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ngilizler İskenderiye'deki Fransız filosunu 
silahtan tecrit ettiler 

" iki filo arasında mevcut dostluk dolayisiyle hiç bir hadise olmadı 

•~~iye önünde İngiliz donanmasiyle 
'~te demirlemif olan lransız harp gemileri 

İngiltere salında savasa<ak 
Oran hadiseleri esnasında 

Dunkerque, Provence ve Mogador'un müretfebatrndan 

11 hafta 
~if eniz varilır ! 

_ _:_200 ölü veya kayıp, 
T;:~:~:~~:::iz 40 ağır yaralı var 

Falih Rılkı ATAY 

011t Ciano 
~erlin' de 
lıl\ ,. '. 

1 t orı .a . . -: Kont Ciano bu sa-
~! 'Ye fonbı~ı beş gece Berlin'e 
~·bir lck~ıbbentrop tarafından 
.. 1tler b ılde karşılanmıştır. 
~t d • Ueo{; 

. ~İreıj "' ... n saat 12.30 da, baş-
~11tir ~de, Kont Ciano'yu ka
~İti}>. Ülakat esnasında, al
~'ttı e llazırı Von Ribbentrop 
C'a0~ Be~lin Büyük elçiıi B.J 

1• iiııcil sa7/ada) 

• 
Bölge yüzme teı
()ik müsabakala
rı clün Karade
niz havuzunda 
büyük bir aeyirc:İ 
kütlesinin huzu
runda yapılmıı
tır. Çok munta
:;am bir ıekilde 
cereyan e d e n 
müsabakalar ne
ticesind e Harbi
ye idman Yurdu 
83 puvanla bi
rinci, As.Fa. Gü
cü J e 11 puvan
l a ikinci olmuı
!ardır. Resmimiz 
atlama müsaba
kaları esnasında 
alrnmı§hr. Ha
berlerimiz 4 ün
cü saylaclaJır .. 

• 

(Sonu J. üncü sayla.da) 

İngiliz tayyareleri 

Tobruk'taki İtalyan 
donanmasına 

taarruz ettller 
İnciliz tayyareleri Tobruk'a iltica etmlı 
olan İtalyan doı:ı.anmuna taarruzla mütead. 
dit ıemileri haura utratmıılardır. Buna 
dair t&fsiltla inciliz tayyarelerinin diier 
UÇUflan halckmdaki haberlerimiz resmi 1 
tebliil~ IÜtunundadır. Yukarda bir Hurri· 
eme filoAml QÇaıt halinde ~rii7ommıu. 

Kuah"!.y haftası dolayıaiyle Ankara caddelerini aüaliyen vec~lerclen ilifi 

"KIZI LA Y HAFTASI /1 

dünden itibaren başladı 
Dünden itibaren ıehrimizde Kızılay haftaaı batlamıttır. Şehrin bl

yük caddelerine vatandatı yardıma davet eden vecizeler asılmıt. büyük 
mağazalar vitrinlerini milli renklerimizle, gazino, lokanta gibi umumi 
yerlerde salonlarını Kızılay afitleriyle süalemiılerdir. 

İmtihanlarını bitiren Hukuk, Siya-ı 
sal bilgiler, Yüksek Ziraat enstitüsü 8 A 1 b. k d•. 
talebeleri, aralarında mebuslarımız da • tt ee ar nutu ver 1. 
bulunan birçok bayanlarımız, kolların
da Kızılay pazubendleri ikişer kişilik 
~kipler halinde şehrin her tarafına da 
ğılarak evlerde vatandaşlarımızı Kızıl
ay'a aza olmağa davet etmiıler ve ak
şama kadar binlerce izi kaydetmiıler
dir. 

Heyetlerin yanındaki komıusuna 

geldiğini görenler kapılarının önüne 
çıkarak heyecanla sıralarını bekleme
ğe başlamışlardır. 

Dlin ak§am merkezin ikinci nisi Ra
uf Baykan radyo ile ~ a~ıt w 
Kızılay'ın bir sene içinde yaptıfı it
lerle gelecek yıl çalışmaları için hazır
lanan programı izah etmiştir. 

[B. Rauf Baykan'ın radyodaki ko
nuşmasının bir hulasasını okuyucula
rımız 2 inci sayfamızda bulacaklar
dır.] 

5 No. h Alman 
beyaz kitabında 

cıkan vesikalar 

Bir lsveç gazetesi 
vesikalarla alay ediyor 
Ankara, 7 a.a. - Bet numaralı alman be· 

yaz kitabında çıkmıı olan vesikalarm neı
rine devam ediyonız. 

Bu husuatalri iki D.N.B. telırah aaaiı -
dadır: 

Bertin, 7 a.a. - Hariciye Nezaretialn 
yeni neşriyatının 6 numaralı vesikuı Btt· 
vekil Daladier'nin 19 sonklnun 1940 tarih
li bir el yaz:ıııdır. Bu veaikada 101le deni· 
yor: 

General Gamelin ve Amiral Darlan'dan, 
rus petrol sahalarının muhtemel tahribi i -
çin bir muhtıra hazırlamaları rica edilecek
tir. 

Birinci ıekil: Karadeniz'de Almanya'ya 
mahıus petrol nakliyatının inkıtaa utra -
tılması bahis mevzuu olan bilhassa alman 
gemileridir. Bu takdirde Rusya harbe ıü
rüklenmiyece.ktir. 

(Sonu J. üncü uy/ada) 

Bütün memleket 
büyük saati bekliyor 

fransa'mn dirilmesi i~in 

İngiltere' nin yenilmemesi laı11n 

B. Attlee 

Londra, 7 a.ı. - B. Attlee, dün rece, ra& 
yoda. mühim bir nutuk söylemiı ve eze~ 
le demiıtir ki: 
"- Bu dakikada yalnız muharipler deiil 

fakat bütün memleket büyük saati beldi • 
yorlar. Biz, hedefine v&mıak için hiç bir 
vaaıta.yı ihmal etmiyen ve metodlarında ~ 
mansıı ve merhametsiz hareket eyliyen bir 
diıımana karıı topyekün harbe cirmiı b• 
lunuyoruz. 

Fransa'nm yeniden dofmuı için, İnplt., 
renin matlup olmaması llzımdır. Avrupa -
nın hürriyete kaVUtmaaı için, nazizmia 
matlup olması llzımdır. Avrupa'da hüriy~ 
tin ıon kalesi muhafaza edilmek isteniyor
sa bu kalenin muhafızları vaziyetin icapla
rına göre hareket etmekte tereddüt etm• 
melidirler. Son ctinlerde büyük bir mili~ 
tin, fransız milletinin maflubiyetine phit 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Milli Piyango'nun ikinci tertibinin aon ketideıi, dün Ankara'da 19 
Mayıa ıtadyomunda on binlerce davetlinin önünde yapılmııtır. 150.000 
liralık büyük ikramiye lıtanbul'da aatılan 43546 numaralı tam bilete 
İaabet etmittir. Yukardaki reaimde, ikramiye kazanan numaralar gö
riinüyor. (Haberlerimi& ve ikrami7e kazanan biletlerin listesi 5 ind 
sa:rfadacbr.) 



- 2- ULUS 

Ha!ta müıahabeleri :. 

Çıplaklık ayıp mıd1r ? 
Ankara Halkevinde 
hamasi şiirler gecesi 

Y ~ : S'1Üm Surı. T ARCAN. ı. Ankara Halkevi, edebiyatla yakın - telif: de?alar oknyahilenlere büsbütün 
Bu son senelerde adeta moda oldu. J olduğunu kendiliğinden bilemez. Ba

Yazın Avrupa'da olduğu gibi, bizde zı yerlerinin görünmesi ayıp olduğu
de pla.jlarda kadın, erlı:ek, büyük k~ nı.t bizlc.ı: telkin e.derek tabiatle ço-

"' çük yüzlerce insan deniz kıyılar:ında, cuat arasına bir duvar çekeriz. Halbu-
kum sahalarında bir deniz donu veya· ki bu ikisini biribiııinden ayırmak ca
mayo ile boylu boyuna uı;anıp vücut- iz: değildir. Çünkü çocuk da tabiatin 
larmı güneşe ve elaleme gösteriyorlar. bir parçasıdıt ve gıdasını ondan alı -
Ondan başka. idman ~nliklerinde ya- yor~ Bugün artık hür fikir adamı ço
pılan toplu cimnaatiklerde kıyafetler- çuğu tabiatten ayırmanın doğru olma. 
artık yarı çıplak bir şekil aldı. Fakat dığına kaniğdir. Birçok nesillerden -
esefle görüyorum ki bu uryanlığı if- bed tabiatten ayırmak ıuretiyle biçi
fetle telif edcmiyenler aramızda daha mi gibi sıhatini de rahnedar ettiğimiz 
pek çoktur. Ekseriya itirazlarını yana örti.ilü vücutlan tabiate arzetmeğe, 
yakıla gelip bana aöyliyenler ve aon- çıplak bedenimizi güneşe, ziyaya, ha
ra da münevver geçinen bu arkadatla- vaya &Östenneğe mecburuz. 

dan ilgili birkaç münevverin ve inşa- ayrı, olgun ve inandırıcı manada ve
da kabiliyetli be - on genç arkadaşın ren mükemmel, ölçülü ve duygulu in
vardımı ve çalışması ile: inşat gece - şadlariyle geceye bütün gönülleri coş
leri tertibini kararlaşt,ı.m1ış ve evelki turan. inanları tazeliyen, azinV.eri bi
gece ilk müsamereyi tertip etınişt.ir. leyen bir eda ve hava 'etirmişlerdir. 
Bu defa, zamana uygun bir seçim; ol- Mu~zez; YUcesoyuI\ ti.U:k kadın)run 
mak üzere, türk edebiyatında Orhun şefkat ve kahramanlığını mezceden 
kitabesinden bugünkü şiirlere g_elene 1 sesiyle o'kudıığu "İst\klaJ ordusu şe
kadar yazılmış olanların sava~. yiğit- bitlerine., isimli şiir, geceyi yüceltmiş 
liği, gözü pekliği, vatan ve millet uğ- ve tamamlamıştır •. 

ra bu hususta düıündüklerimi derli Çıplaklık bir gaye değil, bir vasıta 
toplu anlatmak için bu satırları yaz- olmalıdır. Yoksa plajlarda çırçıplak 
mağa mecbur oldum. soyunup, derilerini yüzünciye kadar 

runda fedakarlığı övenleri arasında Gündelik endişeler ve bedbin man
bir intihap yapılmış: "lO" a yakın şiir tıklarla biraz bedbinleşmiş olan ruh
b\1nları candan kavrıyan. ötedenberi Lar varsa onlara bu geceyi tavsiye e
okuyup seven, mısrağlnrından el.uydu- derdik. Hakikaten şevke geldiklerini 
ğu hcyeqını sesine. koyabilen aı:ka. hHt.seu~cekler iÖnül h.uzuriyle .\şjeri
daşlar tarafınılan okunmuş ve Halke- ne döneceklerdi. Salondan Ç\kanlarm 
vi salonunu dolduran knlnballğı coş- hepsinin yüzünde büyiik ve kahraman 
turmuştur. bir milletten olmanın gururu\ yeni ha

Çıplaklığı önce iffet bakımından veya kayış gibi simsiyah olasıya ka-
tetkik edelim: dar güne!te yanmak maksadı temin 

Hicap hissi: bunu çocuklarımıza etmez. Birçok kanoları fırlak, belleri 
daha pek kilçilk yaıta biz telkin edi- içeri kaçını§, kalçaları dııarı çıkmış, 
yorıu. Çocuk hicaptan müatatnidir. Yiicutlarını yağ tabakası kaplamış de
Onun zevk ve neıesi vücudunun maf- jenere vücutların ıslahı için onların 
•al ve adalelerini işletmekten ibaret- daimi bir kontrol altında bulunması 
tir. O başka ıey diltünmu ve çıplak- lazımdır. Bilhassa çocukların vücutla
lıktan utanmaz. rında az çok inhiraflar vardır. Bu çar-

Nurettin Artam, geceyi açan kısa ve disc;lere pervasız ha~ırlann;ıış olmanm 
özlü söylevinde, türk hamasetini be • huzuru okunuyordu. Vatandaı;lara dev 
lirtmiş, türkün destan }'2pmakta des- rin icabettir<liği manevi gıdayı en 
tan yazmaktnn çok ileri gittiğini an- kestirme ve en tesirli verebilmiş olan 
latmış; büyük vatan şairi Namık Ke- Ha1l:evi arkadaşlarımızı tebrik ederiz 
mal, vatanın başı dara düştüğü gün -
lerde: 

Vatl'nın b~n3 dUııman dayamıı hıınç rinl 
Yok mudur .kurta1'BC3lt bs.htLk!!nt. mAderıni. 

demişti. En büyük vatan §<liri Musta
fa Kemal ise: 

Hayvanlarda olduğu gibi çocuklar- pıklıkları, bu girinti ve çıkıntıları 
da da riyakllrlık, yapma etvar yoktur diiultmek. için güzel görmek tazım-
0 olduğu ve göründüğü iibidir. Yani dır. 
tabiidir demek iıterim. Muhiti onu Yunanistan'ın ikbal ve kemal devri VP.tanın b:ığnna dllı;ıman dayamış hançerini 

1 <p~ · .:ı. d d Blıluuur kurtaracak bıı.htı knr:ı rnll.derlni! 
yavaş, yavq aunUe9tirir. Mütemadi - sayı an crıclıc:S) asrın a sta mey-
yen yapılan telkinlerle çocuk çıplak- danlarını dolduran insanlar vücutları- deui ve yaptı. Vatanın bağrına düş -
lıktan utanaııya başlar. Birçok aile- nı çıplak işletiyorlar ve vücut güzel- man hançerini ne zaman d:ıyarsa o za
lerde iki yaıında çıplak dolapn bir liğinin ruh güzelliği ile atakasını tak- ınan kurtaracak bulunacaktır!" cümle
yavruyu ayıplarlar ve onu utandıra. dir etmiş olduklarından insanlıkları- si şiddetle alkışlanmıştır. 
cak aö.zler söylerler. Çocukcağız da nı çıplaklıktan yükseltmeğe çalışıyor Nurettin Artam, diğer arkadaşların 
çıplaklığı ayıp zannederek utanmağa ve güzelliği ruhla cismin mü§areke - inşadlariyle aı;alanan muhtı;lif divan 
başlar ve yavaş, yavaş bir kabahat i~- tinde arıyorlardı. şiirlerinden hamasi parçalar okumak 
)emiş gibi çıplaklıktan hicap duyar, Ben geçen sene birkaç kere Suadiye suretiyle de geceyi değerlendirmiştir. 
tab:iliği gayritabii görmeğe ba! - n Florya plijlarına gittim ve elemle, Orhan Şaik Gökyay, Orhun kitabe
lar. Bu his gittikçe kökleşir ve büyü- esefle, endiıe ile söylerim ki ekseri- sinden bir parçayı okumuş, türklerin 
düğü zaman çıplaklık onun nazarında yeti çirkin vücutlar te§kil ediyordu. faik düşman kuvetlerine galebesinin 
en müstehcen bir hayasızlık teklini İri kalçalar, fırlak karınlar, yusyuvar- ezelden adet haline geldiğini anlatan, 
alır. lak topaçlar, kuruya kalmış sıskalar, gafletlerden silkinmenin lüzumunu 

Bir tarihte, çok değil, bundan yirmi müdevver sırtlar, düşUk başlar, çar- belirten bu parça, aHika ve şevk uyao
aene kadar evel bir gün gilzel ıanat- pık bacaklar bana neslimizin endam dırmışttr. Diğer bir iki inyadclan son
lar akademisini ziyarete gitmiştim. O ve tenasübünü günden güne kaybet· ra: Dede Korkut kitabl.ndan Kazan 
zaman Adil bey namında bir ressam mekte olduğunu ayan beyan gösteri- beyinin bir deyişini okumuş, tUrk kah 
arkadaşım müessesenin mUdUrll idi •.. yordu. Vücuduna bakmak onun her ramanlığını sade ve ulv1 bir üslilpla 
Hademe hükümet erkanından bir za- günkü gıdasını vermek, derimizi sık anlatan bu parça, dinleyicilerin göğ
tın teşriflerini haber verdi. Müdürle SJk güneıc göstermek, duş yapmak, sünü kabartmıştır. 
beraber karşıladık. Mektebi dolaıır- suyistimallcrden sakınmak, en büyük Gene bir fasıladan sonra, kendi yaz
ken müdür gençlerin mesaili hakkın- zevki açılı havada yürümekte bulmak dığı bir şiiri, kuvctli ve gür bir ses
da bu büyük rütbeli zata izahat veri- artık her türk için bir vazife değil, le okuyan şair hara.retle alk111lanmış 
yordu. Bir aralık Avrupa görm6t kır vatana ödenecek bir borç olmuştur. ve şiirini bir daha in~da davet edil
aakalh bu zat müdüre döndü ve mer- Çıplaklık moda olduğu için değil, vü- miştir. 
merden çıplak heykelleri göstererek: cudun sıhati için bir zaruret olduğunu 

kd. k e:.. d Behçet Kemal Çağlar, vatan ve is-
- Bunların edeb yerlerini olıun bir ta ır etme lcuım ır. 

tikUil gibi mim mukaddesat arasına 
feyle örtünüz 1 dedi. Zavallı Adil bun- Gönül ister ki herkes biri birinin giren Atatürk'e karşı duyulan temiz 
ların birer sanat eseri oldufunu ve zeYkiselimine ealonlarda tık yapındı- ve derin sevgiyi anlatan şiirini heye
dünyanın her tarafında heykellerin ğı elbiaenin zarafeti ile değil, kadim canla okumuş, bazı mısrağlarını sonu
böyle uryan olduklarını anlatmak is- Yunaniatanda olduğu &ibi plajlarda nu getirmek için birkaç defa tekrar-
tedi ise de bu zavallı bilyilk zat ıene ve spor sahalarında vücudunun zara- 1 k k 
fı"krı"nde ısrar etti·. f t" d .. 11· v. d 1 1 . ıyaca adar kendini şiire vermiştir. e ı, en amının guze ıgı, a e e erı- A d 

- Bunları örtilnil•t örtiln"-! dedi. · · ı krv· ·1 h""k · y 1 ra aki başka inşadlardan sonra oku-
• ~ nın ış e ıgı 1 • u metsm. a nız duğu Namık Kemal'in erkek ve idea-

Eftt 1 çocuk vilcudunun bir kısmı • türk gibi kuvetll delil, türk gibi gü- r .. 
nın utanılacak saklanacak bir nesne ~el desinler. ıst şıırleri de alakayla dinlenmiştir. 

Bursada koza 
fiyatlar1 yükseldi 

Bursa, 7 a.a. - Koza piyasasında 
kalitenin esasını teşkil eden iyi ve 
yüksek randımanlı kozalar henüz gel
mediğinden fiyatlar 50 - 60 kuruı ara
sında dalgalanmakta idi. Piyasa va
ziyeti ve kalitelerini günU gUnUne 
takip eden koza tarım satıt koopera
tifleri, yalnız borsanın değil biltUn 

Samsan' dı dHciı sergisi 
Samsun, 7 LL - Samaun'da Özel 

Ahmet Muhip Dıranas'ın okuduğu 
bayrak şiiri, genç pirin hamaset mev
zuunu öı: ıanatla birleştirmekteki gil
ıel başarısının bir güzel delilini teı
kil etmiştir. 

Munis Faik Ozansoy, bu pirler ai-
Biçki yurdunun yedinci sergisi dün )esinin şair çocuğu, babasının ve arn-
merasimle açılmııtır. Merasimde bir- caaının birer §İirini düzgün ve muva
çok güzide davetliler hazır bulunu · zeneli bir inşadla okumuş ve alakayla 
yordu. Yurd direktlSrU Hadiye Özel- dinlenmi§tir. Adil Sağıroğlu'nun 
in kısa bir hitabesinden aonra Vali Mehmet Akif'ten ve Burhan Çelik'in 

Abdülhak Hamit'ten seçilmiş parçala
Fuat Tuksal mukabele de bulunmuş ve rı tam duyarak, tam hakkını vererek 
muvaffakiyetler dileyerek çok kıy- inıad etmeleri heyecan ve tesir uyan
metli i~lerin teşhir edildiği sergiyi dırmııtır. 

açmıştır. Devlet konservatuvarının inşadı bir 

memleketin istihsal mıntakalarındaki 
YUiyeti nuaraitibare alarak derhal r 

duygu ve heyecan işi olduğu kadar 
bir talim ve terbiye işi olarak ele alan, 

-.., doğru ve tesirli inıadın usullerini be
nimsemiş bulunan istidatlı ve heye
canlı gençleri, Saim Alpağu, Ahmet 
Evintak, Agah Hün, Çetin Gökçer, Er 
turtuğrul İlkin, Köroğlundan, Dadal; 
oğlundan ve Öksüz litıktan Faruk Nıa
fiz'e ve Kemalettin Kami'ye gelene 
kadar muhtelif şairlerden aeçilmiı 
hamasi parçaları şimdiye kadar muh-

faaliyete geçmiş fiyatlar kalitenin 

gösterdiği nisbetler dahilinde 60 ~ 70 

kurut arasında tutulmuı bulunmakta
dır. 

Diğer yandan piyasada bu fiyatları 

tutabilmek için kooperatifler ve bir-

lik, piyasaya arzedilen rekoltenin be-
men yansına yakın bir miktarını biz-

"" 

Kızılay, ıulh içinde harp 
hazırlığı yapar 

Ona izi olunuz I 

Dünü ve yanm dUşün. 
"Kızılay., ı beoimae ! 

C. H. P. taraf~nd~n 
f erlip olunan 

konferans serisi 
Sinop, 7 a.a. - Sivas mebusu ve parti 

bölge ınüfetti'i Hikmet Iııık, dün akeam 
halkevi salonunda çok kalabalık bir halk 
klit!csi önünde milli birlik, ı~illi imıın mev
zulu b;r konferanıı vermiştir. Hatip bu \on
f erano; ,da, pıırti umdelerinin remzi ol.Jn 
altı oJ:: n mlna ve şiımulil uzerimle durmu_ı, 
hali: ile hükümetin işbirliğinden doğan bu
günkü kudretli Tül"kiye'nin cihan •iyase . 
tindeki ehemiyetli mevkiini tebıırüz ettir
miıtir. 

Antep'te 
Antep. 7 a.a. - DWı halkevi salonunda 

yarbay Ramiz tarafından paraşüt ve beşin
ci kol mevzqlu bir konferanş verilmiş, pa -
raşütçliler ve bindirilmiş kıtıı.lara ve beşin
ci kol denilen kuvete karşı alınacak tedbir
ler uzun uzadıya izah edilmiı;tir. 

Bu konfer-ans hallnmı:ı: tıırafından aUka 
ile takip olunmu$tur. 

Elmalı'da 
Elmalı, 7 a.a. - Antalya Ciünhuriyet 

Halk Partisi merkez idare he7eti reisi avu
kat Niyazi Yüksel, buıün kazamıza gele -
relı: halkevinde toplanan yüzlerce vatanda
şa siyasi vazi~t. milli tesanUt mevzulu bir 
!wnferans vermiııtir. 

Orduda yeni C. H. P. üyelerinin 

kabül töreni yapıldı 
Ordu, 7 a.a. - Partiye yeni ctren 42 Q. 

yenin kabulleri töreni dün belediye parkın
da yapıhnılitır. 

Törene vali vek111 ile bUllin vilAyet me
murlan, parUlller, aporcu genı:ler ve kala
balık bir halk 1Jth1\k etmtıtlr. 

istiklal marvı ile baflanan bu t6rende, 
söylediği bir m,ıt\11< ile vlllyet idare heyeti 
reisi Dr. Zek1 Mesut Sezer, CUmhurtyet 
Halk Pıırttslnin parlak tarihini, parti ille -
riıı vazıı:eıertnl izahla yeni Uyelerl tebrik 
etmiştir. 

