıuıol Çevllk nıcvkllnde vaki 317 ver
gi kııydınn göre Zurnacı All naınıııda mu
kayyet 177 vergi No. hı blr tnrafı yol ve 
bir tarafı İbr:lhlm ve bir tarafı Klı.mlle ile 
mahdut iki d1lnlim nıikclnrın<lııkl e\•elce 
t~rla şimdi bağın Ali vcrcıwlerl lIE"dlyc ve 
Ömer tanı ı lnrından lntikalf'n naınlarına 
teııcili tnlc•p C'dilıncktetlir. 

Tnpııda kaydı bııhııınıamusından dola:n 
llilfı No. lu kanunun lıllkUııılerlne güre 
mahalline 3. 8. MO tarihine nnlsadlf cu
m:ı.rtcsl g-liııll lnhklk nıeınunı göııdcrlle
celctlr. Sözfi gc~cn gnyıi menkulle n11'lka ve 
ilişiği buhınnnlıırın muayyen ırflnllndrn e
vel yetıcrlnde m,.wut vrslknlarlvle birlik
te Ankara merke7. tnpu sicilli muhntızlıı;"l
na veya aynı ırflnilnde mnhnlllnde tahldk 
mı>murunn mürncııatınn ve hudut komşula
nnın dıı tahkik ean'll<ında hemhudut aıfıt-
tlyl bulunm lan 11{1.n olunur. 2686 

TÜRK HAVA KURUMU 

Muhtelif model malzemesi 
alınacak 

Türk Hava Kurumu H;,vacılık Dai
resi Genci Direktörlüğünden : 

1 - Muhammen bedeli (10.000) lira 
olan muhtelif moclel malzemesi l.apa
lı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış-

Naha Vckalctındcn : 
22.7.940 pazartesi gunu saat 16 

knrada nafıa vekliletı bıruısı ıÇ 
zeme mıidurlucu od.:sında toplan' 
mc eksiltme komısyonunda ssoo 
ha mm en bedelli SOO ton portıaııt t 
sunwı kapalı zarf usulu ile ek&• 
pılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve tefe 
delsiz olarnk ııııılzcme mUdurluj 
lıııabillr. ( 

Muvakkat tenıiııat (6337) lits 
ruştur. 

isteklilerin teklif mcktuplarıll1 

kat teminat ve şartnamesinde :ı;a 
ile birlikte aynı &un saat ıs e k• 
kür komisyona m'lkbuz mukabıl 
meleri lazımdır. (3447) 
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-
: Mevsimin sonu dolayısiyle 
: şapkalarının bir hafta mliddet' 
: satışı yapılacaktır. 2ss1 

':; 1111111111111111111111111111 ı ı •1 

Ankara birinci sulh h 
kimliğinden : 

Ankara'dn Bent deresi caddes 
maralı evde mukim Osman Faı!c J. 
met oğlu. 

Maliye VekiJeti vekili avuk'1 

Alpar tarafından aleyhinızc .açıııııı 
alacak davasınm mahkemem t t 

makta olan duruşmasında iljtlc:ı 
davetiyeye icabet etmediı;inızd~ 
sulün 141 inci maddesi mucibıııce 
gÜn müddetle ilanen gıyap kartı11 
masına karar verilmiş olduğun~ 
ması bırakılan 19-9-940 pcr&eınb' 
at 10 da mahkemede bizzat hazır 
<lığınız veya bir vekil gönde 
takdirde mahkemeye gıyabınııd11 

ğı tebliğ makamına kaim olmak 
olunur. 2677 

tır. 
1 

2 - Muvakkat teminatı (750) lira ,:!111111111111111111111111111111 

olup ihalesi. 8 temnrn.z: 1940 tarihine -

rastııyan pazartesi günü saat 15 de §_4000 Kilo baku tel alı 
Türk Hava Kurumu Genel merke7. bi
nasında genci dircktıirlük levaz11ıı şu- § Ankara Elektrik T. }.-
besinde yapılacaktır. - ketinden : 

3 - Şartnamesi her gün komisyon- - 4000 kilo 35 mim. örgUI 
dan parasız olarak verilir. : tele ihtiyaç vardır. TaliP1' 