Gene bu vesile llo dUn akııarn belediye 
parlnnda tertip edilmif olan partilllcr eğ
lencesi de parlak olm~tur. 

Saat 24 e kad:ır neoe lc;lnde geçen bu 
toplantının wnunda kaza idare heyeti l:aa
sındıuı Ali Rıza GUrsoy, ııöyledlğl bir nu
tukta dcmlitlr kl: 

"- Cümhuriyet Halk Partiıl bliyiik ku
rucusu Atatürk'ün delıasiyle en ümitsiz: 
günlerde ı;c;ikmili bir imparatorluiun erı!ı:a
zi üstünde bize hür ve müıtakil bir vatan 
yaratmış, parlak bir istikbal temin etmiştir. 
Dinyanm çok çetin anlar yaşadığı bu ııra
da türk milleti deiiımez ıenel başkanımız 
Milli Şef İsmet lnönU'nün etrafında ve 
emrinde ı;elikleşerek vcrcf ve kudretle im
tihan vermlye hazırdır. Türk milletini dai
ma bir hedef üzerinde toplamıı olan C. H. 
Partisi, bundan sonra da tarihimiıin, mil
letimizin hayat ve ebedillilnin aarıılmu 
garantisidir." 

• • 
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Kızılay Ankar.a merkezinin 
~------------------------......... ------------------~-____.,-\ 

bir. yd lak faaliyet bi lônços 

Yoksullara 7 4.600 kap ye 

ve 15.330kilo ekmek dağıt 
Bir yıl içinde yapılan muhtelif So 
Yardım için 12752.22 lira sarfed 
Kı~day Ankara Merkezi ikinci reisi B. Rauf Baykan diia ak 

kara radyosunda, Anlıu•ra merkeziaiıa çalqmalarını r~kamla 
eden bir k®ınma yapmııtır. 

Ankara yUktıck tahall ~nçllğinin Ktzı- ı )'Urdumuzun bu gelir ve eu 
la~a yarcµı~ S<\hatında gostet~f;l f"8,ltyeti tlJAe bafll\l'ken kızıll\Y 4~mu 
ş!ıkrnnltı n:ıaıı B . Ruut Ilaykan A nkıu a f ah lm ,. l t ,..., ru:idat ..,e 
merkezinin yllptığı yurdımlnrı §öyle anlat- z e e,.o ça ış 1ö•m v 
ınıştır: fiıı.den a,y.ndlr ..• Yl,!r(!.umuz ayrıcJl 

"- Bu sene de kır.ılay }\aftamızı açar - ğl bu 6318 lira llo bnkınız neler 
lteıı n,Uru\" etli "1)karıılı heı;n~elırilerimizin çalı§llU.§ ve nchayırlı 1Jler gRrrclllllllli..t 

nıadd~ ~ e ıntuı vl yardınıltırlylo başşdtri· kat )'U.fdl.Ul® l.? tı.Y zarfında v 
ı izd kıgu,ı ıumı,zun geçen bir yıl lçtmie 1 , 0 tal b 1 tır BU 
kızılay eliyle memleket için nasıl faydalı dama .. c c mrmmı§ · 
~l r 'rcbilmlş ve )urtta§larımu:a hangi benin yi)1p içmeleri, kitap, kal_. 
\"ruııtıılarla. ne glbl yardımlar yapabllınitı bUtUn mekt p levazımı, bUtUD 
olduğu haltlmıda size birkaç l:eUme ve blr Ç8JIUl§ırlnrı, ayakk bılan hattA 
~~=1'altlll)ıla kısaca izahat vermek isti>"<>- taç olanlarının hnrçhkları yurd 

tınd.."Ul temiu cdllml§tlr. Ankara kızılay kunımumuzuu 1 tl!ın· 
muz 9 9 t;µ-ihlnd n 80 haziran 940 tarihi
n~ k:ıd r -0lan bir senelik gelir bUtcest 
13796 hra 90 kurn§tur. I<ızılay kurumu
muz bir sene z:ırfıııda bu gelir mtkdarının 
13215 lirasını tahııkl,ult ettirerek tahsil et
mi§ V(l bunn ımılmbll de 12623 llrn yirmi 
üç kurtlj fiyatta btıluumu§tur. Bu aarfi· 
yatın 6373 lira ö.3 kuru uuu içtimai yaı·· 
dn_l\lar için yapmııı ve 3170 lirasını da u
mumi m ı eze göncl rmtıtir. 

Elde ettlğlmtz haınlf\ttan yalnız ve an· 
caj "ı l:> ı r uıınıu t\za aidatından tahassul 
ot ıu bulundu unu btlhaaaa tebıı.ı-Uz etılr· 
m11k işleı im. İçinde yaşıyan lmıııııların u
nıt,lml ve mali durumları meınleketln dit, r 
eehlrl rinde )ajıyan '"atand!lJllanmızınki -
lere nazaran çok daha iyi blr ç hre söıst~· 
ren .Ankara'mız •fbl bir baş.;ehrln kızılay 
kı.ruınu lclıı. o.n Uc b.iu llrnllk bu btitçe ı:o\. 
azdır. Hususiyle llzn aidatı ve teberUU ynl
nız 27Hi lira. l3u mlltllnr Ankarnn-u~® hiç 
değil e on misli fula olmamalı mıy(lı? .... ,, 

B. Hauf Baykan bundan sonra kızılayın 
bUtiliı t\irklı;rin §e{ltat ve yardım eli ol
duğunu izah e\.mlu ves6zlcırlne ıu uek!M.e 
de\"llnı etmlııtır: 

"- utz \lllU uckadar sevçr ve ont\ fay
dalı ol~m:ııık o da bizim namımıza ınır:ıta 
ve harpta memleketin lııı.yır ve yardım işlo
rU-ıe Q der Q (!.e. ııenlı olçül~rde aı~ııdar 
o':;ıhllir. Bh;kriıı lıcı· lılrimizin ayrı avrı 
yapamıyacn~ımız birçok yardımlar ve blr
çolt hayır i!lll•rl vardır ki ona; aldat veya 
tebçrrU nnpıluri)'le vereceıfüulı: uf!llt rıara 
lıırla o; bizim namımıza oıılan kolaylıkla 
başarabilir ve lıiç şüphesiz onun dalma ııu
Ul"l\l ve dtı.ln;ıa 'P~ramlı olarak ynpaen~ 
yardımlar h"r 11aman daha lsabctıl, hı:ıl'" 
11&111an daha faydalı ve her zaman dalır. 
mUsmlr olur.,. 

Şark vlltl.yetlcrlndc vukua ~elerek yalnıs 
Türkiyeyi d~j'.\"11, Ttlrklye'yl seven bUt.L'D 
yabıınc,ı milletleri de mateme bUrUyen tJü. 
;yUk zelzelede kızılayın yaptığı yardımlan 
h~tırlatan B. Rauf Baykan yurttBŞlan, bu 
hayır mllesseseslne her zamandan daha sa
mlmt hislerle bağlılık göstcrmC'ğe davet 
etm~ ve sözlerine uöylcdcvam etml§tlr: 

"- Kızılaya Aza olmajt için bUyUk fe
dakıl.rlıklar yapnıağa vefa ıııalırneUer ve 
klllfctler ihtiyarına Jllıı;um yoktur. I<ızıJa. 
ya O.ze. olmak lçin"'Kilnde on para bir tga!a 
koymak ve her sene birikecek bu parayı 
en yakın kızılay merkezine teslim edeırek 
rnnkbuzuııu nlınak kt\fidlr. Aramızda kızı· 
11\.Ya scııede bir lira vcrebilecd« kudrt!tte 
yirmi beş bin \•atandll.§ yok mudur T Bilt.Un 
yurtta kızılnya gl\ndc on ııarııdıın senede 
bir llra verebilecek Uç, dört milyon tUrk 
bulunmaz mı T 

Bana öyle geliyor ki Uo milyon yurttaş 
senede birer Ura vermek ıul'iltlYle kızıtaya 
O.za olur ve yardımda bulunUt'Bn ve kızılay 
da bu parayı aoıyal yardım lıılerinde kul
lanırsa tUrk vatanında pek az zamanda aç 
ve y&l'dıma muhtaç hiç klmııe kalmaz.,, 

GUzel yurdmnuaun bir kat daha oenlen
meslni ve vatanda refahın biraz daha ge
nlglemesinl istiyorsak muhakkak kazanç -
larımızde.n birer parça ayırarak bizlerden 
daha az varlıklı olan kbnscalz, zavallı, 
bedbuht yurddaılarımııın yardımlarına ko
şan kızılny gllrl hayır cemiyetlerine ver
meliyiz. Evlertnlıı:de çohık çocuklarınızla 
gUle oynn·~ yqadığınız meıut dakikalarda 
vatanın ldJıe ve lmcaklarınua yoksullukla
rtyl~ bq bR§a fnllyetı tUrk çocuktan, tUrk 
anaları, tUrk aileleri bulundutuııu dUVUnU•ll• ve bunların yardımına kot8D kısılayı
mıza illa de yardım edtnlz.,, 

B. Rauf Baykan bundan aonra Kızılay 
Şefkat yurdunun Ankarada yaptığı yardım
fan iöyle hul&sa etmiıtir: 
"- 1 temmuz 939 tarihinden 30 haziran 

940 tarihine kadıı.r ccı;en bir sene zarfında 
:ru;dumus mllhtelif kaynaklardan 7064 lira 
ve &ltmıı sekiı kuruı varidat temin etmlv 
ve ••e bu müddet zarfmda muhtelif ı• -
lı:illerde yaptıiı yardımlar için de 6378 lira 
elli dört kuruı masraf yapmııtır. Şefkat 

Bu kırk taleb den ba§ka bir 
da hariçten yurdumuza mllraca&l 
kir talebe ve fakir ailelere de l 
yon yemek yedlrilmtutır. Bunl 
yurdumuz 939 birinci kfmunun 
tlbaren mayıs 940 sonuna kadıll' 
mn kız lisesinde 40, erkek llseal 
rinel orta olmlunda 76, 2 inci orll 
da 67, dördilncU orta okulunda 
Uzere ceman Hl fakir orta tahJll1 
ne her gUn 250 gram ekmek ve 
cak yemek venniıtır. Bu sureU• 
zun apevtnden bir sene zarfında 
porsiyon yemek ve 15380 kilo 
tevzi edllmlu bulunmaktadır. 
istaUııtiklerc nru:ımın ve vnsn.tl 
şefkat yurdumuz bir sene zarfın 
retle her gUn iki yUz bef muhtaea 
ekm J 'e birlikte bir kap yemek d 
Il\UV~I~ k 1 ol(IJµş bulpmıyor. 

Aziz vatandaşlarım; 250 gr~ 
birlikte iki insan duyurabııeceıı 
mebzul Q\an 'bu \Ur ~a_p yemek O 
dumuza kaça mnl olmuştur, blllr 
!;laıımayınız dört buçuk kurul• 
Ştl.§may11111ı, bir fnklre bir livünde 
ğlmlz 2:10 gram ekmekle blrUl.-tAI 
lorlll 'blr kap 11cnıt yemek yurd 
!ında~ yalnız dört buçuk kuruşa 
mlşt\r. 

İşte aziz yurtt.nşlıırım: yu 
söylediğim •bl sizin yardımıarııı 
layın şuurlu, programlı ve bilgili 
lannın neler yaratmağa muktedi' 
11- Jl'NlJ'Ul bir :mı..ı .... dalı.., 

Zelzele mıntoka 

gönderilecek kere 
Koyulhisar, 7 a.a. - Hareketi 

ket mm\akaşı kereste ihtiyac:ı;ıı 
i~in va;ife ıı.tan Xoyylhisar d•~ 
işl•tm~si revir lmirliÇi ,ok kı'3 
manda Iğdır ormanlarında külli 
tarda kerestelik depo etmiş ve 
!Atı için ıeceli gttndilzlU çabşatı 
mı~tır. 

İzmir, 7 a.a. - Bııyınd\r h 
kurumuna bu eene mahsulOndeJS 
lo zeytinyağı teberru etmlDUr. 

.................................. 

/(ızılay 'ın 
Ankara halkı 

beyanname . 
Muhterem Ankaralılıt ' 

Türk vatanının daimi 
olmasını, Türk milletinitt 
refahlı ve zinde kalması 
gaye bilen ve altmıi ü' 
beri bu uğurda mesai 
Kızılay Cemiyeti her yıl 
gibi bu yıl da 7 tcmW" 
temmuz giinüne kadaf oll 

zat mubayaa etmektedir. Eğer bu se- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

tayı (Kızılay'11 iiza yaı~1' 
sı) olarak kabul etmiştıf· 

Yardıma muhtaç bit 
nüzde sizlere vefalı vı M 

elini uzatan ve uzattıcl 
Kmlay'a bu halta içi11d1 

lerinizden kopan yardı1111 
gemeyiniz: Kızılay'a aı• .

1 

ne kooperatifler kurulmamıı olsa idi 

biltiin memleket dahilinde kozalar an
cak 30 - 40 kuruıtan yukarı aatılamı

yacaktı. 

B. Prost Bursa'nın 

pliı11nı biffrdi 
;ursa, 7 a.a. - Bir müddettc:ı ben teb • 

rimizin plin iıiyle atra1&11 m11teha&111 
Prost, mesaisini tamamhyarak ıebrimise 

1elmi3 bulunmaktadır. Bu mlinasebetle • 
nlki cün fevkallde bir toplantı yapan .. 
hir meclisi vali ve parti vlllyet reiıi de da
hil oldatu halde proje üzerinde t~lkat 
yapmıı ve planı kabul eylemi5tir. 

Prost, dun de valimizle birlikte Uludai'a 
giderek orada Ankara halkevi tarafından 

yapılması mutasavver bina için tetkikat 
J'llpmışlardır 

Profesör ayrıca Çeklrre'deltl ııeak su 
menbalarl «zerinde de tetkikatta bulun -
- ~ •adır. 

Kanatlı gençliğimiz 

Hava silfbının ebemiyetini ve çe 
lilı lı•natların ıazumunu bit seney< 
yalcın bir zamandır, lı:ıtap ve mec 
mua sayfa/arınd• degil de, guetele
rin havadis sDtunları üzerinde oku· 
yup anlıyan/ar için g:ızete mizde 
çılcan bir haberin biJyülc bir m.tna
sı o/mai gerektir : 

lnönQ Hava Kanıpının yaz dev
resi açıldı; burada çalııacak genç
lerimiz geçen yda nazaran, yüzde 
otu• lasl•dır .-e Kampın be§ yüz 
kip için yapılan tesisleri. •rtık, .ta. 
natlanm•lc i.Uyen geçlerin ilıti7a~ 
/arına kafi gelmemektedir. 

Yurdun yeni sınırlarına, artık, 
bulutlar arasından geçen çizgiler d: 
ilive olunmu~tur. Bu yeni sınırı tur 
mai için gittikçe artan bir alUa ve 
~an ~ttn t~nfi gençlerine 
yeni kamp hayatında 1'inllirinden 
a.ıaa baprılar dilerıa. 

'#;~N l~l IL7'R 
1 j! -----; ,. 

Yengeçlerin muhacereti ! 
... . 

Zooloji bilginleri yeng&çlerin de 
.:aman zaman bir yerden bir yere 
bicret ettiklerini anlamıJlar. 

Acaba bu muhaceret, denizlerde• 
huzur ve sükünun kaybolduğu ta 
rihten beri mi baıladı kil 

•"• 
~ınki - Guya ! 

Budapeşte'den gelen bir telgrafır 
ilk cümle.!i şudur: 

"Macaristan. Rumen brıdudund;; 
sanki askeri harekat ve iilihlı çar 
pıımalar olduğuna dair ıa akla gı 
meır mahiyette şayialar 1•yılmı$tll 
Jlabadım cümlenin siyasi haber 

lu arasındaki ehemi1etinden bah 

:od ş: ::::- ; $ 
; j 

setmek değildir. Buradalci ••sanki" 
kelimesini şivemiıı bakımından ye
rinde bulmadım ... Sarıki" değil "gD
ya" demek dıJıa doğru olurdu. San
l{i kelime$f ni kullanmak mutlılca 

'§zım f$e cümleyi ~u hale koymalı 
ve §iveye uydurmak icabederdi: 

"Sanki Hker1 harekat ve sillhll 
çarpı§malar oluyormuı gibi buna 
d.ıir akla gelmez mahiyette pyialu 
yayılmı§tır." 

"Sanki" ile •1gliya" sablrde b/ri
biri ile müteradif gibi görünür; lı
kat cümle içindeki yerlerini ıive
miz tayin eder. 

••• 
Türlü iml&lar ! 

Ecnebi ismiha!Pltır1 ÇfHJlt ~ ,, .. 
sı1.oıuz. Bu imlilar, bir ıazetedea 

bir gazeteye değiıtiği gibi, bazan 
bir gazetenin bir sUtunundan otelci 
sütununa bile değiıiyor. Söz birliği 
edip bir karar versek de aynı lceli
meleri türlU türlU yaırıp okurları

mızı ıaıırtmasalr! 

Bu imli kararsıdığının en güze
lini ge,en t:iln bir fHetede fU ke
limede gördüm: 

"Dük de Windsor"' 

Eski inıili• 'lrıralının ıimdi taıı
dılı bu unvanda çeıit imli temaya/
ferinin hepainden örnelr vardır. 

Dalc. tllrlr im/lsiyledir; Windsor 
inıili• "W .. harf ini mubalaııa edi
yor; "'de• iu f ramıııca bir l•alet 
edatıdır. 

Windsor kelimesinin en• imllsı-
111 mubaf au etm.yi anlarım. Fa Irat 
.. 4 ... ,,. oluyor/ •wıadsot DillrD" 

de#t dilimi• .,. 71lnıı bleıııiıniz ......... ,, 
T.L 

Daha dün tabiatın /il 
mesine uğrayan ve yer j 
smdan yıkılan yurdun 
mındaki felaketin ıne~ 
yar:ıttığı büyük acı 1c1-ı 
siz Ankaralıların da d 
nuz elemi ve payınıza dil 
zile/eri yapmakta göst1 

tehalükü minnet ve şük11~ 
ederiz. Yaptığınız yardi 
ne sarfedilıııiftit. . . -

Kıymetli vak itlerı nı }ti 
hızmotine vakfederek f 
nıaı çalacak hcyNlcrc 'fli 
"'l'' misafirsuı•t•rlıgı t ,ı. 
011/arı güleryüzle k~'~_,. 
Onlara eveli kalplerıtJZ 
keseJeriniai açınız. 
Kı.,Jay Ankara Merk11 

••• 
"··························· 
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sa • İngiltere '' harbi ,, 
l~n hükümetiyle İngiltere ara• 
• 

1 lnÜnascbetler nihayet inkı· 
tra.rnııtır. Hatta iki devlet biri· 

;'o 0.N.Y: A. . H.A .. B E R l E R i · 
. ' ,.. .. . 

Fransada parlamento, 
sistemi ilga ediliyo:r 

iSIANBUl Gazetele i 
5 No. Jı Alman 

'ka.rtı ınuhaaamata batlamıt· 
: ingiliz donanması, Oran'da 
it d h • . beyaz kllabındi 

pkan yesikalar 
~ onanmasını ta rıp ettı. 

~ 
".haberlere göre, fransız tay-
~ de Cebelüttarık'taki İngiliz 

etn mevkilerini bombardı
!,ll 'lıniılerdir. Binaenaleyh harp 
f-' Petain hükümetinin harp 

'Y~ takati kalmıt ise • artık 
. rı\'a.kidir. 
•ite-. ·ı P · h""k.. · . ..., ı e eta1n u umetı ara· 
~~Ünaaebetler, mütarekenin 
~· ıldiği günden itibaren böyle 
~eye doğru yürüyen çığıra 
le \ll~nuyordu. Fran~a, a>:n 

11 ele• nrı:ı:alamamak içın lngıl-
lllı •rtı en kati teahhüt altında 
iıl•ttnla beraber, fransız askeri 
, 

1
" Yıkılmaıı üzerine lngilte

rıaa'yı bu teahhüdünden ibra 
~ lb\l\'afakat etti. Fakat fran
•~i •eya deniz kuvetlerinden 

ta. • dütmanın iıtifade etme· 
(.1Yl.e. lngiltere'nin Fransa· 
Çııı ıleri sürdüğü bu tart ma· 

.... "-ntıki idi. Dütmanın iıtif a· 
...,,;e""· 

ıı en ehemiyetli kuvet de 
il olduğundını İngiltere 

\ta~;rnilerinin bir ingiljz lima· 
1111İni istedi, Ancak Petain 

eti ·ı . 1 ·ı , .• . • Jeını erı ngı tere ye tes· 
1Rı takdirde Alınanya ile an
:cağlllı gördüğünden, do-

"" Al1rıanya'ya tealim etmeğe 
::·. Petain hükümeti iki nok· 

lcı l"llÜttefHdne kllrtı ihanet 
:• evela, ayrı bir mütarekcı 
~lllak için gi0rittiği sarih te· 

ı lll"fı hareket ediyordu. 1-
, ~~İndeki deniz kuvetlerini, 

içi 1ılttefikine karıı kullanıl
h:ft dUtmanlarma veriyordu. 

tL'1lar altınd~ lngiltere'nin 
ile • 1 • l • il ırnza anır ımza anmaz, 
~t?llan111aaı olmaktan çıkan 

ııı, alman v~ İtalyan elleri' . ' ~l I aıııe razı olamıyacağı atı· 
t ~ "riltere'nin bundan ıonra 

ll&ız donanma&ına matuf O• 

,,~•ti, Franıa'yı değil, Al
ıı •. 'h 
t. ıtı daf ediyordu. Petain 
ıq. r,... ·~ bun" anhyamamıt ol

., 1Ptı... Eğer Petain hür ve 
•r '-lr Franaa'nın mukaddera· 
t e etrrıiı olsaydı, bunu anla· 

·• ~ .. -.a3:ur görülebilirdi. F •· 
1 •f~ ... cıt t..ı gaııp aupnanm 
., !1rıda müttefikine ihanet 
e ıh, • • A o o t 

irı . netını rııazur gos er. 
ılc ıJerj sürdüğü tek bir sebep 
İf·d~ukavemete kudretinin 

1 
il'. Böyle bir hükümetiq 

ta.ltt lıleaeJeai bahia mevzuu ol: 

8 
&il otoriteye sahip tavırlar 

tt,~' re-liteye uyıun deiil • 
li!\ IJl bilakis donanmanın al
tilt' dGırneııine mani olmak j. 
~ ere tarafından yapdan te· . ~·· 

~i . .-\ llıanıaha ile telakki et • 
~'" ncak o zaman ittifaka 
oı;tten dof an ıuçunu hafif. 
t~ du. Halbuki l>öyle yapa· 

e donanmanın alman eli • 
,.,,1 eaj için İngiltere tarafın
~:" h1treketl Fransa'ya ml

•I>' "~lret imi§ gibi telakki e
t~ •aı rnUnaaebetleri keımit 
,~uh,.aamata da ba§lamıı· 

(Başı 1. inci :ray/ada) 
katlyen irticaktıranc olmayıp, bllAkls içti
mai noktal nazardan çok cUrctkı1rAnc ola
cak, ve hukuku, mesaiyi, aileyi, vatanı ga
ranti etmekle beraber, devlctede hUkUm
rant otoritesini iade cyllyecektlr. Yerine 
tek parti kaim olacak olan siyasi partile· 
rin ortndan kalkmasını mııc;jp kılacak bu 
ıslAhat. Frarıea'nın slyBBt tarihinde hakiki 
bir ihtllfll teşkil edecektir. 

Havas ajansına göre, millet meclisi ta
rafından bu projenin kabul edilmesinden 
hiç oüphe edilmemektedir. 

Ayan ve mehıııan ôzôımın 
toplantısı 

Vichy, 7 a.a. - Havas ajansı bildi· 

riyor: 
Ayan ve mebusan baları evelki gUn 

aralarında toplantılar yapmışlardı:. 
Ayan azasının toplantısı bir te9ıas 
mas mahiyetini aşmamıştır. Mebuslar 
iıe BB. Laval, Marquet, Pomaret ve 
Y~rnegaray'ın iştirak ettikleri bir 
toplantıda, kanunuesasi üzerinde ıs
Jahat teklifleri hakkında birçok arka
daşlarının fikirlerini dinlemişlerdir. 

B. Marcel Heraud, milli aııamb1enin 
toplantmnın tehiri hakkındaki tezini 
müdafaa etmi~tir. B. Bonnet, ıos}"a

liııtler grupu adına, parlamentonun 
hükümetle işbirli~J rapmağa hazır 
olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

Flandres meydan muharebesinde 

yaralanmıı olan sosyalist Chasseigne, 
hükümetin projelerini tasvip etı:niştir. {Başı I. inci s,ayl.ac.a) 

B. Laval, milleti yeni temc:Jlc:r Üze- İkinci iekil: Kafku;,:a'da dotNdan Mi-
rinden ihya lüzumu üzerinde ısrar ey- ruY' müdahale. 
)emiştir. Üçüncü şekil: Rusya'ya kar11 4ıı>irudan 

doğraya tev~ edil.ıı:ıiş bis' tqd>bü.s olınak-
B. Laval'in israrları aızm, Kafkasya'da &nıPlarm ve miislüman 

aMlinin istiklal t~ayüllc.>.iAi teryiç e~ek. 
Vichy, 7 a.a. - Havaı ajansı bildiriYOr: 1 Berlin, 7 a.a. _ S~z numaralı vc&ika 
B. Lava!, 90 iyan azasının i1tirlk ettiğij f nsız ve iı;ı.ciliz: hav.a genel kurmayları 

bir toplantıda önlimlizdeki haf~a ~~masamı a~:Sındald 5 n.isıı,Q. ~9'40 te.rUıli Wr ınukave
bleye arzolunacak ıslallat proıeınnın müm. 1 lenamenin protokoluna mütC1111lilctir. 
lı:ün çabuklukla tasvip e.dilmesi lüzumunuı p otokol metni ~udur: 
tebarüz ett}rmiştir. "kafkasya petrol mıntaka,ııma karşı fran-

B, L~v~t den s
1
onra B~. Boncour, Fian- sız ir-,giliz hava hücumu münha.sıran Ba • 

c~tte, stıe~ ve O!Se mulAhaıalarını bil _, tum, Groznyc ve BakQ tasfiyehaneleriyle 
dırmlş ve nılıayet, toplantıya riyaset eden, limanlarını istihdaf eder. İlk altı gün zar.r 
B. Berard, "mümkün olduğu kadar çabuk Cım;la Kafkasy.a tasfiyehaneleriyle liman -
surette sulhu yap~~~ ve m~na:kaıadan aza- lapn yüz<Je 30 }la 35 inin tahrip edileceğine 
de d,;vamlı bir hukumete rıyaset etmek ü- itimaı olunabilir. ,Bu harek.e.t içfo kullanı -
zere memleketin mukadderatını eline al- lacak tayyare adedi 6 fransız grupundan ve 
mı§ olmasından •dolayı bütün franaızların üc inıı:iliz filosııruLın mürckkeo 90 ila tno 
~areşa.l ~etain'e minnettar olduklarını, .. tayyareye baliğ olacaktır. Fransız gruplar} 
soylemıştır. Bakü'ya derpiş edilen tarihlerde akın ya -

Salıya meclisler toplanıYQr 
Victıy, 7 a.a. - Havas: Mebusan mec)j. 

ııinin salı sabahı ve fiyan meclisinin de aa
lı gijnii öğleden sonra toplanacağı teeyyUt 
eder gibidir. Bu toplantılarda, milli aııam
hlC!ıin çar§ambıı günü yapılacak içtimıtı 
hakkınrlil kararlar verilecektir. Toplantıla
ra 400 il~ 450 mebuıı ve ayan azasıııın iııti
r~k edeceği tahmin olunmaktadır. 

pabilece4ı: surette teçhiz: edileceklerdir. 
Fransız grupları ihtiyaten yag depolariyje 
mücdrlıez iki adet Farman 22% grupunden 
ve 4 adet Glenn Martin grupundan müte • 
şekki! olacaktır. Bu grup!ar her ak~J 
takriben 100 tasfiy~ üzerine ceman 70 
ton bomba atabileceklerdir. Düşmanın ak
sülimeli ve alman avcı tayıyarelerinin muh· 
temel mevcudiyeti, bu ameijyentn müessir
liğini geniş ölçüde azaltacaktır." 

Gençlije dü~n büyük hiT 
vazife 
NADİR NADİ, bu başlık altında, üni

versitede y.,Uan diploırna M!.rzii mera -
simirı.cı- baNederek diyor ki; 

"Siyaset dunyasmın, bütün milletlerle 
hruw pizi &.ıµ,ıp N~ eaci};§e ıi&.J~ ıf>ıı· 
ıWıfttd"" bir ~ırada lfit.wıb,ul iiejv..,..j. 
ı.in# yapılaıt candaa -1erae,Wı, tıi.rk 

.ı.nilletioiıa ı!:>iJ&ili •t:Q.S n._ej! iJ~e ls.1111 
hHle:diii llart.retli igiyalu b.ir et• t#ct· 
J.emia ve a&ığa 'Y\IJ"mUJ olı;!µ. En nı~Yt
~ köYiiuniıiiıı l!:~ iMdilJı sinmiş Ql#ı 
bu bilgi hasretini, dün, üniversitenin ılsıı
.caiJndil bk diılloll\B ı,e:vzii ııı~n~iısıi şels
linde auubo~;lc§tirmeyi ıdii~ıse_ıı~ .. iN ~
t.ibe.rla iyi :ıı:apmıılıırcebr." 

ilıılltı d>.eıniyeıiıtl .ve bo ısh,r@ Elle
di Şef Atau.irlt'üo ılJletıai~ tebariiı ~i
ı:cn ıııu.barr.ir diyor ti: 

'"fiiı:k köyliisü, kend"~ yapıJaaılt 
hizmetlerin, ancak bi~ili kafalar.el• ce
Jcc:eii.n.e ~tır. O ditbıdcıı tıpaağı
na ar.tıcatU:, seyju seviae balediii ma
arif miie9eee~aia mt.mleket ~ Def' 
~ ,-iderc.e l>ilcili S4PIS ıserpi~ni
l.e aaklı olacak ıifübar ~. Bilir- ki. ha

iı:SJd iOOı kaiasi,-le y~ cençl« nıesı-
Leket •&rund& ancak müs~ eser lV'er.mek 
ga,..ctiylc ~ güQ,düz didiaecnur, 
köhne, m.eıdaatıçi, hA1k .düşı-.m ı:ibai -
yetlerle daima nsii.c.Micle ~eki.er ,,.e 
cemiyetin ilerl-eıine mani olan aeaft 
llMWiarl& c;ıarpıp1t1.ktan biraıs bile t'll
ı:ıuyacaklardır. 

Oran hadiseleri 
Bir İsveç gazetesi 

vesikalarla alay ediyor 

Bu taze bv.ettuiınb:ia en büyük ltey
aağr .inivenüt.ttn.Wtir. oraea. d.iploma 
alalı gelltÇl.er bic M!liWT.et y.alMat bU- tlek 
kaz-sş ohaııktsn ıi)'adı bU ıvazüe 

rü1denmi.f 1buLıın-.yorla.r : raJnıı: dWn. 
cemiyet için çalışmak vazHeai. 

200 ölü veya kayıp, 
40 ağır yarah var 

(Başı 1. inci sayfada) 

ltalya mütareke ıartlarının 
tcıdilini kabul etti 

Vichy, 7 a.a. - Havas ajansının bil
dirdiğine göre, iyi malUmat alan tl}a
hafildc ltalya'~ın fraıli~ dQJ'WlJPa ve 
tiava uvetleri liafikında miltareke ıart 
lcırında t.adilAt yapmağı kabul etti~i 
tt>ey yüt etmektedir. Havas ajan~ının, 
fransızların konulmıJŞ olan takyidatın 
lağvını talep eden telgrafının, Turen .. 
dC"ki İtalyan mütareke komisyonunun, 
mezkur ahkamın muvakkaten adeıp.i 
tatbikinde Fransa'nıh aerbest bulundu-
ğuna dair telgrafı ile karşılatmış ol
du~unu bildirmektedir. 

• 
Roma, 7 a.a. - Havu ajansının 

bir tebliği, italyanının, kendiliğin • 
den, Fransız donanması ve hava ku
vetleri hakkındaki mütareke ıartları
na daha eleıtiki bir mahiyet verilme
sıni kabul ettiğini bildirmektedir. 

Filhakika, bu elestikiyeti talep e -
den fransız telgrafı, Fransaya istedi
ği serbestiyi vere~ Torino mütareke 
komisyonu kararı ıJe yolda kartılaş -
mıstır. Berlin, Akdeniz hakkında ka
rarİar almak için Roma'yı serbest bı· 
rakmıttı. 

sız tık karşısında, felaketimizin · azami 
haddine vardığı bu anda, bütün so~uk 
kanlılığımız ı muhafaza edelim.'' 

Figaro diyor ki: 
"Alman propagandası ve alman dip

h>mui•i • .Fr4AU'yı lngiJter•'~n .ıtyır
mağa muvaffak olamamıgtı. Bu ayrı
lı§, almanların hiç iştiraki bulunmı. 
yan hiidiselı:r yüzünden vukua gel -
miştir. Mers-el-kebir hadisesi, vaıiye
ti değiştirmiştir. Artık kendi istikba
limizi dü§linmek bize memnu değil -
dir. Cüzütamlarımızdan bazısını tah • 
rip eden ingiliz anavatan filosunun 
topları, taviz olarak, fransız diploma
sisine hüriyetini iade etmi§tir." 

Petit Parisien gazetesinde, Bour
gues, diyor ki: 

"Hiç bir kabahati olmıyan . Fransa, 
bahriyeler tarihinde misli görülmiyen 
bir suykastla İngilterenin Fransa a • 
leyhine dönmesine layık değildi. Dün 
ya efkarı, bu manaııız hadise hakkın
da hükmünü verecektir. Harbin tah • 
mil ettiği mecburiyetlerin, şeref his· 
sine sahip bir milletin hiç bir z;unan 
çiğneyemiyeceği hudutları varqır." 

Büyük Beritanya Martinilı 
adasını abluka etmiyecek 

1'.WŞ s.•ü 9u v~e .-ıv&f.bk 
~ız." 

Lou4ra, 7 a.L - Gotll~i"4a ~ıkaa 
"Ny Tid., gn.zctesl, almanlarıQ Fransa.''" 
bir vagonda bulduklarını iddia ettiği ye 
aımaa rııdyOllWWJl vJJ ıtnı~',llll pı:OJWisaııd•- liSYideSür 
.sınıa ~nl, bjr aurctt.e ;t•aym.~ ı:ıl.d.Ufll 
vesikaları bahis mevzuu edcrr.k diyor ki: ~·--·....,.,. • ..-..... -

"Almanluın muzur :veetk.ıar butmekta a• • f L·hü " • ! · 
huSU8i Pır ırıWl:etlırl vor. 1':'o.rYeç'te, b- otl' suıte en mun ıza eaı 
gilteremn pıı memlıkcll işgf.1 etn:ıık niye- EBUZZlYAZADE YEL1D, IJnıte 
tinde olduğunu gösteren ~ğıtlar ikegfetti· r .. vA ... .....,.ıfı-"·• İIM ı:Gilc ve lı•U 
!er. Bittabi bu kor,!ıcımç ~ AlmanJ.arııı _,,.,,, - ,...,...,. 
kahrlll11an hareketleriyle önlendi. Alll!Jaıl - ~t'Ol ~µ,ı,a ta!v.iei ;.gıı .-ii~eıf.ik 
lar, sıyanet melel(lerl gibi, Norveç! kanat- ~va kıı-v•tl.ws..ia ...UWıwıdM ı~
lan altına aldılar ve :nrttthiş ingtıi7: ıuı:•- ~-111~ edildiiiai bU4irm bev.~ 
llaaea kwtardılar, Ay11-ı ~· Be~ ve di.ai .-.v.au. babffdıerdı dimr ki; 
Hollıuıda ds. oldu. 

Bitaraf bir mUşahi~ kep~! k,,endtne §U "Esu• ortana k bJtil • gibi riY:a· 
suali aorabillrf Nuıl p1u:yor da -.ıs kimse 1etlw &tlr.wılına tdr.aı:ı1"".. ıu libi j,.. 
bu sözde p!Anlann maddt btr emaretlill natlarda bulunurlarsa bulunsunlar, '.I'ür· 
a-örmedl. Bu v~~ .b~_, dahi ol• -
lar, ancak bllro fıuıtrmlerldfr. Fraııaa -
tngllteu'Dla bu vuftal&r Jll!H.evfya~ 
mutabık ted):ılrler almı§ old~arını lllbe.t 
eden bir şey yok.tur. Almular, rıriitteflkl•
rln, İekandinav)·a da dahU .ohJıt.k il:!:et'e bi
taraf devletleri harbe J{an§tırmak ve YU
larında yer aJ.mata mecbur etmek jçln 
p!Anlar hazırlamış oldı.ıklannl ~öylellll{Jert 
zaman da insanın zihnine aynı dl\şllpce 
geliyor. Bu alnıQ.Q haber~rkıi plddlye al
mak haklkl\ten çok gUç. Mlıtteflklerin 
etratejl!l! ~mdlye ka4ar lııeanı fazla hay
ranlığa ıjtişOrecc.k bir mıılıiyet göstermedi 
ise, bundan bu derece abdalca hareket e -
deceklerl Jllb&Sı her baJd.e çıkmaz. FlUyat 
§udur ki bu memlekP.tleri bugiin Almanya 
tııgal etmiı bulunmaktadır. Vı bu, tenzl· 
de, diğerlerinin pl!nlarından sok daha a
ğır çekmektedir . ., ----

Kont Ciano Berlinde 
(Başı 1. itJci ı•11l•dı) 

Alfieri ve AJmanya'nın Roma büyük 
elçisi B. Von Mackenzen de hazır bu
lunmuştur. 

kiye'nin komıu•u Rusya•ya kartı herhan· 
gi bir har.ıcete ıi,_irlıkine jmkin olma • 
dığmı h~ n 111e•lıkclle iatikW tw.r.. 
bindeıı beri -.ıamıı olan münasebetleri
miz, hfm injiliz - fr:ansızlarla maJGnı ~ 
la.şınayı )'apaı:ıken gösterdiğimiz dıirüıt 
hareket, ispata kifid.ir. Filhıtına bu an
la$mayı yaparken onun ııau.hatr ve bütün 
teferruatı bakkm4a biz Rusya'ya ,ıijnü 
güçüne malumat vermekte tereddüt et • 
medilı:." 

Yapacağımız bütüıı itleri tiınıl kom. • 
tümuz:wı tetkikine koydyııiumıızu IÖ1 • 
liycn muharrir diyor ki: 
• "Lausanne aulhundaıı beri Tiirkiye•nin 
harici siyasette tuttuğu yol, bütlin dev • 
letlerJe ga;yet •sık ve sa111imi münas.ı>at
ıa buiıuıma.ktan ibaretti, Biz bu temiı 
siyaseti her devlete ve tahıiııen komıu
mıız :Rıışya'ya karşı hi~ ıatmak bilmiyeıı 
bir dürüsti ile tatbik Nyninde<lir ki 
boynelmilel burün haiz oJduilllJ\ıu itiba-
rı kazsnd.ıılt." 

Yeli Romen 
...... 