4 - İsteklilerin, k;ınunun 2 ve 3 cü : 7. 1940 tarihli pazartesi gilll 
maddelerinde yazılı vesika ve teminat : at 15 e kadar teklif mel<t11 

!arını havi kapalı zartlarını belli gün : şirketimize vermeleri ilin"' 
ve saatten bir saat eveline kadar ko-ı: 
misyona vermeleri. 2488 ":iı1111111tllllllllllllllllllll 11 

Çimento fiyatleri 
Belediye Reisi iğ inden : 

' 

Ankara ve Turkiyc'nın en iyi ve e -
meldi stiıınet ısı ve sunnet ,ılcrın fev
kende bır us tattır. Adres: Z ıncırlı ca
m: karşısı Sebat eczanesi 1'1: 1153 

Kayıp bilezik 

Hususi idare ihtiyacı ıçın satın a
ınacak olan ve muhammen bedeli 134 

lira 30 kuruştan ibaret olan ampul ga~ 

1 ve benzinin ihalesi 8 7 /940 pazartesı 
gunü vilayet daimi encümeninde ya
pılmak iizere pazarlıkla satın alına· 
caktır. Taliplerin ihale günü saat 
15.30 da teminatlariyle birlikte vila· 
yet <laimi enciimeııine müracaatları i-

İktisat Vekaletince fabrika teslimi çimento satış fit' l 
rında yapılan değişiklik dolayısiyle §ehrimiz dcpol e' ~i 
a~ami eatı§ fiyatı a~ğıda gösteri~en §ekilde yenideJ1 t 

1 
t 

edilmiştir. 1 ~ 
4. 7. 940 günü ı;aat 16,30 da Anııfartalar 

caddesinde b.r ambalaj içinde muhtelif ma
kara, yumak kurdele çorap vesaire rneya -
nında bir altın bilezik kaybedilmiştir. Bu
lnn Ankara Orman Koruma Jevazınıında he
sap meuru Asım'a teslim ettiği takdirde 
memnun edilecc':tıir. 2693 

21. ıncı yıl. 671!7 
lmtıyaı sahılıi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı ldare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

~Hıess SP Mııd!lı11 Nıışıı ııı.ııc.; 

ULUS Basımevi AN KARA 

lan olunur. (3416) 13466 

İnşaat mün;:t,kasası 
An/cara Vilayetind~n : 

1 - Vilayetimizin Beypazar kaza
sında inşa edilen koza bogum evinin 
ikinci kısım inşaatı yaptırılacaktır. 

2 - 1n::aatın muhammen bedeli 740 
liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara vil§yet zi
raat müdürlüğünde ve Beypazar zi
raat dairesinde görülebilir. 

4 - İhale 11;7/940 perşembe günü 
saat 15,30 da vil:tyet daimi encüme
ninde yapılacaktır . 

5 - İstekliler muhammen bedelin 
% 7,5 depozite akçası tutarı olan 55 
lira 50 kuru§a ait banka mektubu ve
ya hususi muhasebe veznesine yatırıl
mış makbuz ile birlikte eksiltme günü 
gösterilen saatte vilayet daimi encü
menine gelmeleri ilan olunur. 

(3465) 13474 

Sayın halka ilan olunur. (3514) 134~~ ~~ 
"50 kiloluk bir torba ~ fı ~' 
Eski fiyat Ye~tl(Jf t, 

Portland çimentosu 

"Süper Siman,, çimentosu 

Kuruş 1~ dı~ 
138.5 6~ ~~ 
153.5 

1 

YENİ SİNEMA 
Rug{in hu gece 

Saat: 12 • lG,30 - 21 
seanslıırında 

ÇIKMAZ SOl\:AK 
3enenin en gilzel Cillm
el"inden. Sıınt: 10 - 14,30 

18,30 seanslıırınıla 

SA Iİ.Ml ANLAŞMA 
Ham:ımonll açık hava 

aineınıuıı 

LLLAHIN Cfo~NNETİ 
Turk filmi 

Marie - Antuanette 

Türkçe sözlU eserlerin 

en yllkseği. Seanslar 
Snnt: ıo - 1230 -15-

17 .30 - 20,45 le 

Cebeci Yenldoğan 

GÜLNAZ SULTAN 

Türkçe aöz!U 

~:================================== 
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