•· •• Matbuat Servısi 

~~~i~Jzede :V.elid, devam (6!! ';yor: 
"Türkiye hiçbir vakit, ~r ha.·ı,ıf bir 

~eenY.ı ıtı~ctk pjr m•mkk ~-ıı · 
di.r. ~İ#) Wt' !ı1111 !t.9Pfe.eın.4ı ~ıu
müz yoktur/' 

İKDAM 

fııJlNıll'eın .i:yami daima 
dürüsttür . 

Abidin Da.ver, bu başlık altındş. o&l· 
manıar tare!ındruı ll"_şı-edU .. n veelkııl;ır
-dıuı bahsederek \'e nrt.lbastar ya~ 
dl',YOl' ki : 

'"l"Grkiye, Sovyet Rusya He dost kal· 
milk fikrinde olm ı.aydı, 2 numaralı 
protoko1un Al!kva rmıslıedeslne llfl~e
eini iııat ve .ı.ıx::nı'la talsp etmezdi. TUr
kly,e c:timhurl.yetinJn •ıct po!Wke,sı
ruıı münwyytz v.ıuıft "ber devlete !karşı 
da.ima d.ilr.bıt., olıruıktır. Biz bu~ bir 
dl!Ylete d.c:ıt.l.uk t miaa.tı verip ertesi 
gfuJ, düşrc:ı.uhlt ttmek ffiYUP.tİ takip et,.. 
m.edilt v.e etaı* ru-µz Mask ·ada da 
'l'tlrll - Sovyct dostluğuna aokutm s
ıtmıilen ibu kua~a kıyınet verilmiye. 
~at kuntıc i t ediyoruz . ., 

Yui laltih 
Dikkate şayan bir manevra 

fli.lseyin Cahlt Yalçu~. bu b !ık aı. 
tııı.da diyor W; 

",ıl.lmıı.nlQ.rd3 hBY.J'l't edUecek bu.> ik 
bl,r t.ı:lll)ı Yı\r. H~ ıne.mJek.ete tecavüz 
~p oraaını Q.8.Zl m,ed, mYetıne kavUJ tu• 
J'\U'IN_sş.. verJJml.§ sö.z:.e, lmza edıl iı 
muahedcye rtayetmziik cdere>s tAIJJ'TUJ:a 
ifl~1Rele1j.ni b.aJW i'ÖJterccck bir takım 
ves!Js.alan t~adUt, ıı.gJ$ göz:lU bir köle 
Ki bl d.erb.al ted.Al"l.k e..deJ.", o»lanıa eJJ.oe 
teslim eyler,., 

AlmMJ,ann §imdiye ~ bu.Jdukla
fttu l!Oıftedlkleri ıvulkaleria yilrOdtllde
ri ~ ıv.e tecavm )'.olunda !kealllerint 
rnUda!aaya çalıştıklarını, !altat bu eon 
iddlala,tyle §imal k.olllfUınuzla aramızı 
a.:nuık gayesini latiltdaı ettlkleriJJ.1 llÖY· 
Uyen muharrir eliyor ki: 

".Suıı.Iar ıırt TUrkfyeye 2erar ve~ 
cek ne§rlyattan lbnrettjrler. Ttlr}dye ye 
numır o 1 ıntı.k i çiıı teıct:ıblliı edltml' bir 
manevra :ıt.aroıısında bulunuyoruz. E"er 
rnemteketimiı:de h4l! alman doat!UfU 
htilyaeuıM yollerııtı kvbtdıeD .zavallıla.
no )Ju hakikat ~ısında. da ç-özl.crt a
~lmazııa art.ık hiııslseilmden, akJl ve 
mıınt.ıktaıı t.ımı8.J1len ümit kesmek icap 
eder ... 

TAii 

İngilizler fr:ansız donanmasını 
niçin aldılar? 

'lıl. lzekeriya Sertel, franmz dorıan 'l

mma bciltare •• .AIBuınya bakımlar n
dan ehemJyeUnJ izah ettıkten sonra dl· 
yor kt: 

"HWıtr, l..Ollz IMk!vını tauırı p!A
ıuıu YJ.Ptıjı ıaman elJme fransız. da. 
ruuıması yoktu. HattA alman donanma
SJnd4 JtUyUk tlllftıbarp &emileri fazla de. 
fi1di, BllAkia All'Jlt.DY&'ya göre donan
mamn tayduından ı:iyade zararı vardl. 
Büyük ba:"p gemileri hava kuvetlert 
WflSiJLda W:Ull müddet tutwıama~
tadır. KUçUk sen hJJll> seı:nUerl Dl§an
slh vui!eslnl .röre.ıı bUytik ıem.Uere 
mtlrecca.htır. 

fııgiltere'yt işgal tı:tıı büytlk gemile. 
n Oltiyaı; olmadığı gllll, donaanıMın le
Wl aareketlne maısl olr.na.sı ca mürnktı. 
değildir. 

Almanya'nın Fran111ı donanmaanıı el· 
de etmek t.ııtememe.sı de bu surette tz.ah 
olunabilir. 

Takında İngiltereye kartı yaptlaclltı 
bildirilen büyi.lk taam.az ha.ngi tarafın 
haklı olduğunu meydana çıkaracak•ır. 
Bu i:Uıülik nuılıakkak ol.an ıey Alman
yanın artık transı.z donamnıısını tam<ı· 
men kayl)etmlf oldutu ve Akdenfzie 
hAldntlyet tealaine ırı.uvatfak olamadıtı
dır ... 

kafariyle 
~G1'y iti Fransa, herhalde Pe
~ '-'lll~U~ bundan böyle lngil
>,• •Rlubiyetjni ve bin11etice 

·ili t'lıtı. ve halya'nın galibi-
~t:llıın için fransız kanını 
l)ıııj Bu badirede zavllllı 

' ~. ~ etine acımamak elden 
fi •dllkadderatını ellerine tev
lııı ~tnlar dün kendisine kur
~ ıo;,~an mağliibiyetinde ol
~clt" llyorlardı. Bunun için 

General de Gaulle mahkum 
oldu 

Toulouse, 7 a.a. _ Havas bildiriyor: 
eSabık general De Gaulle, ~ıyaben, 

askeri mahkeme tarafından dort ıene 
hapse ve 100 frank para cezasına mah· 
kum edilmiştir. 

Londra, 7 a.a. - Londra'da işaret 
edildiğine göre, ingiliz deniz kuvet
leri Martinique adasını ablukaya tabi 
tutmamıştır. Vaşington'daki fransu 
mcıhafili l>u sözde ablukanın harp tay· 
yarelerinin almanların eline düşmesi 
ne mani olmağa nıatuf olduğunu be
yan etmişlerdir. Londra salahiyettar 
mahafili, böyle bir ablukaya lilzuın 
görülmeden ingiliz donanmasının bu 
vaziyeti önliyebilcceğiqi Jcaydetmek
tedirler. 

Alman ba§vekilet daire.indeki gö.
rüşmeler, saat 14.15 de nihayete ermiş· 
tir. Bunu müteakip, :8. Von Ribben· 
trop, Kont Ciano şerefine Adlon ote-
linde bir öğle ziyafeti vermijtir. 

Kont Ciano iııal mıntakcuına 
gitti 

BerJln, 7 a.a. - Kont ctuo, bu akşam 
hususi t.reııle, ltgal altında bulwıan arul· 
Y1 alyaret lt:ln garba hareket etmlotır. ZI· 
yaret, pe)ıt muhtemel olarak iki gün aüre
cek ve bu esnada eski garp cepheılaln en 
mühim mıntakaları ııezllecekttr. 

Petrol şirketlerinde çalışan 

24 İngiliz hudut harici edildi 
ll4 .... kalluun akıtılması is-

auıııc 
il İ1t •• l.J adarnlar da kurtu • 
lı 'c):ı~~ıa: rnağlUbiyetinde ol
~İaiııtforlar. Ve bunun için 

ı '"· 8en kanının akıtılmasını 
'"'il f •kalım tezatlar içine 

. liı-, t~ansız milleti buna ne 
~, .. , ırer bir şey söylemeğe 

''"'•"' Fakat sö:r ::öylemeğe 
~'fırı~•" bir miJletin de Pe
•lt•te• an tasavvur edildiği gi
it lt~e karıı muharebeye 

ati hiç plamaz. 

A. Ş. ESMER 

"a ---l\8a' da Alman 
t\gtir·· ., 

re lı var mı • . ~ 
1 ' ·• . - D.N.B, ajanıı bildiri-
~ lı 

' ....... tlq ltıı lt11, f 1 inin radyo ile neşrettiği 
1 buıu:;aııııı hüklimetl tarafından 
ııı'tıc~ 1 haberlerin evelce alman 

1~ı,~:~slirdcn geçirildiğine dair, 
\\· 1• Old erde çıkan şayiaların ka
~I, fra Ulu bildirilmektedir. 
cıı lıtrı,r~sıı . tebliileriyle radyoda 
~clıt 111 hıç bir alman ıanıürii -

ırıı ili . . ve etm15tır. 

sllti ---
> Yeli •ef katledildi .... 

- lluriyeli ıeflerden Şeb -
IUr, 

Fransa Muselier hakkında 
takibatta bulunaca~ 

V . h 7 a a _ Havas a1ansının 
ıc y, · · . 

bildirdiğine nazaran, bahrıyte ~ezar~-
ti neşrettiği bir tebliğde, ngıltere ~ 
de bulunan deniz ve hava kuvetlcrı 
kumandanı visamiral Muselier'ye kar-
ı fransız hükümeti kanuni takil>atta 

ş ' . . 
bulunmağa karar vermıştır. , 

Oran deniz muharebesınde 
ölenler 

Cezair, 7 a.a. - Fransız umumf is-
tihbarat. servisi bildiriyor: • . . 

Oran'da üç büyük ve hır kliçilk 
fransız gemisi karaya ot.u~muştur. 
Bretagne .ıırhlısından 200 kışı kurtul
muştur. Dunkerque, Pro~e~~.e v~ Mo
gador gemilerinde 200 .~ııı olmuş v~
ya kaybol~uş ve her rutbeden 4? kı
şi ağır surette yaralanmıştır. ı:ım~n 

.. h ndisleri karaya oturan gemılerın mu e . k 
yüzdürülmesi çarelerini tetkık etme -

tedir. 
F ranıız ıaz.etelerinin yazdıkları 

Clermont • Ferrand, 7 a.a. - Ha
vas : Gazeteler, "Petit Parisien" in 
havsalaya sığmıyan Mers-el-kebir te
cavüzü ismini verdiği hadiseye geniş 
sütunlar tahsis etmektedir. 

J our - Echo gazetesinde Fernand 
Laurent, franaızların ve İngilizlerin 
yanyana yaşadıkları son harp hldise
lerjni anlattıktın sonra diyor ki: 

"Bütün bunlar unutuldu ınu1 Buna 
bili inanmak iıtemiyoru. Bu açı hak 

Vaziyeti kontrol etmeğe giden 
Amerikan gemileri 

Nevyork, 7 a.a. - Stefani bildiri
yor: 

Vierges adaları önünde demirli bu
l~nan. beş a~e.rikan destroyeri ingi
lızl.erın Martınıque'deki fransız gemi· 
lerıne ultlmatom vermeleri üzerine 
vaziyeti kontrol etmek için bu adaya 
hareket etmiJtir. 

~artinique'deki fransız harp gemi
lerı mukavemete karar vermitlerdir. 

B. A.ttlee bir nutuk verdi: 
(Başı 1. inci s.aylada) 

olduk. Bu netice, yalnız silahların kuve -
tiyle değil aynı zamanda geni~ bir mikyas
ta Hitler'in diğer bir ıil~ının iıtimali ile 
elde edilmİıitİr. B" diğer ıillh milletin bir
li(inin itimadınuı ve maneviyatının tahri· 
bidir. Bunun neticesinde kritik sııat ııeldi
i! zanıruı milletin azmi mef!Oç olmııkta -
dır. Hitler, dıtima bu tarzda hareket etmiş· 
tir. 

Fikir sahasında yalnız de~iliı. Her yer -
de, hüriyeti sev"11erin kalbi biıimle bera
berdir. Bugün biz, hüriyetin ön safında, 
köprfi baljını tutuyoruz. Bu hücumu tardet
tltimls zaman, bUtün memleketlerd•1ri hÜ· 
ri1et bvnltri Hitltı'i diitirectls vı aui 
aiıtemini yıkacütar,• 

ltalya mahcılilinin intibalan 
Roma, 7 a.a. - D. N. B. ajansı bil· 

diriyor: 
İtalyan ıiyaai mahafili, kont Ciano. 

nun Berlin'i ziyaretini, en ön saftı 
gelen bir hadise olarak telakki etmek· 
tedirler. Ahvalıhazıra dairesinde ve 
ezhercihet, bu ziyaret hususi bir dik
kati mucip olmakla beraber, mezkGr 
mahafil, alman italyan ittifak ve teg
rikimesaisi çerçevesi dahilinde görüş
meleri pek normal tel~kki etmekte
dir • 

Önümüzdeki günler zarfında, etra
fında müzakerat cereyan edecek olan 
meseleler hakkında, §imdilik tafsillt 
verilmesine imkan olma«\ığı da illn 
olunmaktadır. 

Sovyetler BirliOi 
elçisi Belgrod'do 

Belgrad, 7 a.a. - Avala ajansı bil
diriyor: 

Sovyetler Birliğinin Belgrad elçisi 
B. Plotnjikov, refakatinde elçilik me
murları ve Tass muhabiri olduğu hal
de, bu sabah saa1 altıda Yugoslav hil
kilmet merkezine gelmlı ve istasyon
da Dariciye ytlkselr ftM1T1UrJarı ile ntat
bıJat 1S1iimc11illeri tar&fıadu kuplaa. 

tır. 

Romen - Sovyet hududunda sükun var 
Bükreı, 7 a.a. - Prahova ovasının ı Bugün bütün memlekette ve bilhas

petrol §İrkttlerinin cıki müdür ve sa yeni sovyet hududu boyunda sÜ· 
teknikcilerinden mürekkep 24 ingiliı / kün ve asayiş hüküm sürmektedir. 
hükümetçe verilen bir karar mucibin- ~ • 
ce dün romen toprakları haricine çı· Parlamento tatıle bcqladı 
karılmıştır. Bükreş, 7 a.a. - D.N.B. 

BilkreJ, 7 a.a. - Stefani bildiriyor: Parlamento, yaz tatiline başlamıştır. 
Yarı reımi bir notada bildirildiği- Parlamentonun ictima devresine niha· 

ne göre yahudilerin ve komünistlerin yet vermesi şu bakımdan mühimdir ki, 
Besarabya'ya geçişleri münasebetiyle parlamento, siyasi mahfillerin bekle. 
sebebiyet verdikleri hldiseler romen dikleri gibi Besarabya ve şimali Buko
makamları tarafından alınan tedbir • vfna'nın terki meselesini müzakere et-
lerle bertaraf edilmittir. miyecektir. 

İngil·tere yeniden mühim 
silôh siparişleri verdi 

Londra, 7 a.a. - Dün akşam resmen bildirildiğine nazaran, büyük Bri
tanya 'imdiye kadar, en bUyük siJah sipari!lerini Kanada ve birleşik A
merika'ya vermittir. Mühimmat nezareti, bir kaç milyon sterlin kıymetin· 
de çok mühim yeni ıipari§lerin de verildiğini bildirmektedir. Bu sipariş· 
ler, mulrOr nezaret tarafından Amerika ve Kanada'ya !İmdiye kadar ve

rilınit otın siparitlerin en bUyüfünü teıkiJ etmekte olduğu söylenmekte
dir. Ianada'ya yapılın ıiparif, dofnıdın doğruya Kanada hükUmetine ve
rilmiıtir. Birleşik A .. riıra•,,. •erilen alpariıler, orada bulunan lnım~ 
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Resmi harp tebliğleri 
.... İngiliz resmı tebliği 

Kahire, 7 a.a. - İngiliz umumi kararga. 
brnrn tebliği: 

Garp çöllinde, keşif kollanmrz, yeniden 
duşman cephesine girerek Bardia - Ca -
puzzo yolunu kcsmiılerdir. 
Haiıcş cephesinde, 4 temmuz.da Cassala-

da, düşmanın, evelce bildirilenden maada, 
8 hafif tank, iki tayyare ve 300 i.ruıan kayıp 
verdiği gelen mütemmim malumattan oğre
nilmiıtir. 

Diger cephelerde kaydc değer bir 5ey 
yoktur. 

İngiliz Hava Nezareti tebliğleri 
Londı'a, 7 a.a. - Hava nezaretinin teb

liği: 
İngiliz hava kuveUcrinc rneruıup bom· 

bardıman tayyareleri, dUnkü gl.ın zarfında 
Deich.shausen alman tııyynre fo.brlkasına, 
Valhaven ve Flessingc Hollanda tayyare 
meydanlarına karşı hllcumlıı.r yapmıııtır. 

İki tayyaremiz avdet etmeml§tir. 
'DUn gece bombardıman ttı.yyarelerim\z 

Kici ve Vllhelshaven deniz Uslcrini bom -
bardıman ctrnlılerdir. Dok, inşaat ter.gfıh· 
lan ve Vllhelmshıı.ven'dc hangar ve depo
lar Uzerine Hamburg ve Cuxhaven'de dok· 
Jara hücumlar yapılmış ve müteaddit yan
gınlar zuhur etmiştir. Kolonya'da demir -
yollan bombardıman edilmiştir. Hollnndn· 
da Schlpol tayyare meydanı da bombnrdı
man edllmlı:ıtir. Bir bombardıman tayyare
mlz avdet etmeml§tlr. 

T obruk limanına iltica eden 
ltalyan gemileri bombardımar 

edildi 
Londra, 7 a.a. - İngiliz nmlrallığı teb-

JI dı) or: 
Dün sabah deniz ttıyyarelerlyle hava 

kuv Uerlne mensup tayyareler tarafından 
I ı y da Tobnık limanına iltica etmiş olan 
itııJyan harp gemileri üzerine çok muvaf
faklvetıı tesirler gösteren hıı.reklı.t icra e
dılm tir. 

nt er deniz tayyareleri Slcllyn'da Ca
tanıa tayyare meydanlarına hücum etmiş
tir. Han arlar ve atelyelcr tahrip edilmiş 
ve yangınlar çıkarılmıştır. 

Pü•kürtülen alman hücumları 
Londra, 7 a.a. - Hava nezaretinin teb

liği: 
DUn gece düşman tayyareleri inı::-ntere

nln şimali şarki sahlllerlne müteaddit hll· 
cumlıı.ra teşebbüs etmiglerse de hava dfıfi 
bataryaları ttırnfından pUskUrtlllmilşler · 
dir. Dlltman. askeri hedeflere hüc:um cde
meml:stir. Sahil civarında bir köyde birkaç 
villa harap olmuştur. Birkaç ö!U vardır, 
yaralıların mikdan fazla değildir. 

Bir tayyare dü§Ürüldü 
Londra, 7 a.a. - Hava nezaretinin teb

liği: 
Bu sabah cenubi İngiltere aahl11erl a -

çıklannda avcı karakol tayyarelerimiz ta
rafından bir dllşman bombardıman tayya
resi dUşUrUlmilştUr. 
T obruk üzerine yapılan hücumun 

ti bir hucum yapmıı ve gemilere sekiz tam 
darbe kaydeylemi5ti. Bilahare yapılan bir 
keşif uçu:ıu gostcrmlştir ki, iki bilyıik ı;e -
mi karaya oturmuştur. Bir geminin krçı de
rin surette suya girmiştır, daha küçük bir 
gemi yana yatmıştır. Bir kruvazor ile di
ı;er bir gemi tehlikeli vaziyette bulunrrıuş -
tur. 

Halen tcsbit olunduC-una göre, 6 temmu7.. 
da Barolia üzerine yapılan hücumda atılan 
bombaların yüzde kırkı, büyiık bir askeri 
tahaşşüdıin ortasına düşmüştür. Bir düş -
man bombardıman tayyaresi ile bir avcı 
tayyaresi hasara uğratılmış, nakliye kıtala
rı ile diğer kıtalar liiddetli mitralyôz ate
şine tutulmu~tur. 

Bir bombardıman filomuz, İtalyan şarki 
Afrikıısın.da Zula tayyare meydanına hü • 
cum etmiı; ve düşman tayyarelerini dağıt -
mıştır. İki tayyare üzerine ve benzin de -
poları üzerine tam isabetler yapılmış ve 
tayyarelerle benzin depoları yakılmıştır. 

Donanmaya mensup diğer bir tayyare fi
losu, Sicilya'da Catania'ya hücum etmiştir. 
İki hangar üzerine tam isabet vaki olmuş 
ve dört yenle yangın çıkmıştır. Bu yan -
gınlar 32 kilometre uzaktan gözükmekte 
idi. Tayyare meydanındaki binalarla ate! -
yetere bombalar atılmıştır. Bütün tayyare
lerimiz tam olarak di>runüştür. 

DLin öğleden sonra Malta'ya bir hücum 
yapılmıştır. Hasar zayırtır. Bir tl\yyarenin 
düşünildıiğil, diğer bir tayyarenin tahrip 
edildigi sanılmaktadır. Dört sivil, haHf ya. 
ralıınmıştır. 

Bergen üzerine yapılan hücumlar 
Londra, 7 a.a. - Amirallık dairesinın teb 

liği: 

Donanma tayyareleri, bu sabah erken 
yaptıkları hücumda, Bergende alman benzin 
depolarına ciddi hasarlar iras etmişlerdir. 
Benzin depolarına ve bir sarnrç gemisine, 
pike tayyareleri müessir bir seri hücum 
yapmışlardır. Hücumlar, hava dafi batar -
yalarmın şiddetli mukavemetine rağmen, 

muvaffakiyetle neticelenmiştir. Tayyare -
tafsilatı lerimiz geri dönerken, benzin depolan yan-

Kahire, 7 a.a. - 1nıiliz hava kuvctlcri - makta ve hücuma uğnyan mıntakanın bü -
nin tebliği: \yük bir kısmı dumanlarla kaplı bulunmakta 

İngiliz donanmasına mensup tayyareler,, idi, Tayyarelerin hepsi salimen dönmüıler-
5 temmuzda Tobruk üzerine muvaffakiyet- dir, 

İtalyan resmi tebliği 
İtalya'da bir mahal, 7 a.a. - İtalyan u

mumi karargalımm 27 numaralı tebliği: 
Bombardıman tayyarelerimiz, yekdiğe -

rini takip eden dalgalar halinde düfimanm 
Malta'daki bava ve deniz üslerine karşı 

ıiddetli hücumlarda bulunmuşlardır. Bu ta· 
arruzlarda hedeflere isabet vaki olmuı ve 
tersane mmtakasmda mühim yangınlar çı
kanlmıııtır. Bu yangınlar çok uzaklardan 
gorıilmiı5tiır. 

Avcı tayyarelerimiz, düımarun avcı tay
yarcleriyle bir muharebeye gırışmiı ve 
duııman tİıyyarelerini kaçmak mecburiye -
tinde bırakmıştır. Bütün tayyarelerimiz 
hareket uslerinc dönmüşlerdir. 

Şimali Afrika'da Lucmba, Livcmba, Ma· 
ria Mara, Marsa Martuh tayyare •meydan
ları muvaffakiyctlc bombardıman edilmi~
tir. 

E 

Bu bombardımanlar neticesinde hangar
lara, benzin depolarına isabetler vaki ol • 
duğu gibi yerde bulunan 6 İngiliz tayyaresi 
de tahrip edilmiştir. Sellum'un cenubu ı;ar
ki mıntakasında motörlu müfrezelere in -
betler vaki olmuştur. Bütün tayyarelerimiz 
hareket üslerine dönmli:ılerdir. 

Şarki Afrika'da Cassala'nın işgali keyfi
yetinin takviyesine devam edilmektedir. 
Tayyarelerimiz keşif uçuşları yapmış ve 
bombardıman faaliyetlerinde bulunmuşlar
dır. 

Bir düıman tayyaresi Horoma'da bir sa
hada ve 7 tanesi de Goz Regeb'de tahrip 
olunmu5lardır. Bu tahribat, düşmanın tesi
satına karııı ika edilmiş olan mühim hasar
lar haricindedir. Düı.;man Tobruk limnnma 
karşı bir tayyare hücumu yapmıştır. İta! • 
yan donanmasının tayyare dafi toplan mu-

Alman resmi tebliği 
Bertin, 7 a.a. - Alman başkumandanh -

ğının tebliği: 

Bir alman seri hücumbotu, Wight adası 
açıklarında altı bin tonilatoluk bir vapuru 
batırmıştır . 

Alman hava kuvctlerine mensup tcşck -
klillcr, cc.nubi İngiltcre'dc mı.ihim askeri 
hedeflere kar!iı hücumlarına muvaHakiyct· 
le devam etmiştir. Falmouth limanında bir 
tayyare sekiz bin tonilatoluk bir ticaret ge
misine tam isabetli bombalar atmıştır. Ge
mi yanmıştır. 
Şimal denizinin merkezi kısmında, alman 

muharebe tayyareleri bir inı;iJiıo: de -
niz kuvetleri teşekkülüne hücum etmiştir, 
ıki torpido muhribi o derece ciddi hasara 
uğramıştır ki battıkları muhakkak addedil
mektedir. 

Manş denizinde bir yardımcı harp gemi
si ve bir karakol gemisi bııtınlmıljtır. Dün 
tayyareler tarafından ciddi surette hasara 
ul;ratılmıı; olan Arado 196 tipi denizaltı ı;c
ınisi batmıştır. Geminin mürettebntı alman 
ileri karakol gemileri ve almıın tayyareleri 
tarııfından kurtarılmıştır. 

İngiliz hava kuvctlcrinin şimali Alman
ya'da yaptıkları gece uçuşları, az chemiyet
li hasarları mucip olmuştur. İngiliz tay -
yarccileri, bomba ve mitralyözlerle Dani
marka balıkçı gemilerine muvaffakiyetsiz 
hucumlar yapmışlardır. Silahsız bir Norveç 
gemisine bir İngiliz bombası tam isabetle 
duşmüştür. Mürettebattan bir kaç ki~i öl -
müştür. 

Dün, düşman, on tayyare kaybetmiştir. 
Bunların üçü hava muharebelerinde dÜ!iÜ -
rülmüş, diğer üçü hava dafi batarynları ta
rafından yere indirilmiş, ikisi yerde tahrip 
edilmiş ve diğer ikisi de donanma teşekkül
leri tarafından düşürülmüştür. İki alman 
tayyaresi kayıptır. 

İ ngi 1 iz gemileri 

Hindiçiniye ğitmiyor 
Changai, 7 a.a. - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: 

İngiliz Konsoloshaneleri, Changai' 
den H indiçin'ye gitmek isti yen İngi
liz gemilerine müaade vermemıştır. 

Bu tedbirin, Fransamn, denizaşırı 

müstemlekelerinin kara sularında bu
lunan İngiliz gemilerinin bombardı -
man edilmesi hakkında emir vermiş 
olduğunu iddia eden raporlar dolayı
siyle alınmış olduğu zannolunmakta
dır. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
1 - Her yerde şen 

(HARRY ROY) caz kıralı 

2 - Esrarengiz katil 
3 - Gece kuşları 

(2 ksımlık komedi) 
4-MlKl 

Seans saatleri : 

Her yerde §en 
15,45 - 18,30 - 21 de 

Esrarengiz katil 
14,30 - 17,15 , 

kabelede bulunmuş ve 3 dü~man tayyaresi
ni düşürmü:ıtür. 

Bardra limanına karşı İngiliz cüzütamla
rı tarafından yapılan deniz taarruzu, askeri 
tesisata, hafif hasarı dokunmuljtur. Tayya. 
relerimiz müdahalede bulunarak bir düş • 
man cüzütamına bombalar isabet ettirmiş
tir. 
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Bölge yüzme 

dün karadeniz 
teşvik müsabakaları 

havuzunda yapıldı 

Harbiye İdman yurdu 
83 puvanla birinci oldu 

Serbest yüzüş müsabakalarından bir görünü§ 
Şimdiye kadar Karadeniz havuzunda ya

pılan modern yüzme ve atlama yerlerinin 
inşaatının gecikmesi dolayısiyle Ankara 
hnlkı ve yüzücüleri havuzun açılmasını sa
bırsızlıkla bekliyorlardı. Nitekim dünkü 
kalabalık bu sabırsızlığın ne kadar yerinde 
olduguııu göstermiştir. Akşama kClllar beş 
bine yakın halk ve yüzücü havuza yüzmek 
ve seyretmek için gelmiştir. Karadeniz ha
vuzundaki dünkü kalabalrk şimdiye kadar 
hiç gôrülmemiştir. 

Beden terbiyesi genci direktörlüğü su 
sporları federasyonu tarııJından yaptırılan 

yüzme h:ıvuzu ve atlama kuleleri çok mun
tazam olmuş, yüzücülerin hevesini arttır -
mış ../e seyircilere müsabıı.kalan iyi scy -
retmck imkanını vermiştir. 

400 metre serbest: 
Bu müsabaka da iki seride yapılmış ve 

çok heyecanlı olmuştur. 11 yüzücünün işti
rak ettiği bu müsabaka neticesinde Ankara 
gücünden Nevzat Yangın 7.57,6 dakikada 
birinci, hnriçten bu müsabakaya giren İs
mail ikinci, Gazi Terbiye enstitüsünden 
Kaya üçüncü olmuşlardır. 

200 X 4 Bayrak yart§ı: 
Bu müsabakaya 4 takım girmiştir. Halil 

İşlek, Salim Kandemir, Kamil 1çli, Nevzat 
Yangın'dan mürekkep Anknrngücü takımı 
14.43.2 dakikada birinci, Keşfi, Salahattin, 
Osman, Turhan'dan mürekkep Gazi lisesi 
takımı ikinci,. Kemnl, Burhan, Osman, 
Nurettin.den mürekkep hıırp okulu takı -
mı da üçüncü gelmişlerdir. 

Atlamalar: 
Binlerce seyirci önünde saat 14.30 da 

müsab:ıkalarn başlanmıştır. Müsabakala -
rın neticelerini aşafıya yazıyoruz. Şimdiye kadar 3 metrelik tramplen ol • 

Ekzcrsiz yapmıya imkan bulmadan ya _ dugu için ancak tramplen atlamalar yapı -
pılan müsabakalar ümidin fevkinde netice-- lıyordu. Fakat yeni yapılan atlama kule -

1 • t• B c h k 1 M sinde aynı zamanda 10 metreden kule atla-cr vermış ır. u sen arp o u u ve as-
kcspor kulüplerinin de iıtiraki ile müsa. - malan da yapılmış ve çok enteresan olmuş-
bıkların adedi artmıştır. tur. 

100 metre •erbest: Tramplen atlamalarda: 
Bu müsabakaya 13 yüzücü iştirak etmiş Harp okulu idman yurdundan Burhan 

ve iki seride yapılan müsabakaların neti _ Emrcm birinci, Gcnçlerbirliı;indcn Bülent 
ccsinde, Hnsar ikinci. erkek lisesinden Muharrem 

Gar:i Terbiye cnstitüsün<l.en Veli 116,8 Tur~y üçilncü &elmiılerdir. 

dakikada birinci, Harp okulu idman yur - Kule atlamalarda: 
dundan Kemal Dcmiraral ikinci, Konser - Harp okulundan Turhan Tolon birinci, 
vatuvardan Ali Köpük üçiıncü olmuşlardır. Ankaragıicündcn Hüseyin ikinci, harp oku-

l 00 metre •ırt üstü: lund:ı.n Osman üçüncü olmuşlardır. 
Bu müsabakaya 7 yüzücü girmiştir. Mü- Puvan tasnifinde: 

sabaka neticesinde, Ankara Gücünden Ka-' 83 puvanla harp okulu idman yurdu bi • 
mil İçli 1.41 dakikada birinci, Harp okulu rinciliği ka:r,anarak bölge kupasını almış -
idman yurdundan Avni Pamuk ikinci, An
karagücünden Halil İşlek üçüncü gelmiş -
!erdir. 

200 metre kurbağalama: 
Bu müsabakaya 6 kişi girmişur. Müsaba

ka neticesinde ,talebelerden Nejat Nakkaş 
3.49.8 dakikada birinci Natuk Balkır ikin
ci, ve Turhan Aı!an üçüncü gelmişlerdir. 

50 metre serbest küçükler 
müsabakası: 

Bu müsabaka vaktin darlığı hasebiyle 
ancak ilk müracaat eden 7 küçük arasında 
yapılmış ve çok heyecl\llh olan miisabaka 
neticesinde İsmail Erkol 4-4 saniyede bi -
rinci, Ce11il Gülöksüz ikinci ve Kemal Do -
ğu üçüncü olmuşlardır. 

tır. 

77 puvanla ikinci olan Ankaragücü ferdi 
dereceleri çok iyi olan bir kulübümüzdür. 

3-4 puvanla Gazi lisesi üçüncü, 21 puvnn
la Gazi beden terbiyesi cnstitiisü dördün
cü, 8 puvanla Gençlerbirlici beşinci, 5 pu
vanla konservatuvar altıncı, 4 puvanla Gü
neş kulübü 7 inci olmuşlardır. 

Yüzme dersleri: 
Beden Terbiyesi Ankara Bölgesi Su 

Sporlarr Ajanlrğmdan : 
Macaristnn'da yüzme tahsil ederek mem

leketimize avdet eden su sporları federas
yonu mütehassısı Abbas Sakarya tarafın -
dan yüzme bilenlere stil, bilmiycnlcre de 
yü:r..me öğretilecektir. Mumaileyh her gün 
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PAZARTESİ: &.7.ı~'4 
7 ~O Pı oı;ram. ve meınlckct s 
7.35 Muzık: Ha.et muzıgı (l 
8.00 AJans haberleri. 
8.10 Ev ka<lını - yemek tıste5 
8.20/ 8.30 Muzik: Greta Kclıer 

12.30 Progrıım. ve mcmleKet 
12.35 M iı :ı:ık: şarkılar. Çal il 

Fersan, V ecıhe, Cevdet 
kuyan: Mıizeyyen Senar· 
1 - Karcıgar peşrevı. ~ 
2 • • • • • Karcıı:cır ı;ar 
la yıındım). 
3 - Arı( bey - karcıgar 
nul bezmi harap abatur) 
4 - • • • • - suz.nak liark1 

gerdanında). 
!> - Zeıtı Arıf - suzınik 
dım seveli sen guzeli). 

12.50 Ajans hal:erlcrı. 
13.05 Müzik: Tıirkiılcr. Oku 

yen Senar. 
1 - Halk türküsü: (İki 
koltuga sıgar mı). 
2 - Halk türküsu: (Ç 
den yumak yuva,.lar). 
3 - Halk tiırkusu: (~ 
hadi senle kaçalım). 
4 - Halk tıirkusu: (M 
S - Oyun havası. 

13.20/ 14.00 Müzik: film musı~ 
18.00 Program, ve memleket 
18.05 Müzik: oda mlızıgi (PJ,). 
18.30 Müzik: radyo caz orkest 

him Özgür idaresinde)• 
19.10 Mlizik. Çalanlar: Ce 

Fahri Kopuz, Hasaıı 
Tokny. 
l - Okuyan: Mustafa 
l - ...• - kürdili H. şa~ 
ac;ılsıın gül neşelenir). 
2 - Artııki Can - kurdı 
(Ay dalgalanırken). 
3 - Yesari Asım • kiırd 
(Kedersiz hiç coşar d 
4 - Rakım Elkutlu -
kı: (Ne yan:ı.n kalbime 
5 - •••. - nihavent şat~ 
yor çcşmi siyah fcydale) 
ıı - Okuyan: Safiye 1 
ı - ArH - segah jiarkı: < 
lümdür). 
2 - Fahri Kopuz - sult• 
kı: (Bir kasedir alev d 
3 - Şemsettin Ziya - şe 
kı: (Ey gon<:a açıl zevlcl 
baharın). 

19.45 Memleket saat ayan, 
beri eri. 

20.00 Müzik: fasıl heyeti. 
20.30 Konuşma. 
20.45 M iizik: dinleyici dilek\ 
21.00 Müzik: Schubert'in 

(Pi.). 
21.30 Konuşma (radyo gazet 
21.45 Müzik: radyo orkestrası 

rit Alnar). 
l - Schubcrt: 3-üncli 
majör. 
2 - Grieg: Norveç dan 

22.30 Memleket saat ayarı, aJ 
lcri; ziraat, esham • taJı 
biyo - nukut borsası (fif 

ZZ.45 Muzik: cazbllnd (r1.)· 
23.25123.30 Yarınki proı;raırı, ve 

* ----(İRANl 
Tnhran Radyosu 

Tahran radvosu, kısa d:ıJı:n 1 
saat 11.80 dan H e kadar, 19 
uzunluğu üzerinden, 17.18 dell 
30 m. 99 dalga uzunluğu oıe 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 rtl r 
zunluğu üzerinden neşredilme 

(Yukarıdaki Saatler İRAl'J 

saat (15) den (19) a kadar hı 
nacak ve kendisine müracaat 
yüzme ve atlama dersleri vere' 
tatbik edecektir. 

Beden terbiyesi kanununun 
Vekiller Heyetince tasdik ol 
namede her bakımdan fayda 
hcmiyct verilen yüzme, mecbof1 
rasına konmuştur. Bu sebePI' 
gençlere bu fırsattan istifade 
me öğrenmeyi ve yüzmelerini 
rini tavsiye ederiz. 

tün canlılıklariyle hayalimde beliriyor. Bir ,P 
sana kavuşmak iştiyakiyle kıvranıyorum. p' 
kapanarak, ayrılık günlerinde çektiğim ıstı 

anlatabileceğim anın hayaliyle kendimden gt 
rum. Senin de 5eni aynı arzu v etehalükle be 

• düı;ünerek teselli buluyorum. 
Ruhumun coşan, galeyan eden hisleriyle 

.rından öperim sevgili eşim. 
Adresimi ayrıca bildireceğim. 

2. Avrupa'nın diğer bir memleketine giderek tahsi
lime orada devam edeceğim. 3. Sen, babamı ziyaret 
edeceksin ve bütün meseleleri onunla halledeceksı 
niz. 4. Hayatta bir daha seninle münasebatta bulun 
mıyacağıma dair kati teminat vereceğim. Pek tabii 
olarak bütün bunları en şiddetli bir şekilde reddet 
tim. Oy le bir an geldi ki; itidalimi kaybetmemek ı 

çir. biitün enerjimi toplamak mecburiyetinde ka 

dım. Babam, tekliflerini kabul etmediğimi, nazarı 

ycıerını bırcr, bıreı çu. u~tuJUnıu goruı et yerıııu\. 

fırladı. Üzerime doğru yürüdü. Yakamdan tutup 
sarsmağa başladı... Bu manzarayı hiç unutamıyaca
gım. Babamın, dişleri gıcırdıyor, yüzü morarıp, sa
rarıyor, gozleri yuvalarından fırlayacakmış gibi şi

şiyor, bilyüyordu. Benim boyum babamdan bir kaç 
santim d .... a ylik!ick olduğu için, ona yukarıdan aşa· 
gıya doğru bakıyor. bu manasız hiddetinden dolayı 
fıdeta gülümsüyordum. Birdenbire haykırdı: Alçak! 
Utanmadan bır de guluyorsun öyle mi? Birden su
ratmıda bir tokat şakladı. Sana her şeyi açıkça söy· 
liıyorum. Çünkü ; biz artık acılarımızı, zevklerimizi 
paylaşan, beraber üzülüp, beraber t>evinen bir vücu
duz. Hayatta bizi mağrur edecek muvaffakiyetleri • 

(azan: MihaLy FOLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TORUMKONEY -51-
Gizella, ağlı yarak mırıldanıyordu:· 

- Bu kabil mi? Bu kabil mi? Bir 

· mizi biribirimize anlatmağa mecbur olduğumuz ka· 
dar, bizi küçülten vakaları da biribirimizden gizle· 
memeğe mecburuz. Bu tokat meselesinden seninle 
daha çok konuşacağız. Fakat, şimdilik şu kadarını 

söyliyeyim ki; tokatın kendisi haddizatında çok c
hemiyetsiz. Hemen, hemen hiçbir acı vermiyor. Yal· 
nız insanın suratı biraz yanıyor ve uyuşuyor. An· 
cak, bu bir tokat insanın ruhunu alt üst ediyor. Bir 
anda ruhumda koca bir dünyanın çöktüğünü hisset
tım Gurur ve şerefim bir daha tamirine imkan olmı· 

yacak bir tarzda kırılmıştı . Adeta şuürumu kaybet· 
tim Sonra kendimı topladım. Babama, acıyarak bak· 
tım. Büyük bir alim, kos koca bir profesör, küçük 
bir hadise karşısında kendini kaybedip bir arabacı 
seviyesine düşmüştü. Kafası dolgun, aklı başında 

- A-&mlın başka bir insanı bir hayvan gibi tokatla
maaına imkAıı var mıdır? Birdenbire arkamı döndüm. 

Ve bu evi, bir daha dönmemek üzere terkctmeğe ka
rar vererek yürüdüm. Heyhat! Bu karanının tatbi
kine annem mani oldu. Zavallı kadıncağız bir deli 
gibi yerinden fırlıyarak, kendini ayaklarımın önüne 
attı. Oğlum, sevgili oğlum, beni terketme !. .. Sensiz 
ben yaşıyamam ... Ne babanı sana ve ne de seni baba
na tercih edebilirim.... Hayatım, gayem, her şeyim 
sizlersiniz, diye inlemeğe başladı. Bu dakikada kal
bim parçalanıyor sandım. Eğildim. Kucaklıyarak o
nu yerden kaldırdım. Annemle sabaha kadar müna· 
kaş_a ettik. Zavallının göz yaşları durmak bilmedi. 
Hana yalvarıyordu: 

- Oğlum, beni ölüme sürükleme. Bizimle birlik· 
te gel. İki haftadan bir şey çıkmaz. Bu müddet aş· 
ktn için bir tecrübe devresi olur. İki hafta sonra ge· 
ne buluşursunuz. 

Biricik sevgilim! Biliyorum, şimdi senin yanın· 
da olmaklığım lazımdır. Bunu yalnız bir vicdan bor· 
cu olarak telakki etmiyorum. Kalbim, aşkım da bu· 
nu emrediyor. Seni temin ederim ki; sana karşı duy· 
duğum aşk günden güne, saatten saate daha derin 
!eşiyor ve bütün kudretiyle benliğimi sarıyor. Fa 
kat, düşün, sen de anne olacaksın. Sen de oğlundan 
sevgine mukabil sevgi, şefkatine karşılık şefkat bek· 
iıyeceksin. Onun için beni mazur gör. Hayatımızdan 
bu on bet günü çalıyorum. Bunu anneme veriyorum. 
Onun, bana s'l.Aelerdenberi yaptığı bunca fedakir
lıia, bununla mukabele etmek iıtiJ.orum. Bir anne i-

çin bu çok mudur? On beş gün sonra bütün hayatı
mı sana teslim edeceğim. Yaşadığım müddetçe yal
nız seni mesut etmeğe çalışacağım. Zaten onlarla 
beraber gitmeğe razı oluşumun bir sebebi de bu de
ğil midir? Sevgilim 1 Bu işi annemre babamın mu va· 
fakatlannı almak suretiyle yapmamız, bizim ıçın 

her halde daha hayırlı olacaktır. Çünkü; onlar zen· 
gindir, biz fakiriz. Onların yardımlarına, himayele
rine bugün ihtiyacımız vardır. Şimdiye kadar Maria
nın evinde veyahut bir pansiyonun tek bir odasında 
barınabiliyorduk. Fakat, artık buna imkan yoktur. 
Yakında anne olacaksın. Müstakil bir evin ve her 
türlü konforun olmalıdır. Günlük ihtiyaçlarımız i
çin çalışarak yorulmam istemiyorum. Bütün arzum, 
seni yalnız aşkımız ve yavrumuz için yaşar görmek
tir. İşte bütün bunları temin etmek gayesiyle gidi
yorum. Eski devirlerde, genç kocalar, güzel karıla

rının öpücüklerine doymadan harbe giderlermiş. Çe
tin savaşlardan sonra, hasretini çektikleri yavuklu
larına kucakları ve cepleri dolu olarak dönerler • 
niş. İşte ben de gidiyorum. On beş gün sonra, sana 
efah ve saadet müjdeleriyle döneceğim. 

Güzel sevgilim, kalbimin biricik kadını, ruhum l 
Yalvarırım sana,kuvetli ve sabırlı ol. Bütün bir ha
yatın devamınca mesut olmamızı temin için katlan
dığım bu fedakarlığa ıen de iştirak et. Sevimli yü
zün, baktıkça ruhumu titreten ıarı ela gözlerin, dai
ma tatlı tebtlailmlerle kıvnlu. tatlı dudaklarıa, bG-

allaha ısmarladık demeden gidilir mi? ... Bu O 
!ur? ... Ben, burada tek başıma çırpınırken .. · 
ela annesiyle babasının arasında mesut kalı 
dtabilir mi? ... 

Karyolasının üstüne kapandı. 

dı. 

Ev sahibi, bir posta memurunun dul kati 
madam Gaşpar Burinka, omuzundan hafif, 
sarstı: 1 

- Madmazel Gizella nıçın ağlıyorsunıl1 

derdiniz mi var? Bir yeriniz mi ağrıyor? tıı 
larınızdan uyuyamadım. 

- Ağlamıyorum. Sizi rahatsız ettiğiındC11 

affınızı dilerim. 

Fena bir haber mi aldınızr 

Hayır efendim. Hiç bir !iey voK. 
6 

Ak saçlı, ince uzun boylu, yaşlı kadın 1' 
tü başını salladı : 

- Gördünüz mü madmazel Gizella, g6 
mü? ... Ben, size kaç defa söyledim ... Her al<~ 
gece! Neticenin böyle olacağı belli idi zateıı 
daha çok tecrübesizsiniz ... Hayatı henüz atıl 
sınız ... Bir genç kız bir defa kendini bir ertct 
lim etti mi, artık her şeyini kaybetmiş ıfe 
Göıterin bakayım, ne yazıyor? 
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K.qide ba§lıyor .• 
11 ı>· 
iğ· 1Yangonun 19 mayıs için ter-

ha, 1 ~~~ideden bir bilet alamadı
ta~lı Uzülmüştüm. Bunu gören 
: aııtn, klasik fikri gene ileri 

A.daın sen de ..• dedi, hiç olmazsa 
pb~rasını kazanmış oldun. Na
t ır §ey çıkmıyacaktı ... 

ıı. ~~ çıksaydı.:. 
1 
ılet almadığı için kendi ken 

~ 'r~.~~.~tmek istiyen herkesin i
. ıı.a ugu delil de hep budur. Fa

d lll~kabil, dün 19 mayıs stad
( bia, l>ıyango bileti almak lehin

lıe tç?k vecizeler dinledik. Bun
dt~~1: benim yukarda söyledi
: lı hakikaten boşa çıkarı-·r:;k güzel olan bu vecizeler -

• Ut Çını, piyango bileti almakta 
t ~denlerin son çekingenlikle
iy ttaraf etmek için aşağıya 

Otum: 
r d' 
•p,.'Ş fırçasından kopan bir tek 

"IJd• • da 1.sz.t yapacağına inanıyor-
ti' 111 Çın bir biletin sizi bir an
•;~ edeceğine inanmıyorsunuz? 
ı, ~Yatta saadet .şansı felaket 

1112den ~ok büyüktür." 

a~~erıız de bir bilet alın: gü-
11 •rı g6rmüyor musunuz? 
~ ederı üstelik yüzlerini pudra
lıo Çlarım yaptırırlar ve dudak

J'arıar ? ... " 

İJı, 

,,;
11 

gözü kördür, derler. Fakat 
f ' 0 na gözlük takabilirsiniz." 
~ . 

rı arı h ld, ... a tar her kapıyı açar der-
•JJ!~nız bir piyango bileti de 
ı 01 tarlar saklıyan kasanın a-

abfJfr." 

1

~~n büyük delili de burada 
tc:ı b~Yc bilmem lüzum var mı? 
ilde 117t1erine verdiğimiz para 
t ç 'khıç bir şey kazanmasak bi-
t t~lt k~rl~ ~ayılmz: Çünkü b~ 
de t lerırnızın anahtarını kendı 

Utınuş 1 o uyoruz ... 
llıd ••• 
, ~i~ ~/ıo luk bir bilet, kalbim 
•tad nıın de hulyalarla dolu, 19 
tid Yontunun yolunu tuttum. 
h~n bUtün yollarda, cürnhuri
.~lt ~~ı veya 19 Mayısı hatırla

~(:; ır kalabalık vardı. Dave -
t~11t'tcrip, hararetini muhafaza 
bit Ştcn siper bir tarafta, ken
~ h }'er buldum ve oturdum. 
•tı~ncahınç dolu ... Gurup etme 
ttihu an g_üneş, son yakıcı ışık-
~tdı lllcrı dolduran halkın üze
ı,t tı~or ... Karşıki tribünlerde 

c:l;ırı lrüncştcn xo:-umnak i~in 
tlcr ' gazete!erden şapkalar, 
f }'aprnışlar ... 

1.'ıtıa IÖyl b" bak d ·· • ~lab e ır ın ım: guzı-
d~ lll ~~ık her tarafı doldurmuş, 
l'İcara 1Ye müsteşarı B. Cemal 
!tııit et müsteşarı B. Halit Naz
t ıııı; Va]i muavini B. Dilaver, 
Ctı,~ nt~dilrü B İsmail Hak-

ta da ~nıyet müdürü B. Şina-
1anıat &oze çarpıyor. Birçok za
tllıcıt' neşeli tebessümler altın

. titıc:ıt~· Çalıştıkları bir heyecan-
ı· 11;1 b• ı_~t ita ıletlerin numaralarına 
"ljl>iik çı~cı defa bakıyorlar. Her 
~adat ~ır maç gününü hatırla-

rı· ıtıııı. al.~balık ... yalnız bugün 
1 ~aııı: 1 

kurnenin finali değil, 
1\ 'orı ~nu~ finali, yani ikinci 
ı ı:>· C§ıdesi yapılacak. 
~ I~ 
.li t.r~o İdare heyeti reisi B. 
lidurJUncu, piyango idaresinin 

;• ha~ S. Saiahattin Beliren'le 
}'c ~tlılcJara nezaret ediyor. 

l\ tfıasaş var. Noter B. Zihni 
~ haıırı~tnın başı:ıa oturdu. Her 
Si\at t a, Sevimli bir yavru du· 

anı 17 ve her şey hazır. 
ld ••• 
t-0~duran binlerce ki§İ bir 

ia •lktı: Cümhur riyaseti 
~ ınarıı1Dl%1 çalıyor-

Bir ıey çıkacak mı dersin? 

ciu. Ondan sonra keşideye başlandı. 
Her numaranın çekilişini, bazan nese
li çığlıklar, bazan da alkışlar ve kah
kahalar karıplıyordu. Numaraların ke
şıC!esi devam tltikçe, ardlarında birle
~t:rek birkaç bilet aiaular ellerindeki 
listeleri tetKıke vakit bulamıyorlardı. 
Krcaman stadda, büyük futbol maçla 
rındaki gibi, derin bir heyecan vardı. 
Yalnız futbol maçlarında hazan hake
me veya oyunculara "tevcih., olunan 
yuhalar veya küfürler yerine, dün 
kahkahalar, gülüşmeler işitiliyordu. 
Gülenler, yalnız kazananlar değildi. 
Komşusunun kazand!ğını gören, hazan 
kendisinin hiç bir şey kazanmadığını 
unutuyor, onun neşesine iştirak edi
yordu: Dün Milli Piyango idaresi yal
nız ikramiye kazananlara değil, koca
man stadı dolduran bütün yurttaşlara 
da bir bayram günü yaşattı. Bir ara 
benim de yüreğim hop etti: sonu 04 
le biten biletler 150 lira alıyor! .. De
mek bana da 15 lira var. O zaman ken
di kendime: "- Keşke tam bilet al
saydım, 150 lira kazanmıı ·olacaktım., 
diye eseflendim ve gelecek keşidede 
böyle hareket etmeğe azmedeceğim sı
rada birisi kulağıma şu haberi fısılda
dı: 

··- Gelecek lı:eJldede tam bilet, 1/5 

bilet veya 1/ 10 bilet diye bir Jey yok. 
Bir lira veren, kazandığı ikramiyenin 

hepsini birden alıyor. Meseli senin 
numarana (nerede o günler?) 10.000 li
ra çıkarsa, bunun hepsini birden ala

caksın!,, 

Kendi kendime karar verdim, bu on 

beş liranın hepsini milli piyangoya 

yatıracağım!. Bir şey çıkarsa hiç ol • 
mazsa toptan para yüzü görürüm ... 
(Netekim büyük ikramiyeyi kazanan 
43.546 numaralı biletin sahibi, tam bi
let almış. Şimdi 150.000 liranın hep
sini alacak.) Çıkmazsa ... varsın çıkma
sın! Üstat T. 1. nin geçen gün Şeyh 
Galib'den naklettiği bir bcyiti, ben de 
onun "Yankılar" sütunundan naklen 
tekrar edeyim: 

zekAtı yok, za.rar etmez, tükenmez, eksil
mez, 

Olur mu a.deme hulya gibi nııabı ferah! 

••• 
Dünkü keşidede 

kazanan numaralar 
Biletin 

İkramiye milı:darı &On Kazanan 
No. su numaralar Lira 

o 23.480 1.000 

1 

2 

3 33 100 

---
4 04 ' 

150 

944 2.000 

5 21.535 10.000 

6 43.546 1so.ooo 

7 
8 20 

8 33.718 ıo.ooo 

23.728 30.000 

37.579 10.000 

9 49.349 10.000 
22.749 15.000 

37. 759 50.000 

~ukarıdaki liste Jizl yormadaıı numa-
ranızı en kısa bir zamanda aramak lmk!· 
nını verrr.ek için tertip edllmlııtir Evel! 
biletinlzn son numarasına bakınız. Sonra 
o numaranın bulunduğu hanenin hlzuın • 
dakl numaraları arayınız. E~er numaranı· 
sı orada görecek oluraams, karfıa1Ddald 
e~· 

ı 

Son üç numaraya çıktı ... 

Dün numarayı duymak için 
kulak kesilenler ... 

.. ,()f' gelecek ke§id e için hesaplar 
yapanlar vardı .•. 

Büyük ikramiyeler 

nerelere çıktı 
Milll piyangonun dUnkU keşldesinde 

bUyUk ıkramlyeyl kazanan 48546 numaralı 
tam bilet istanbul'da satılmıııtır. 50.000 ll· 
ra kazanan 37759 numarh biletin dört 
parçası İBtanbul'da, bir parçası Edirnede, 
bir parçası Cebcliberekct'te, iki parçası da, 
Ankara'dadır. 30.000 lira kazanan 23728 
numaralı biletin birer parçası Ödemiş, İz
mir, Bursa'da. iki parçası Keskln'de, Uç 
parçası istanbul'dadır. 15.000 lira ikramiye 
kazanan 22749 numaralı biletin birer par
çası Malatya, Erciyes, Gaziantep, Dört -
yol, M er z 1 f o n. Zlle'de iki parça.sı 

da !stanbul'da satılmıştır. On biner ll · 
ra kazanan 21535, 23480, 37579, 83718 ve 
49349 numaralı biletlerin on iki parçası İl
tanbulda, ıeklz parçası Ankarada, dört 
parçası izmlrde, iki parçası Muğlada. bi • 
rer parçam da Antakya. Sıvas, Glre8UD, 
Adana, Diyarbakır, Gelibolu, Vezirköprü, 
Tavpnlı, Jıl1lU ve Af)toa'dMır. 

! 
................................ ~ 
K ÜÇ Ü K Dl Ş H AB E R LE R 
........... , 1111111111llltl11111111111111111l1 l l llll 

X Rio. de. Janelro (D. N. B.): Harici
ye nazınnın bildirdiğine n!l2aran, alman 
hükilmetlnln daveti !herine, Brezilya hU -
kUmeti Hollanda, Norveç, Belçika ve LUk
semburgdaki diplomatik mUmeııslllerlni 
geri çağırmıştır. 

X Rlo - de - Janelro CStetanl) - Bre
zilya Panamerlkan birliğine Havana konfe
ransına, bu konferansa i§tlr!k eden mem
leketlerin dahili lglr.rinln müzakere edil -
mlyeccği ümidiyle ııtır!k etmeğe hazır ol
dugunu blldlrmlgtir. 

X Oslo - Norveç devleti tarafından çı
karılan 5Q milyon kuronluk mlllt kalkın -
ma istikraz tahvilleri pek kısıı. bir zaman
da satılmış ve tahvlllere Uç misli talip zu
hur etmlııtir. 

X Rlga - Lltvanya'nın Alukme ııehrln
de bilyük bir yangın çıkmııı 180 ev harap 
olmuştur. Birçok ötU ve yarıılı vardır. 

X Atlna - ( Stefani l: Kıral Gcorge. 
Almanya sefirini kabul elmlgUr. Neşredll· 
mlş bir kararname ile kullanılmıı askeri 
egya ve üniformaların ııntılması ve mezun 
zablUerin üniforma giymeleri menedilmlı· 
tir. 

VILA YE'rt.ER 

Beton fOM inşası 
Gaziantep belediye:smden: 

ı - Kapalı ıarf usuliy!e münakasaya 
konulan "29111" lira keşifli Atatürk bul
varı beton şose inşaatına talip çıkmadığın
dan ihalesi uzatılarak 22/.:71940 pazartesi 
g\ınü saat ıs de yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait şıı.rtname 150 kuruı mu
kabilinde verilebilir. 

3 - İsteklilerin "2183" lira 32 lı:uru' 
muvakkat teminat vermeleri ve kanuni ve
sikaları haiı olmaları lbımdır. 

4 - Teklif mektupları ihnle vaktinden 
bir saat eveline kadar belediye reisliğine 

vet"i!ecek ve postada olan gecikmeler 'ka
bul edilmiyecektir. ("524-0"ı3154) 13153 

Yol in~aatı 
Erzurum Valiliğinden : 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme

ye konulan on bir bin ııltı yüz otuz iki 
lira doksan dört kuruş keşif bedelli 
Erzurum Palandöken Hınıs yolunun 
şehir dahilinden geçen kısmının tcs· 
viyesi ve parke kaldırım döşemesi işi
nin ihale günü olan 27. 6. 940 tarihin· 
de teklif edilen bedel haddi layık gö
rülmemekle beraber Nafıa Vekaleti 
şose ve köprüler rei:;liğince keşit be
deline zam yapılmış olduğundan 2490 
sayılı kanunun 12 ve 40 ıncı maddeleri 
hükmüne tevfikan bu iş yeniden ve ka 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Bu işin ihalesi 13. 7. 940 cumar
tesi günü saat 11 de vilayet makamın
da toplanacak olan daımi encümen ta
':"afın<lan y4p•lacaktır. 

3 - Ahiren yapılan tashihe göre on 
bir bin y !r.lı yüz otu.ı üç lira elli iki 
kuruş keşif bedelli bu işin muvakkat 
teminatı 880 liradır. 

4 - İstekliler eksiltmeye girebil
ek için ihale gUnünden en az 8 gün 

evel vilayete müracaat ıle ehliyet ve
sikası almaları mecburidir. 

5 - Talipler bu işe ait keşif ve şart
nameleri v•layet daimi ecümen kale
minden nafıa müdürlüğünden bedel
siz alabilirler. 

6 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 cü maddelerinue yazılı vesaikle 
birlikte teminat ve te6lif mektupları
nı 32 nci madde veçhile ihale saatin
den bir saat evetine karlar vilayet dai
mi encümeni reisliğine vermelerinin 
ve postada vukubulac..ik gecikmelerin 
muteber sayılmıyacağı ilan olunur. 

(5503/ 3346) 13343 

Parke yol in,aaı 
Samsun Belediye Riyasetinden: 
Samsunda Gazi caddesinin Osma

niye caddesi ile Lise arasındaki kıs
mının parke olarak yapılması kapa · 
1ı zarf usuliyle münakasaya çıkarıl
mış ise de talip zuhur etmediğinden 
pazarlıkla ihalesine karar verilmiş -
tir. · 

1 - Muhammen bedel: 11153 lira 
92 kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat: 836 lira 55 
kuruştur. 

3 - İhale 2940 sayılı kanun hil· 
kümlerine göre ve 24. 6. 940 tarihin
den 25. 7. 940 tarihine kadar eneli -

rekli evrakı görmek istiyenler Bele- ı 
diye encümen kalemine veya başmü
hendisliğe müracaat etmelidirler. 

Mete tomruk almacak 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 
Metre mikSbı muhammen bedeK 

(42) kırk iki lira olan takriben 1000 
metre mikabı meıe tn:nruk 17. 7. 1940 
çarşamba günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usuliyle Ankarada idare binuın
da satın alınacaktır. 

(5555-3378) 13391 

Posta nakJiyatı 

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 kıJın 57 hayvan bu -
lundurmak haftada sefer yapmak be· 
her karşılık yazın 1500 kışın 1500 kı
şın 1200 kilo hamule taşımak şartiyle 
şartname hükümleri dairesinde 940 -
941 bir senelik ve 940 - 942 seneler i
çin ayrıca üç senelik olarak beher ay
lığı 2100 lira muhammen bedel kapalı 
zarf usuliyle 1. 7. 940 pazartesi günün 
den itibaren 15 gün yeniden eksilt -
meye konmuştur. Gazete ilan bedeli 
müteahhide olmak üzere yapılacak 
tenzilat haddi layık görüldüğü tak -
tirde 15. 7. 940 günü saat 15 de Bitlis 
P. T. T binasında teşekkül eden ko -
misyon huzuriyle yapılacaktır. Bir 
senelik için muvakkat teminat 1890 
ve üç senelik için de 5030 lira olup 
kati teminat iki mislidir. (3456) 13419 

Yol inşaatı 

!stanbul Belediye Reisliğinden: 
Üskudar, Beykoz, Akbaba Poy _ 

raz köyü yol inşaatı 2490 n~maralı 
kanunun 46 ıncı maddesinin L fıkra
sına göre pazarlıkla yapılacaktır. Ke
şif bedeli 59444 lira 85 kuruş ve te _ 
minatı 4223 liradır. Keşif, şartname, 
zabıt ve muamelil.t müdürlüğü kale
minde görülecektir. İhale 13. 7. 940 
cumartesi günü saat 12 de Daimi en
cümende yapılacaktır. Taliplerin te
minat, makbuz veya mektupları ve 
Nafıa müdürlüğüne müracaatle ala _ 
cakları fenni ehliyet "e 940 yılına ait 
Ticaret odası vesikalariyle ihale J!Ünü 
muayyen saatte Daimi encümende bu-
lunmaları. (8516/ 3553) 13523 

Bir mühendis alınacak 
Konya Belediye Rei:slifinden: 
Ayda 260 !ıra Ucretll beldlye mUhendls-

11,C'I mUnhaldlr. Talip olanların diploma ve 
ıılmdiye kadar geçirdikleri memuriyet va
zifelerini gösterir resmi vesikalarla bir. 
llkte belediye reiıllfine müracaatları ııa.n 
olunur. 13543 

DEVLET DEMİR YOLLARI 

Kablo ve teller alrnacak 
( 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 
Muhammen bedelleri ve isimleri a

~ağıda yazılı 2 grup kablo ve teller 
16. ti. 940 cuma günü ı.aat 15 den itiba
ren ayrı ayrı kapalı z.arf usuliyle An· 
karada idare binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup 
hizasında yazılı muvakkat teminatla
rı ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve tekliflerini aynı sün saat 14 de ka
dar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır.· 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı
tılacaktır. 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Malzemenin ismi Lira Kr. Lira Kr. 
1 - Yeraltı ve 
telefon kabloları 34.::?S5 -
2 - Bobin telleri 5 . .!05 -

(3271) 

2.571 38 
390 45 

13321 

Bu işe girmek istiyenlerin (3150) 
üç bin yüz elli liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vcsikalan 
ve tekliflerini aynı gun saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri 
l!zımdır. 

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

(32i2) 13322 

Çam tomnık alınacak 
D. D. Yolları Satm Alma Ko. : 
Metre mikibı muhammen bedeli 

(30) otuz lira olan taltriben 2000 met• 
re mikabı çam te>mrult 17. 7. 940 çar
Jamba günü saat 15 de kapalı zarf usu· 
liyle Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin (4250) 
dört bin iki yüz elli liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesi· 
kalan ve tekliflerini aynı gün saat 14 
e kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şarb-ıameler (300) Uç yüz kurup 
Ankara ve Haydupafa veznelerinde 
satılmaktadır. 

(3273) 13811 

18 Kalem ampül alOMAk 
D. D. Yolları Satıa Alm• ICo. : 
Muhammen bedeli 3.2195 lira o'lılııa lla 

lem muhtelif ampuller 1911/llMıl ,....._ 
ai günü u.at ıs de ka.palr nrf _.ile~ 
karada idare binaımda Mtm •'malÜllr. 

Bu i3e girmek iıtiyenlerin (1414,A) U. 
rahk muvakkat teminat ile n.- ta• 
ettiği vesikalan ve tekliflerini .,.. ... 
saat 14 de kadar Jromiı:ron r~ ,,._ 
meleri lbımdır. 
Şartnameler (1151) :nnae- .Anbra ft 

Haydarpap. vemelerinde Mtılmalrtadır. 
(3309) 13386 

Kalorifer teMatı yaptınlacak 
D. D, Yolları Satıa Alma Komisyon,,.. 

dan: 

Esklııehirde devlet demtryolları çınlk 
mektebi kalorifer teslub projealyle bu t.
sisata ait boru ıebekut ve miltemmlm &• 
melıyatımn yapbnlmuı kapalı zarf 1JIRlıo 
llyle ve vahid fiyat tızerınden eımıtmen 
konmuııtur. 

l - Bu işlerin muhammen kflfif bedeli 
(24000) liradır. 

2 - htrkliler bu tıe alt ıartname, ııro
je ve sair evralu devlet demiryollanma 
Ankara ve Sirkeci vemelerlnden (120) ~ 
ruıı bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 22. 7. 940 tarihlıuı rutb.· 
yan pazartesi gUnU aaa.t 18 da Ankarada 
D. D. yol dafrealnde toplanacak merkez 1 
komisyonunca yapılacaktır. 

' - Eksiltmeye girebilmek loln l.tekll
ıertn teklif melrtuplarlyle birlikte ..... • 
da yazılı teminat ve veaafkt ayın gUıı aat 
HS e kadar komisyon relallllne ?ermeleri 
lA.zımdır. 

a) 2490 No. kanunun ahkA.ınma 1lYKU8 
1806 llrahk muvakkat teminat, 

b l Bu kanunun tayin ettlli vatkalar, 
c) Bu tıı için MUna.kallt Veklletindea 

alınmııı ehliyet veslkuı. (Ehliyet vealkua 
için ihale tarihinden en az ıeklz gün evel 
bir istida ile Milnakal!t Veld.letlne müra.
caatıa bu gibi iglerden en az 15000 liralık 
bir lııl muvaft'akiyetle bqardıklarına dair 
ellerinde mevcut reamt vealkalan bu t.u
daya rapteylemif olmaları. (8"15) 1~ 

300 ton motorin almacak 
D. D. Yollan Satıa Alma ll.omir1oaa• 

dan: 
:Muhammen bedelt 35MO Ura olan 300 

tn motorin 23. 7. 1940 salı stıııU aaat. 16 te 
kapalı zarf usullyle .Ankarada idare bbıaı
sında satın alıD&C&ktır. 

Bu l§e girmek tatlyenlerln 2678 ltralıll 
muvakkat teminat ne kanunun tayin etU
ti vesikaları ve tekllflerini aynı gün aut 
14 e kadar komi1Yon relsllttne vermeleri 
lA.zımdır. 

Şartnameler 1715 lnınıf& Ankara ve Haı
d8J'.P&§& veznelerinde utılmaktadır. 

(8443) 131527 

Cıvata ve sam un ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun dan: 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mlkdan &ş&#ıda yazılı 135 ton cıvata ft 
aomun ilk yapılan eksiltmesine talip çıkmadığından yeniden 20. 8. 1940 salı 'fÜllÜ saat 
15 te kaplı zarf usuliylc Ankarada idare binasında satın alıD&C&ktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerln &§atıda yaz ılı muvakkat teminat ne kanunun tayin et
tiği vesikaları ve tekliflerini ayın g{1ıı aa at 14 e kada.r komisyon relıllline vermeleri 
lAzımdır. 

menin toplandığı pazartesi perşembe 

1 

Şartnameler 231 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vunelerlnde utılmalctadır. 
günleri pazarlıkla talibine ihale edi- Muhammen bedel Muvakkat temıııaa 

. Lira Lira Kr. 
lece ktır. Yerli malı tekllf edildiği takdirde 67672 4833.60 

Daha fazla malfımat almak ve ge- ı Cif olarak ecnebi malı teklif edlldltt tak-
dirde 46134 3460,06 

(8373) 13465 

Balast mü na kasası 
D. D. Yolları Satm Alma Ko. : 

Muhammen bedelle.riyle miktar ve yerleri ve muvakkat t•minatları aşağıda yazılı olup h~r biri ayn ayn birer" 
eksiltme mevzuu teşkıl eden 9 ocaktan çıkarılacak balastlar, hizalarında gösterilen gün ve saatlerıJe sıra ile ıhale
leri yapılmak üzere kzıpalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltmeler Ankara istasyonu'l'\da 2. ci iıtetme 
müdürlüğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin hizalarınd:t miktarları yazı
lı m~vakk~t te~~~at m~k?uz v_ey~ idarenin kab~l et:i~i fo1:müle mut~bık b~ka mektuplariyle, <anun ve ıartna
mcnın tayın ettıgı vesaıkı de ıhtıva edecek teklıflerını ek,ıltme aaatınden hır saat cveline kadar komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Şartnarl'c ve mukavelı> projeleri Annkara'da '1. ci 
1<öy istasyanlarından parasız veril~k:ediı 

İstasyonu 

~ıra No. Yeri ve Kim.si 
1 Ankara - Kayseri Km. 35- 37 Lala bel 
2 

" 
52 Kurbağalı 

3 
" 

102-110 Mahmutlar 
4 

" 
204-208 Balışeyh 

s 
" 

365 Yerköy 
6 Irman-Zonguldak Km. 31 B. Köprü 
7 

" 
62 Kalecik 

8 •• 318 Ali bey 
9 

" 
347 Tüney 

Germece 
Balı kısık 

Kayadibi 
Tefen 

işletme komisyonu ile Kayseri, Çankırı, Zonguldak ve Yer-
f34 ~~) 13543 

Balast Beher M3 
miktarı muhammen Muvakkat 

bedeli teminat 
M3 kuru§ Lira !hale gilnil ve saati 

3000 150 ~4.7.940 
3000 150 337,50 Çart.ımba S. 15,00 

337,50 1s.ı 5 • 4000 110 330,00 lS,30 • 3000 130 292,50 15,45 • 3000 150 337,50 16.00 .. 
2000 100 26.i .940 

150,00 Cuma Sut 15,00 
3000 150 337,50 .. 15,15 

393,75 .. 15,30 
3500 150 419,25 • 15,45 
4300 130 



-.G-

f(irahk yerler 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

Senelik mu-
hammen kirası 

L. K. 
Teminatı 

L. K. 
Cinsi 

Vakıf No. Semti mahalle veya Sok. 
96 7 20 Koyunbaba 81 'Koyunpazarı Ulucanlar çar 

mes c i d i ııeı dönemecinde 
vakfından 

ardiye ar· 
usı 

96 7 20 Muru r u 48i • Ulucanlarda Mururu ma-
mescidi ballesinde 

72 5 40 Hanefi Ba-
yult mes
cidi •on 

..cemaat ma· 
halli 

Ulucanlarda Hanefi Baya
~it mahallcside 

Yukar.ıda mevki, cins ve senelik kira mikrl.rları :Yazılı vakıf g.ayri .men -
kuller teslim gününden itibaren 31 mayıı 941 tirihine ;kadar kiraya veril -
mek üzere on gün müddetle açık artırmaya ıkonulmuştur. 

Kati ihale 17. 7. 940 çarşamba günü saat ıs de ikinci vakıf apartmanında 
Vakıflar Umum Müdürlüğü Emlak ve Arazi 'M.ooürlilğünde yapılacaktır. 

Talip olanların 3 7,5 teminat akçeleriyle birlikte müracaatları (3529) 

SIHHAT VE tç·r iMAi M. V. 

25 adet beyııır alınacak 
Sıhhat ve lçtimai Muavenet Velca

leti Merkez Hıfzıssıhha lfüessued 
satın alma komisyonundan 

1 - Merkeı Hıfzumhha :MUesae
aeai &erum !Ubeıi için 25 adet beygir 
açık eksiltme usuliyle 1. 7. 1940 t 
rihinden itibaren eksiltmeye konul 

a-
-

muştur. 

2 - Şartnameler Ankara'da Me 
kez Hıfzı&Sıhha müe11eaesi satın a 
ma komisyonundan parasız alınır. 

r-
1-

3 - Ekııiltme J5. 7. 940 tarihind 
pazartesi günü aaat 11 de Müeıseae 
de müteJekkil satın alma komisyo

e 
. 

nunda yapılacaktır. 
f - .Muhammen bedel 5000 iira ilk 

teminat 375 liradır. 
5 - Taliplerin muvakkat temina 

yatırmak üzere bir gün evel ve kanu 
ni veıikalariyle birlikte belli gün ? 

saatte komisyona gelmeleri. (3307) 

tı 

-
e 

13329 

MALlYE VEKALETi 

Daktiloluk imtihanı 
Maliye Vek§letindcn : 
Vekalet merkez dairelerinde mün 

hal daktiloluklara alınacakların inti 
babı için 1 Ağuıtos 1940 perşembe giı
nü bir müsabaka imtihanı açılacaktır 

-. 

t Bu müsabakaya öğleden sonra aaa 
14 de başlanacaktır. 

n 
. 

1 
oldukları ~vrak ve vesaiki mezkur 
kanun ve şartnamenin 'tarifatı daire
sinde hazırlıyacakları teklif zarfla· 
rını ill. 7. 940 t11rihinde saat on beşe 
kadar Jnumaralı rnaK:buz muk;ııbHinde 
münakasa komisyonu ba~ı..aıılığına 
v.ermiş olmaları Uizımdır. 

(3080) 13128 

Rıhtım drvan yaptrnlacak 

Nafıa V •kiletind~n : 

Ebiltmeye konulan iı: 

1 - Buraa'nın M. KemalpaGa kasabası
nın feyezan sularımı kaqı mtidafaası ic;in 
yapılac:a.k rıhtım dıvarı foşaa tı keşif bedeli 
(628.692) lira (78) kuruıtur. 

ı - Eksiltme 1/8/194-0 tarihine rastlıyan 
perıembe cUnü saııt 15 de Nafıa VekSieti 
su · ıleri r-eiıliii ıu eksiltme !komisyonu o • 
dasında kapalı zari usuliyle y;ıpılaca1tur. 

1 - İstekliler, ebiltme prtnamesi, mu
knele projffi bayındırlık itleri genel şart
namesi, .fenni ıartname ve projeleri 16 lira 
43 kul'UI mukabilinde sıı i~leri reiıliiindcn 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye ğirebilmek için istekli
lerin (16.897) lira (71) kuruşluk muvak -
ht teminat vemıeııi ve ekıiltmenln yapı -
lı~ı günden en aı: sekiz gün evel ellerin
de ıbulunın vesikalarla birlikte bir dilekçe 
ıle Nafıa VekAletine müracaat ederek bu 
ıe mıbıus olmak üzere vesika almaları ve i 

bu vesikayı ibraz etmeleri p.rttır. 
Bu müddet içinde vesika talebinde bu • 

lunmıyanlar cksiltıncyc iıtirak edemeıı:ler. 

S - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinr
ci maddede yazılı aııatten bir saat eveline 
kadar A 'lılerl reislltine makbuz mukabi -
inde vermeleri lazımdır. 1 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez:. 
(8457) 13528 

Müsabakaya kabul olunabilmek içi 
memurin kanununun S. inci maddeain 
deki teraiti haiz olmak kifidir. . 

Tevdii icap eden vesikalar : 
a 1- Fotograflı nufuı tezkeresi vey 

tasdikli ıureti, 
d 2- Memurin kanununun 5. inci ma 

deııinde yazılı olduğu 'fCÇhile mabkQ 
miyeti olmadığına dair mütemekki 
olduğu mahal CUmhuriyet Müddeiu 
mumiliğinden alınmıı vesika. 

3- Ayni mahal ıdari makamların 
dan alınmış hüsnühal kaiıdı. 

. 
n 
. 
. 

·1 4- Mevcut olduğu takdirde tahsı 
derecesini gösterir veaikL 

u 5-- Askcrli~ini yapını§ olduğun 
veya halen hilkmü meri mUecceliyeti -
ni gösterir vesika, 

6- 4.5X6 eb'adındi iki adet fotoğ . 
raf. 

1 Taliplerin bu vesikaları nihayet 3 
Temmuz 1940 tarihine müsadif sar 
ıamba gUnü çalııma .aall sonuna ka 
dar Vek~let müracaat kalemine vere 
rek birer kart almaları lazımdır. Vesi 
kalarmı muayyen vakta kadar tama 
men vermiyenlerin kayıtları yapılma 
ve müsabakay:ı kabul edilmezler. 

(3375) 13366 

NAF1A VEKALETi 

Demiryolu inşa.atı 
Nafıa Vek§letinden : 

. 

. 
-
-. 
z: 

Zonguldak . Kozlu demiryolunun 
inşaatı kapalı zarf usuliyle münaka
saya konulmuştur. 

1 - Münakasa 11. 7. 940 tarihine te· 
sadüf eden perşembe günü saat on 
altıda vekaletimiz demiryollar inşa· 

at daireıaindeki münakasa komisyonu 
aalonunda yaıula~ktır. 

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

3 - Mııvalckat t~minatı (67.750) li
radır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme ıart 
namesi, bayındırlık işleri genel şart
nacncsı. vahidi kıyasii fiyat cetveli ve 
diğer e\•rak ve planlardan mürekkep 
bir takım münakasa evrak• elli lira 
bedel mukabılınde demiryollar inp· 
at dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek iati
yenler relcrans ve diğer vesikalarını 
bir istidaya bağlıyarak münakasa ta· 
rihinden en az sekiz giin evel vekale
te vermek suretiyle bu için ehliyet 
vesikası istiyecekler ve bu vesikayı 
teklif zarflarına koyacaklardır. Mil
nakas:ı tarihinden en az sekiz gün e
ve1 yapılmamış olan mllracaatlar na
zarı dikkate alınmıyacaktır. 

5 - Münakasaya ittirak edecek ~ 
:..nl;;r 2490 numaralı artırma, ebih-
me ve ihale kanunu ile eksiltme prt
namesi mucibince ibrazına mecbur 

Yapı itlet"i ilim 
Nafıa VeHletinden: 

1 - El<stıtmeye konulan Iıı: Maliye Ve
kAleti mahzeni evrakı yanında yapılacak 
muvakkat depo ill,7aatıdır . 

Ke§if bedcll 8884 lira 7 kuru11tur. 
2 - Eksiltme 2•. 7. llHO çarııamba gU

nU tıaat 15 tc Nafıa Vckt\.lctl yapı ve imar 
ııert eksiltme komisyonu od&lllnda açık 
cl<ıiltme uıullyle yapılacaktır . 
t 

f 

l 

S -1 Eksiltme şartnamesi ve buna mUte
erri evrak 42 kuruıı bedel mukabilinde 
yapı ve imar işkrl reisliğinden alınabilir. 

' - Ekııtıtmcye ıdrcbllmek için istekli· 
erin (628> altı yU zylrml ııeklz lira (81) 

l!ICkBCn bir kunıııluk muvakkat teminat 
vermeleri 10.Zımdır. <3M9) 135il 

ADLiYE VEKALETi 

Benzin a\Jnacak 

Adlil'• V ek.aletinden: 

1 

t 

h 
r 

Vekillet makam otomobili Ue motoslk· 
eti ve temyiz mııh'kemesl bagrlyaset ve baş 
mttddeluınumlllk makam otomobllleri lh
iynçları için açık eksiltme He 750 teneke 

be.Dzin alınacaktır. lıluhammen bedeli be
er t nekesi 502,5 kuru,,tan ceman 3768 11-
a 75 kunış ve muvakkat teminat mlkdıırı 

282 lira 66 kuruutur. 

n 

le 

Alınacak benzinin evsafı eksiltme uart
arnesinde yazılıdır. Eksiltme tenunuzun 

yirmi ikinci pazartesi gtlnll saat 15 te Ve
&.ld binasında toplanacak satın alma ko

misyonunda yapılacaktır. 

i 
İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri 

ç1n 2400 aayıh kanunda yazılı ıeraiU haiz 
eelkalan hAmll bulunmaları IAzımdır. İa
eklller şartnameleri parasız olarak her 
Un Vek&let levazım mUdUrlüfUnden ala-

v 
t 
g 
b lllrler. (3530) 13535 

Tamir ve cila itleri 

Adliye Vekaletinden : 

y 

y 
d 
y 

Yenişehirde Adliye binaaiyle Tem
iz mahkemesinde mevcut 28 adet 

sandalye 33 koltuk 9 adet küçük ma
sa ve yazıhane 13 adet büyük masa ve 
azıhane ve bir paravane ile 3 dosya 
olabı tamir ve cilaları pazarlıkla 

aptırılacaktır. 

. 
g 

Talip olanların 11. 7. 940 perşembe 
ününe kadar Adliye Vekaleti bina
nda Levazım ve daire müdürlüğüne 
ilracaat ederek görmeleri ve 12. 7. 

Si 

m 
9 40 cuma günü ·saat 14 de de pazar -

kta bulunmak üzere gelmelori ilan 1ı 

ol unur. (3550) 13545 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -----Satılık radyo ve anten§ ------= ---------, 

Hareket münasebetiyle ıayet kuvetli E 
bir çelik anten ile 8 llmbah Telefun- : 
ken markalı bir rad)'O satılıktır. Ye- : 
niıebir Klzım Özalp caddesi Ono•hak : 
ıokalr No. 9 ıı.t kat MI kapı. Ttio- :E 
fon: 3111 : --ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııtf' 

ULUS 

Mu telif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Ankara Okullar Satın Alma Komisyonun/an : 
Erza1nn adı Miktarı Tahmini Tutarı 11k teminat 

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

89000 .. 
24100 .. 

10.50 34965 2622 38 
Koyuneti 
Sığıreti 

45 40050 
37 8917 

2 Danaeti 3800 .. 
17200 .. 

42 1596 
Kuzueti 
Koyun 
böbrek yağı 

40 6880 

3 Sadeyağı 

Kuru soğan 
İnce tuz 
Pastırma 

Salça 
Kuru fasulya 
P.atates 
Ihlamur 
Çay 
Nohut 
Bar hun ya 
fasulyası 

Bulgur 
Vanilya 
Kuru iOarımsak 

4 Karabiber 

2350 

35100 .. 

43400 .. 
12000 .. 

510 " 
3250 .. 

15550 .. 
43000 .. 

28 .. 
280 .. 

6950 .. 

8500 .. 
5850 .. 

509 Pak. 
720 Kg. 

78 .. 

50 

130 

7 
7 

80 
20 
25 

8 
100 
550 

18 

25 
15 
10 
30 

Kırmızı biber 50 ., 
:Kara mercimek 3750 ,, 
Kırmızı 

200 

40 
15 

mercimek 
Kimyon 

Kakao 

900 ,, 

13 " 
106 " 

25 
200 

180 
Konserve sebze 
1.500 Kg. hk 2720 ,, 38 

110 
20 

Kuru bamya 
BörU1ce 
Şeftali 

konserve 
Soda 
Kuru bezelye 

Zencefil 

243 .. 
1000 .. 

1090 " 
19350 " 

750 " 
18 .. 

80 
12 
35 

Tarçin 23 ,, 
Kahve çekilmij 58 ,, 
Salep 35 ,, 

250 
300 
185 
350 
130 Limon tuzu 43 .. 

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

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

Semizotu 5750 ., 7 
Domates 30000 " 7 
Taze soğan 3660 ,, 10 
Maydanoz 29800 Demet l 
I>ereotu 12460 ., 1 

Nane 5066 ,, 1 
Httlıcan 27400 Kg. 8 
A. K. Fasulye 21450 ,, 9 
Çalı fasulya 1650 ,, ıo 

S Dolmalık kabak 9850 ,. 10 

Limon 
Taze bamya 
Kereviz 

Lahana 
Pırasa 

Balkabağı 

Taze bakla 
Yeşil salata 
Marul 

Pancar 
Karnı bahar 
Yerelması 

Taze bezelye 
Enginar 
Taze sarımsak 
Kırmızı turp 

75000 Tane 3 
3490 Kg. 15 
3440 " 8 

14500 ,, 5 
21400 " 5 

5100 ,, 5 

8700 .. 7 
7500 Tane 3 

12580 .. 4 

760 Kg. 5 
5600 .. 12 
1550 .. 3 

800 .. 10 
5550 Tane 7 
540 Demet 1 

2050 .. 1 

1175 

58618 

45630 

3038 
840 
408 
650 

3887 50 
34'10 

28 
1540 
1251 

2125 

877 50 
50 90 

216 

156 

20 
562 50 

225 
26 

190 80 

1033 60 

267 30 
200 

872 
2322 

262 50 

45 
69 

101 30 
122 50 

55 90 

24889 30 

469 50 
597 60 
156 

ıso 

262 50 
1548 

402 50 
2100 

366 
298 
124 (j() 

50 66 
2192 
1930 50 

165 

985 

2280 
523 50 
275 20 

725 
1070 
255 
609 
225 
503 20 

38 
672 
46 50 
80 

388 so 
5 40 

20 50 
19514 66 

4396 35 

3422 25 

1866 70 

1463 60 

6 Toz şeker 40500 Kg. 38 
42 

15390 1648 80 
Kesme ıeker 15700 ,. 

Elma 
Armut 

Zerdali 
Portakal 

Taze üzüm 
Şeftali 

7 Taze kayısı 
Ayva 

Çilek 
Kiraz 

Vişne 

Taze eri:ı.. 

Kavun 
Karpuz 

11830 ,, 25 
7560 ,, 25 

1120 " 10 
38000 Tane 4 

13300 Kg. 20 
1880 .. 20 

1750 .. 
5610 .. 

2100 .. 
2220 .. 

3180 .. 
4100 .. 

16900 .. 
13650 .. 

25 
12 

35 
20 

20 
12 

7 
6 

8 Kok kömürü 4320 2600 
2000 Kıriple kömürü 340 

Süt 
9 Yoğurt 

Kaymak 

25960 .. 
30250 .. 

280 " 

10 Beyaz peynir 10500 ,, 
Ka§ar peyniri 4550 ,, 

11 Pirinç 

12 Sabun 
Çamfıstık 

Kuş üzümü 
Kuru kayısı 

Ceviz içi 
Badem içi 

Fındık içi 
Kuru üzüm 

33750 .. 

23950 ,, 
505 .. 
450 .. 

1500 ,, 

1445 .. 
185 .. 

272 .. 
4650 • 

18 
25 

160 

45 
70 

28 

40 
110 

40 
110 

45 
120 

80 
30 

6594 

21984 

2957 50 
1890 

112 
1520 

2660 
376 

437 so 
673 20 

735 
444 

636 
492 

1183 
819 

14935 20 

112320 
6800 

119120 

4672 80 
7562 50 

448 

12683 30 

4725 
3185 

7910 

9450 

9580 
555 so 

180 
1650 
650 2S 
222 

217 60 
1395 

1120 14 

8934 

951 25 

593 25 

708 75 

718 50 

lhale 
Gün ve sati 

20.7.940 9.30 

20.7.940 10.30 

20.1.040 11.30 

20.7.940 12 

22.7.940 9.30 

22.7.940 11 

22.7.940 11.30 

u.ı.910 14.30 

22.7.940 15 

22.7.940 15.30 

22.7.940 16 

22.7.940 16.30 

8 - 7 -1 

14w Ankara Radyosu artistlerinden lbrabim Ö:zgür'ün 
En son 'ODEON plaklannda muvaffakiyetre okuduğu plak No. 2703 

ElR AŞK HİKAYESİ ( tango ), NE OLUR SEN BENt:r.t 
OL'SA YDIN ( tango ) ve mevcudu biten sanatkarın diğer plak 

Plak No: 270355 GURBET ( tango ), PEŞİNDEN KOŞ'f11 
(rumba), Plfik No: 270353 AYŞE (tango), GONCA GÜL (tan 

gelmiştir. Satıı yeri :Anafartalar caddesi Zincirli cami karşı 

Utku sokak, No: il 

..._ .. ODEON MAGAZASI TEL: 3512 

Erzakın adı Miktan Tahmini 
F. 

13 Kuru erik 
Kuru incir 
Bal 

1730 .. 35 
825 .. 30 
250 .. 100 

\ 

Reçel 
Buğday 

Un 

2350 .. 50 
115s ,, l5 

ekstra ekstra 22000 ,, 
l\lakarna 7400 ,, 
Kesme makarna 900 ., 
Güllaç SOO ,, 
Arpa şehriye 455 ,. 

14 Tel şehriye 645 ,. 

17 
30 
28 
85 
27 
30 
25 
27 
so 
'30 
60 
80 

lrmik 3000 ,, 
Kuskus 650 ,, 
Pirinç unu i20 ,, 
Nişasta 1030 ,, 
Hararot 240 ,, 
Tarhana 580 ,, 

Tutan 
L. K. 

ro5 so 
247 so 
250 

1175 
173 25 

7321 60 

3740 
2220 
252 
425 
122 85 
193 50 
750 
175 50 
360 
309 
144 
464 

9155 85 

15 Zeytinyağı 

16 Yumurta 
Meşe odunu 

13850 " 

292000 Tane 
284000 K~. 

62 8587 

2.50 7300 
2.25 6390 

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

2.25 2452 50 
7 220 50 
5.50 1465 75 

Uskumru balığı 3300 ,. 60 
Kefal balığı 1400 ., 80 
Torik balığı 1425 tane 60 
Mercan balığı 300 ,, 80 

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

lyi su 
19 Buz 

Tavuk 
20 Hindi 

41750 teneke 12.50 
1000 Kg. 3 

4500 Tane 70 
1950 ,, 170 

10528 75 

1980 
1120 
855 
240 

720 
370 

1320 
600 

7205 

5218 75 
30 

5248 75 

3150 
3315 

İlk teminat 
L. K. 
549 12 

• 

686 69 23.1· 

644 03 

547 50 

789 66 

540 38 

393 66 

23.7.9' 

23.7.9' 

23.7. 

23.7. 

6465 484 88 

Gazyağı 

Maki na 
yağı A.F. 

21 Makina 
yağı B.B. 
Benzin 

Koyun 

176 Tene. 262.50 

125 ,, 1200 

15 " 1200 
880 " 455 

462 

1500 

180 
4004 

6146 

karaciğeri 6850 Tane 27.50 1883 75 
Koyun 
işkembesi 1400 • 12.50 175 

460 95 24.7. 

22 Koyun beyni 2400 ,; 17.50 420 238 78 24.7· 
Paça 12000 ,. 2.50 300 
Sığır işkembeıi 900 ,, 45 405 

3183 75 
Yassı kadayıf 1400 Kg. 25 350 

200 
417 

23 Ekmek kadayıf 800 Çift 25 
Tel kadayıf 1390 ., 30 

24 Zeytin tanesi 7800 ,. 

Taban helvası 2700 ,, 
25 Taban 1670 ,, 

Pekmez 1790 ,. 

Sirke 
26 Turtu karııık 

Salamura 

yaprak 

Arpa 
27 .Saman 

Kuru ot 

4500 .. 
2000 .. 

1220 ,, 

4000 " 
3000 .. 
2000 " 

40 

40 
35 
20 

15 
40 

30 

967 

3120 

1080 
584 5C 
358 

2022 50 
675 
800 

366 
1841 

6 24C 
2.75 82 50 
5 100 

422 50 

72 53 

234 

151 69 

138 08 

31 69 

1 - Yukarıda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç mikt~ 
me tartnamesine göre komisyonumuza bağlı okullar namına P 
kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle münakasaya konulmuş ve 
tinin teminat miktarı ile ihale tarih ve saatleri karşılarına ya:ı:ı1 

2 - Muhammen bedeli beş bin liradan aşağı olan partiler açı 
me suretiyle ihale edilecektir. 

3 - htekliler partiyi teşkil eden erzakın her birine ayrı ayrı fi 
lif edeceklerdir. ·Heyeti umumiyesi üzerinden yapılacak tenıil 
lifler kabul edilmiyecektir. 

4 - Her madde için teklif edilecek fiyat behemehal muhar11rl1 

den aşağı olacaktır. 

5 - Eksiltme Ankara'da bölge ıanat oıkulunda toplanacak " 
huzurunda belli gün ve saatlerde yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebileceklerin 1940 yılı Ticaret Odası ve ı' 
h kanunun 2 ve 3 Uncil maddelerine göre ellerinde bulunan ı,e 
ticarethane namına işe gireceklerin iıbu kamında ya.zıh şartlar iÇ 
terlikten alınan vekaletname ile komisyona \laş vurmaları. 

7 - Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarıda adı ya:ııJ 
na uygun olmak üzere kapalı zarf mektuplarrna istenilen belgc:l' 
minat makbuzunu veya banka mektuplarını koymak suretiyle 111

6 

mu ile kapamak şartiyle ve zarfların üzerine tekliflerinin ba!lgı 
olduğunu ve kanuni ikametgahlarını yaz.arak belli gün ve sıı 
evet makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri 

1 

Belli gün ve saatten sonraki teklifler kabul edilemez. Temiııııtl 
siltme saatlerinden daha evet Ankara okullar rnuhasebeciliğİ11c: 
maaı lbımdır. 

8 - Eksiltme prtname1erlni görmek istiyenleır Ankara'd• 
aıuhuebeciliiindt koıniayon Jritibine bat YUrabilirJer. 
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AF A.A VEKAl:.ETI ud teminat ve kanuni belgeleriyle ko • Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. a e ya 1 a ınaca oyunetı a ınacax 
2i0310 " (l292) 13301 K Telcirdaj Tümen Sıtıa Alma Komiqo-

• ·• mis)"Oısda buJunmali.n. o. na gönderilen hariç askeri Erzincan sıtm alma KO: 18tanbıi/ Komutanlık Satın Alma Ko-
Nt.M ,~n Çorap alınacak k ·ı I nundan : misyonundan: 

k
i "elc~ı t" s Elbise diktirilecek ıtaat t an arı 1 - Euincana · teslim t&rtiyle 35.000 1 -Tümen birlikleri ihtiyacı olan 72 ton GUmllf.ımyu hastanesinin '· 7. 9-iO gllnU 

pla e 1 atın Alma Komisyo - kilo ıazydnun kapalı zarfla eksiltmesi sa.de yağ (seenlik) kapalı zarf usuliyle ah- yapılan 4:1 ton koyun etine teklif edllrn 

Ş'!ll Çift M. M. Vek61~ı HBY• Satın Atma Ko - Sade yağı alınacak 1517J940 pazartesi günü saat 15 de Erzin- nacaktır. Muhammen fiyatı 122 kuru~tur. fiyat gali gUrOUlllğtınden pauı.rlıgı 12. 7 • 
... ıııe tahmin edilen fiyatı (52) • d can satın alma komis ... onunda yapılacaktır. ı 940 ıaııt 15 e bırakılmı"llr. Muhammen be-.... ı mısyonun an : ' halesi 20.7.g40 cwnartetl günü saat 10 da A 1 " 

L_ o aıı (30.000) otuz bin çift 1 _ 5-000 takım ya.ılık elbise pnarlıkla Çanakkale Müstahkem Mevki Satrn Al- 2 - Muhammen bffieli 10150 lira olup ue 1 21600 ve tik teminatı 1620 liradır. 
~Pal m Kom;syonundan: ilk teminatı 761 lira 25 kurustur. Şartna- Tekirdağında tümen aatıi alma komisyo • Şart.namesi İY.mlr, Ankara levazım Amirlik· 

haı • ı zarfla miinakaanya kon - İiiktirileeektir. Muham~ bedeli 3250 li - me~i komisyonda görülebilir. nunda yapılacaktır. lerl ve İstanlıul'de komutanlık satın n1ma 
dir ~ı ıo.7.940 çarşamba ıfinil aa- ra olup kati teminat miktarı 488 liradır. ı - Çanakkale mflstahkem mevki bfr. 3 - Teklif mektuplarının eksiltme il· 2 - Şartnamesi her sün komis7onda gö- koml~yotıunda ,;6rillehlllr. İstekllkrln bel-
ad;r 1! teminatı (1170) bin yüz Paıarlığı 10·7-940 çarşamba günü saat 11 ~i~;~ ~~! ~!~=!<~!~~ sadeyağ kapalı atından bir saat evci komisyona verilmİ$ rülebilir. ( 3360) 13362 11 gün ve ksaatte Fındıklıda komutanlık ısa-

•• .... • .:.vııaf ve o:artnnmesi M. M. de h~va satın alma komı·syonunda yapıla - 2 s olması lazımdır. (3253) 13256 tın alma omlsyonıınn gelmeleri. (3545) ..... ..., 1( " .. - ndeyağının beher kilosu 125 ku • 
ltıı o. nund:ı görülebilir. İstek· caktrr. tdari şartname. evs:ıf ve ntlmunesi nıııtan 1!15000 lira blçllnılştfI. Arpa alınacak Taze fasulye alınacak K 13538 

tıll() Un ~nırctti~i belgelerle en az her gün öğleden sonra komisyonda görüle- 3 - İhalesi 11. T. 940 ııe~mbe gUnU !!il· uru ot alınacak 
t ... an hır saat eveline kadar :M. bı"Jı"r. İsteklilerin muayyen gün ve saatte at 11 de Çaıınkkale nıllstnhkem mm•ki aa. Ankara Levuım Amirlili Satın Alma 
... atın K tın nlma komisyonunda yapılacaktır. Tümen Satıa Alma Komisyonundan : Komisyonundan: 
ııı ı a 0 • nuna teklif mektup- kati teminat ve kanunt belgeleriyle birlik - 4 - İsteklilerin fhnlrıcleıı hfr ımnt cvel 1 - 100.000 kilo taze fasulyenin kapalı 

c eri. (3051) 13077 te komisyonda bulunmaları. (3387) teminat akı:cıerı olnn 11000 tırııyı ve tha- 1 - Elazığ birlikleri hayvanatı ihtiyacı zarfla ekııııtmcsl ıs. 7. 940 !181\t Hi tc An-
köın.. 13368 le kanununun 2 - 8. eli maddelerindeki ve- için 12150 ton arpa kapalı zarfla satın ah- kara Lv. 6.mlrlltl satın alma komlııyonunda 

ur ve &aire alınacak saik ile birlikte komisyona mUrncat etme- nacaktır. yapılacaktır. 
1'e1c~1 22 T yagw a'ınacak !eri 

1 

Ek ·ı · 15 2 - Muhammen bedeli 1:>.000 lira ilk te-• .. eti Satın Alma Komısyo- on • :; - Sw.J .. yağına tt!t e\ogllf ve f:l.rtnamesı 2 - !il tmesı -temmuz-940 pazarte- mtnatı 112!'.i liradır. $artnamesi komlsyou-
e M. M. Vekilcti Hava Satın Alma Ko _ Ankara, İstanbul. İzmir Lv. Amirlikleri si günü saat 10 da tümen binasmda tüm. da ı:örOIUr. İçinde kanunt vealkalnr da bu-
01lah:nin edilen fiyatı: 1168 lira Sa Al. l{o. ile Diyarb..'ılnr Kor ve Çanak- satın alma komisyonu dairesinde yapıla - lunan teklif mektuplan saat 14 e kadar ka-

... a.ı:ı 50 ton lavamarin kömürü, 3 misyonundan : kale milı;tahltem mevki Sa. Al. Ko. dıı RÖ· caktır bul olunur. (33611 13363 

... Od Vadory Jight heavy mobiloil Af. 5 ton, ri.ilür. 130~5 ı 18058 · Tah . . . 
1, so~u. 250 kilo makine yağı, 50 Vaclory Heavy mobfloll BB. 10 ton, u k 3 - mın edılcn bedelı 75.600 lira ve Sade ya"ı fthnacak 
L~ kılo üstüpli, 35 kilo ... az ya _ n ve et aimaca ilk teminatı 5670 liradır. 5 
"llıı·t • Vaclory Extra Heavy mobi!oil B. 5 ton, 
•· tlıifyc konmu•tur. E'kslltmesi: Cizrt> Hudut. Taburu Satın Alma Komıs- 4 - Şartnnmeyi görmek lstiyenler pa _ Edirne Satın Alm~ Komisyonundan 
.,., " Valvalin ~ ton. 
: 87~ba günü saat 11 dedir. İlk 1 _ Yukarda marka ve mikılarları ya • yanımdan : zardan maada her gün komisyona müraca- 1 - Edime'deki birliklerin senelik ihti -
da 

1 '.~8 . ~? kuruş olup ~rtnamesi zıh muhtelif 22 ton yağ paz,ulıkla satın Cizre hı•~ut taburu için 200 ton un .. ek- atla gorebilirlcr. yacı olan 66.000 kilo sadeyağı kapalı zarf 
'Mltorülur. Taliplerin muayyen alınacaktır. Muhammen bedeli (&1'.110) lira sen ton koyun veya keçi veya sıtır eti ka . S - İsteklilerin belli günde aaat 9 a ka· usuliylc alınacaktır. ihalesi 19-temmuz-940 

2) • V. Sa, Al, Ko, da bulunma- olup, kati temirllıt miktarı ( 1337) liradır. palı zarf usu1iyle eksiltmeye konulmu~tur. dar kanunun bil<lirdiği gibi dolduracaklıırı cuıuıı günü saat 15 de yapılacaktır. 

Edirne Askeri Satın Alma Komisyo
nundan: 

1100 ton kunı ot kapalı zarf mullyle 
aatın ahnıı.caktır. ihalesi 26. 7. 940 cuma 
.ır{lnfi :ıııı.at 11 de Edlrnede esld mU,frfyet 
dıı.lre:ılnde utın almn komisyon ındıı yapı
lacaktır. Tahmin e<!llen tutarı 49!100 ve ilk 
temlnlltı 3il3 liradır. Evsaf ve §:lrtnıuneBI 
her gl>n konıfs!>'Ondıı g!lrlllcblllr. İsteklile
rin teklif mektuplıı.rını en ~eç ihale saatin
den bir sııat evci :komisyon verml~ olm~ 
lan lhımdır. (8545) 13539 

Bakır kazan alınacak 
!starıbul Levazım Amirliğı Satın Alma 

Komisyonundan : 

13111 · li 10 Unun muvakknt temınatı 2550 koyun etinin v~ taıızim edeceklr-ri tr-klif mektuplarını Pazarlrğı 10171940 çarşamb:ı gun saat 2 - Sadeyağının muhammen bffieli 
il" ı ı 1560 keçi etinin 1260 sı"ır etinin ise 114" ehliyet vesikolariylt' birlikte Ko. na ver • g torba.ıı alınacak da bava satın alma komisyonum a vapı 11 - 5 .., 92400 lira ve ilk teminatı da 6930 liradır. 

3.7 

300 adet büylik ve 100 adet küçük bakır 
kazan alınacaktır Pazarlıkla eksiltmesi 
11-7-940 perşembe ~ünü eaat 15,30 da Top. 
hanede İstanbul Lv. Smirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tah • 
min bedeli zoıoo lira ilk teminatı 1507 lira 
50 kuruljtur. 

a 

Caktlr. tdar·ı ve fenn"ı ••rtname her .. un ö.ı:.. liradır. lhalelcrı 23-tı:mmur.-.940 tünü B:!at meler! i!An olunur. (3293) 13263 3 E 
'liıe . .... .. .. - vsar ve şeraitini öğrenmek isti • 
c t tı satım •ima KO: l~en sonra mez;kı1r komisyondan alınabi • 9 ve ondur. Tıılirlerinin belli etin ve saat. yenler her gün i~ saatlannda ve isteklile-
Oo:2~0 'n edilen fiyatı: 1,5 lira lir. İsteklilerin muayyen g{jn ve saatte ka- te teklif \Te tcminııtlariy!e hudut tııburu Kunt ot lllrnacak rin de ihale uatlarından bir ·~at evel te • 

· · 00 adet ca.ı:. torb:ı.sı kapalı t l k · ·· ı .... • ti teminat ve kanuni bclgeleriyle komıs • sa m a ma omısyomına muracaat ;ı.rı . minat mektuplariylc resmi vesaiklcrinde 
lalı .e konmuatur. Eksiltmesi: (309~) 13081 Tümen Sıtın Alma Komi1>yonundan 
~SO ~Un6 ıaat 11 dedir. tik u- yonda bulunmaları. (3383) 13393 ' birlikte Edirne Sanayi kışlasındaki satın 
)'~ olup ıartnamesi 2,5 lira- Kömür alınacak 1 - Elazığ birlikleri hayvınatının sene· alma komisyonuna gelmeleri illin olunur. 
le ... alınır. Taliplerin zarfla- Muhtelif ,effaf malzeme K u 1 s Al K lilı: ihtiyacı olan 840 ton kuru ot kapah (3400) 13376 >.t. V'strndan bir Nat eveline ka- alrnacnk onya ~o ordu atın ma oausyo • 

-•~ · a. Al; KO; na Ycrmr.leri: r.undan : zarfla eksiltmeye konulmuştur. K . 
• 7.'I"" 13250 ltI. M. Vekaletı llava Satın Alma Ko. : ı - Konya'dııki kitaat ve müe~ıcHtın 2 - Tahmin edilen bedeli 44.100 lira ve oyun etı alınacak 

ıA 30Qo 1 - 23 kalem muhtelıf çeffııf malı:eme yıllık ihtiyacı olan ı 13~ ton linyit kbmiirli 
. 7.9" , .. Buji alınacak pazarlrl:ln satın ahnııcaktır. Muhammen 

"ekaı bedeli (IS.500) Jira olup kati ırminat mik- kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu1-
e talı etı Satın Alma Ko. : tan (2325) liradır. Pazarlığı 14171940 Pil· tur. 

ılk temin:ıtı 3308 liradır. Kon7a Kolordu Satın Alrna Komis:yo • 
3 - Eksiltmesi 15-tcınmuz-940 paa.zrte· nundan ; 

'O nıin edilen fiyatı: 4500 lira zartcsi ıünü ııaot 10 da hıwo aıı.tın alm!! ko· 2 - Şartııaml"si Ankara, İstanbul ve 
•ı tt buji pazarlıklı aatrn alına- misyonunda :yapılacaktır İdari ve fenni şart Konya' Lv iimirlil:!eri Sa. Al. Ko. larmda
IJ t~Jı~.ı: 11. 7. 940 perıemb• gü- name her gün ö .leden smıra nıezkilr komi~- dır. İsteklileı şartnameyi olrnyabilirler. 

tdır. Kati teminatı: 675 lira yondan alınlbillr. isteklilerin muayyen 
tsl k ı- T gün ve sa.ııtte katt temin:ıt ve kenuni bel- 3 - İşbu 113~ ton linyit kömilrilnün mu. 

it omisyonda görü ur. a- gelerlyle komisyonda hıılunmalnrı. ( 3384) ha mm en tutarı 16'i71 liradır. 
lıı •dar zarflarını M. H. Sa. 13394 4 - Şartnamesindeki yliıde yirmi beş 
lllnatan. (3440) 13421 Benzin almacak miktar fazlası da dahil olduğu halde ilk 

Çorap alınacak M. M. Vekilcti Hava Satın Alma Ko. : teminatı 1535 lira 54 kuruştur. 
• ı,. le ı - 275 ton otomobil öen:r.ini pazarlıkla S - Kapalı zo.rf eksiltmesi JO-tcnımuz. 
: e iletı Satırı Almı Komisyo- satın alınacaktır. Muhammen bedeli 940 çarşamba ciinü saat 11 de Konya kolor

(92.l25) lira olup kati teminat miktarı du binası içindeki Sa. Al. Ko. da yapılacak. 
Çi!r 
ı ~:ızıe tahmin edilen fiyatı (38) 
l:ar1111l olan (15.000) altı bin çift 
\ ı Yün ı;orap pazarlıkla mü-
'l~uıtur. İhalesi 1217/940 cu· 

Cr;k .kndadır. Kati teminatı (342) 
"it ~ i liradır. Evsaf ve ııartnn
İr, 'ı · •atın alma lı:omiıyonunda 

le ilı~eklilerin kanunun emrettiği 
(~) e saatında komisyona gel-

13475 

(11.513) liradır. Pa7.arlığı 13/71940 cumnr
teal gfinü saat 10 da hava ııııtın alma ko- tır. 
misyonunda yapılacaktır. ldıı.ri ve renni 6 - İstekliler 10-temmuz940 çarşamba 
eartnamc her •gün öcleden ıonra mezkClr günü saat ona kadar teklif mektuplarını 
komisvondan 461 kuruş mtıkabillnde alma- Konya'da Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. başkan. 
bilir. İsteklilerin muayyen rUn \•e ınatte 
katt teminat ve kanuni belgeleriyle komis- lığına verecekler veyıı göndereceklerdir. 
yonda bulunmalnrı. (3386) 13396 Bu saatten sonra verilen veya cönderi!cn 

Elektrik ölçü aleti alınacak 

M. M. Vekaleti Hava Sat.rn Alma Ko. 

mektuplar kabul edilmez. 
3099) 13088 

Sığır eti alrnacak 
Mardin Satrn Almı Komisyonundan • 1' l\iliın alınacak 

fliJ . : etı Satın Alma 
1 - 6 kalem elektrik ölçü alet-

Komisyo- !erine muayyen günde talip zu- 1 - Mardin hudııt tıı.burunıın ihtiyacı i
çin ve 12-temmıız-940 cuma günü kapalı 

zarfla ihale yapılacak ve 70 ton sığır eti 
alınacaktır. 

1 
t0~ıtıin edilen fiyatı (300) üç 

'1 rııi1 (5.000) beş bin edet kilim 
~llalraaaya konmuştur. İhalesi 

(? hnü saat on birdedir. Ka-

hur etmediğinden yeniden pazarlık-

2 - Muvakkat teminatı 1155 liradır. 

si giinü saat 9 da tümen binasında tüm. sa· 
tın alnıa komisyonunda yRpılacaktır. 

4 - Şartname tüm. satın alma komisyo· 
nunrla mevcuttur. lsteklileri pnıardan ma· 
ada her gün müracaat ederek görebilirler. 

S - İsteklilerin belli günde saat sekize 
kadar teminatlarını ve ehliyet vesikaları

nı te-klif mektuplnnnıı koymak ve kanu • 
nun bildirdit:i gibi tanzim edecekleri ve 
mum ile mühürliyeceklcri zarfları tümen 
satın alma komisyonuna vermeleri ilin o -
lunur. (3294) 13264 

Sade ycı..ğı alınacak 

ll:slcııehir Kor Satın Alnıa Komisyonun
dan: 

Eskiııchir garnizonundaki krta.at ihtiya -
er için '10 bin ldlo sadeyaiı kapalı zarf U· 

suliyle eksiltmeye konulmuştur. Kapalı 

zarf usuliyle ekiiltmcal 20-tem.-940 cu -
marteal günü ıaat 12 de Eskişehir kor sa • 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Ev -
saf ve şartnamesi komisyonda (Örülebilir. 
Tahmin bffieli (44.000) liradır. Muvakkıı.t 

teminatı (3300) liradır. isteklileri kanun
da yazılı vesaik ve teminat makbuzlannı 

hııvi teklif mektuplarmı mezkur ıün saat 

1 - Konya'daki kıtaatın yıllık ihtiyacı 
olan 60 000 kilo koyun eti kapalı zarf llŞU· 
liylc eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnamesi Ankara. İstanbul, Kon
ya Lv. amirlikleri satın alma komisYQnla • 
mıdıdır. İstekliler şartnameyi bu komis -
yonlarda okuyabilirler. 

3 - İşbu 60.000 kilo koyun etinin mu -
hammcn tutarı 21600 liradır . 

4 - Şartnamesindeki % 25 fazlasına da
hil oldu&u halde ilk teminatı 2025 liradır. 

5- Eksiltme 23.7.940 salı ıünü uat 11 
de Konyada kolordu binası içindeki Lv. 
A. Sa. Al. Ko. yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin mczkOr günde aaat ona 
kadar teklif me'ktuplannı Sa. Al. Ko. Bşk. 
na verecekler veya göndereceklerdir. Bu 
saatten sonra verilen veya ıönderilen mek
tuplar kabul ffiilmez. Eksiltmeye iıtirllr 
edecekler 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü mad
delerinde yazılı vesaikleri ibraz etmeleri 
şarttır. (3401) 13377 

Et alınacak 

Konya Kolordu Satm Alma Komisyo • 
nundan : "t ,. °2!"ıQ) iki bin iki yüz elli li

~ '-rtnnmeııf M. M. V. Ntrn 
tııır ~ görülebilir. İsteklilerin 
>'0rıa ettıjj belgelerle ihale saatın-

la satın alınacııktır. Muhammen bedeli 
(1700) lira olup kati teminat miktarı 255 
liradır. Pazarlığı 11. 7. 940 per~embe günü 
aaat 10 ela J.I,.,.,. aatan alma l<omiaJl'on-da 
yapılacaktır. İdari ve fenni ıartnl\me her 
gün öğleiJen sonra mezkur komisyonda eö
rülebilir. İsteklilerin mlJayyen ıün ve &a· 

atte kat! teminat ve kanuni belıeleriyle 

3 ~ l11teklilerin münakasaya ~lrecekle.rin 
24!IO aayılı kanwıun isteklerine söre t1mıi
natlarını hazırhyarak aynı gün ve saatte 
komisyona müracaatla münakasaya ilitirak 
edeceklerin şartnameyi görmek ve okumak 
istiyenlerin de Mardin'de satın alma ko -
misyonuna müracaatları ilin olunur. 

tı • kadar Eaki.-ıtir lror Ntrn •ima lro • 
mlıyonu baıbnJıirna Yennfı bahmacalc _ 1 - K0ıt79'dftri ırrte.trn ,.,u,. ihti,..cı 
!ardır. (3323) 13359 olan ~%~ kilo lre:çi "I .lrapah aarf an • 

liyle eksiltmeye konmuıtur. 
lttlınelcri. (3467) 134715 

11
lt. S0 rap ipliği alınacak 
'~ . eu Sıtrn Alma Komisyonun-

~il0 
ı ~Una tahmin ediln fiyatı (165) 

,
11 

lcuruı olan (15.000) on beş 
ta~ Sorap ipliği pazarlıkla mü

uıtur. İhalesi 10-7~40 çar
Uç ~at ondadır. Kati teminat 

· ~., ıtı Yedi yüz on iki lira elli 
•ar • . M v to . • &nrtnamcsı M. . • 

Glcb?11•Y0nunda her gün öfleden 
ıı· ti ır. lıteklilcrln kanunun cm· 

Itri. erte ihale saatinde komlsyo -
(3471) 13480 

l'a"ı "''liıea.· halatı alınacak 
ti Satın Almı Komisyonun

t 

'dcı~tııln edilen fiyatı: 1450 lira 
. ıı v]a halatı pazarlıkla satın a
t lt ~28~lıiı: 10-7-940 çarıamba 
.._,ır, Kati teminatı: 217,5 li-

111 ' tsl komisyonda görülür. 
~ buıY>'en vakitte M. M. V. Sa. 
• llnınaları. (3489) 13482 
ltı 

. 1' il t~ir ettirilecek 
'l:ıı . 

..__ eır Satın Alma Komisyo-
1...:a"lt 

,_,11 1tıı 11. 778 Ura 98 kurut olan 
~ıtaııt~alı Zarfla eksiltmeye koıı

llir ı "al: 26. 7. 040 cuma gilnil 
'l: 6(ı Ik teminatı: 883 lira olup 
lıııı~lıruşa komisyondan alınır. 

1 ~I en Vakitten bir saat eve
t11. ,3;rını M. :M. V. Sa. Al. Ko. 

~ıs) 13532 

·V 
. · liava Müsteşarlığı 
ltıtanı k · ı-elli t bez alınacak 

ıı ı eti Hava Satın Alma Komis-

~ lıı 
'I~ ette ınintanhi: bez pazarlık-

;• oı11;•ktı~. Muhammen bedeli 
'~arlı~ ltatı teminat miktarı 2.970 

~lt.ıı ,
1
1 

9-7.940 sah günü saat 11 

6 1 '' ltıa komisyonunda yapıla • 
tıtdc:tnanıe, evaef ve nümunesi 

sonra komisyol\dan alına-

komisyonda bulunmaları. 
(3420) 

Güderi alınacak 

1M3tl 

M. M. Vekaleti Hava Sllt.ın Alma Ko. 
1 - 500 adet benzin süzmeıie mahsus 

güderiye muayyen giinde talip ıuhur et
mediğinden yeniden pazarlıkla &atın alına
caktır. Muhammen bedeli (3000) lira olup 
kati teminat miktarı 450 liradır. Pl\Zarlığı 
10. 7. 940 çar&amba giinü saat 10 da Hava 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. İda 
ri ve fenni şartname her giln öğleden son
ra merkUr komisyonda görülebilir. İıtek
lilerin muayyen gün ve saatte kati teminat 
ve kanuni belgeleriyle komisyonda bulun-
maları. (3421) 13437 

Maden malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko • 

misyonundan: 
ı - 200 kalem hafif nıaden malzemesi 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmustur. Mu· 
hammen bedeli (90.000) lira olup, ilk temi
nat miktarı (5750) liradır. Kapalı zarfla 
okslltmesi 23/8/940 cuma gtinü saat 11 de 
hava satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İdari ve fenni prtnamc her gün öğleden 
sonra 450 kuru& mukabilinde mezkur ko -
misyondan ahnabllir. lstcklllerin kanunun 
ikinci ve üçüncü maddelerinde yuılı vesa
ikle birlikte ilk teminat ve teklif mektup
larını muayyen saatten bir ıaat evetine ka
dar makbuz mukabili komisyona vermele • 
ri. (3475) 13530 

Telefon tesisatı yaptırılacak 

M. M. Veklleti Hava Satın Alma Ko • 
miıyonundan: 

1 - Doııyaaında mevcut keıflne göre ha
vıf telefon hattı tea!eatı pazarlıkla yaptı
rılacaktır. Ke§iE bedeli (657) lira (23) ku
ruıtur. Teminat miktarı (100) liradır. Pa
zarlığı 15n/940 günü ıaat 10 da hava satın 
alma komisyonunda yapılacalı:tır. Ke:ılf ırv. 
rakı (S) kuruş mukabilinde mezkOr komis
yondan alınablllr. İstcklllcrln muayyen gün 
ve saatte teminatladyle komisyonda bulun-
maları. (3528) 13533 

· 1' 
Kösele, vaketa ahnacak 

· l>e,,. 
ız Levazım satın alma komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 
Lira ~ilo it 

Teminatı 
L. K. 

(3212) 13184 

Arpa alınacak 
Tümen Satm Alma Ko. : 
1 - Malatya gıı.rnlzonıı için 600 000 ki· 

lo arpa kapalı znrfla satın alınacaktır. 
2 - Muhammen b"dcll 36750 lira ve ilk 

teminatı 2i56 lira 25 kuruştur. 
3 - Eksiltmesi 12. 7. 940 cuma gilnU l'la

at 9.ao dn tümen binasında eııtın alma ko· 
misyon blnuın(ja yapılacaklır. 

4 - Şartnamenin bir surcU tUmenln sa
tın alma. komlııyonu dalre11lnı'le vardır. h
tlyenler mllracıı.atıa. görcbfllrler. 

5 - isteklilerin belli gllnde eksiltme sa· 
atinden bir saat evci knnıınun tarlflerl da· 
lreııtnde tanzim ed"cccklcrl teklif mektup· 
larını komisyon rcııııne vcrmııı bulunmala-
rı U\.zımdır. (8218) 13185 

Buğday öğütlürülecek 

Eskişehir Kor Satın Alma Komisyonun· 
d.an: 

Eskişehir pmizonunda me\TcUt kara ve 
hava birlikleri un ihtiyacını karıılamak ü
zere 1980 ton buğdayın değirmenlerde öğü
tülmesi kapalı zarf usuliylc eksiltmeye ko
nul!"ustur. Eksiltmesi 19/tem./940 cuma 
günü ıaat 16 da Eski&ehir kor aatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. Tahmin bedeli 
39600 liradır. Muvakkat teminatı 2970 lira
dır. 1ııteklllcr kanunda yazılı vesaik ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektupla • 
rını belli günde saat 15 e kadar Eıtkişehir 
kor ıatın alma komisyonu riy11etlne ver -
miı bulunae.lı:lardır. (3324) 13360 

Yulaf ve kuru ot alınacak 
Adana Satın Alma Komisyonundan 

Cinsi Mlkdan ı.r. bedeli İlk teminat İhalenin 
• kilo lira Lr. Kr. T&rlhl Saat 

Yulaf 1.320.000 5e100 4207 :>o 11-7-940 10 
Kuru ot 960.000 38400 2880 00 ll·T-940 16 

~ - Adana garnizonu hayvanatının th tlyacı için yukarıda cim ve mikdarlarlyle 
mk u ammen bedel ve tık temlnaUnn yazılı iki kalem yem kapalı zarfla ekalltıneye 

onul muştur . 

1 
2 kŞartnamesı Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri -ve Kayııeri, Adana askeri satın 

a ma omlsyonlarında her gUn görllleblll r. 
3. - İst~klilerln eksiltmeye lştlrAklerl için kanunun 2, 3 Uncu maddeltrindekJ 

vesaıkl havı teklif meMuplarını tayin edl len saatten en az bir aaat eveılne kadar 
vermış olmaları lıtzımt"ır. 13008) 13082 

Et ve yağ ahnacak 
Lılapışa .Satın Alma Komisyonurıdan: 

za~~!ğıda c!ns ve miktarları yazılı iki kalem yiyecek 11tm almacaktrr. Kapalı 
1 

l~a~esı L.apaeada. askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şarth:;"' er t edr ırübnl komısyonda rörülebilir. İ6teklilerin teklif mektuplarını en ıeç i· 
c saa ın an r saat evci komisyona vermis olmaları lizımdır. 

İlk T. İhale 
Cinai 

Sığır eti 
Sadeys.şı 

(3214) 

Miktarı kilo 
293000 
70000 

Tutarı lira 
103550 
94500 

Lira Kr. Saat Gün 
15427 50 15/7/ 940 15 pazartesi 
5975 oo 1S/7/Sl40 ıuo pszarteal 

13220 

Saman ah nacak 
lln•c• Aslceıl Htın alma Kom1Syonundan: 

Apğıda miktarlariy!e saatleri yazılı samanların evsaf ve prtname dahlllnde 
kapalı ~arfl.~ ~yrı ayn eksiltmesi İğnece askeri satın alma lcomiıyonıınıda 1817/940 

kpcrı~ • ııunu yapılacaktır. Evsaf ve prtnıunc tatil gtin ve saatleri hariç her ...:ı
omısyonunmuzda g·· .. 1 b" · t ..... t 1 'h 

1 
oru e ılır. stekliler kamında yazı!r vesikalariy!e teklif mck-

up &rını 1
• ~ • saatm~an en geç bir saat eveline kadar 2490 as11h kanunda yazılı 

ıartlar dı~ılınde komısyonumuza verilmiı olmaları lizımdır. (3251) 13254 
l\ki~~tarı Tahmin B. Teminatı Saati 

ı o Lr. Kr Lr K 
48ı.ooo 84ts oo· 632 CX:· 

1.521.000 26tl! 7 00 1997 00 
3?5.000 6500 00 488 00 
325.000 5688 00 427 00 

Kuru ot ahnacak 
I 

10,30 
11 
1.5 
15,30 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Kon • 
ya Lv. amirlikleri aatm alma komisyonla • 
rındadır. İstekliler ıartnameyi bu komiı • 
yonlarda okuyabilirler. 

3 - İşbu 325000 kilo keçi etinin muham
men tutarı 84500 liradır. 

4 - Şartnamesinde % 2S mikdar faalası 
da dahll olduiu halde ilk teminatı 7587 lira 
50 kurııştur. 

S - Eksiltme 24-7-940 çarıamba rünü 
aaat 11 de Kon,.a'da kolordu binası içindeki 
Lv. 1mirliii aatm alma komisyonunda ya • 
pılac:aktır. 

6 - İsteklilerin ekailtme günü saat 10 a 
kadar teklif mektuplarını mczkCir satın al
ma komisyonu başkanlığına verecekler ve
ya ıöndcreceklerdir. Bu saatten sonra ve
rilen veya gönderilen mektuplar kabul e • 
dilmiyecektir. 

7 - Eksiltmeye i~tirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesaiki ibraz etmeleri ıarttır. (3430) 13409 

Yulal veya arpa almacak 
Edremit Satrn Alma Ko. : 
1 - 300 ton yulaf veya arpa alı.nacak-

tır. 

2 - Muhammen bedeli 24.000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1.800 liradır • 
4 - Pazarlık 11. 7. 940 pcrıem'be ıUnü 

saat 11 de Edremit askert satın alma ko
misyonu binasında olacaktır. 

(3-485) 1J457 

Mıthtelif sebzP. alınacak 
. Hıdımköy Komutanlık Satın Alma 1Co

mıs7onundan: 

Catalca Mat. Mv. blrıtklerı ihtiyacı için 
66700 patlıcan, t\6700 ayıekadın, 21 TOO do
mateıı. 8150 kilo taze biber, 21'20 kilo taze 
bal'l'lya, kapalı zarf usııllyle ihalesi 25.7.940 
perşembe gllnll saat l 5 te yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 12992 liradır. İlk temi
natı 97' lira '1 ırunııtur. Şartnamesi ko. 
mlı<yondadır. İsteklilerin ilk teminat mak
buru veya mektuplan ihale aaatlndeıı bir 
l'la&t eveline kadar teklif mcktuplarlyle be· 
ra~r HadnnkOytlnde komutanlık aatın al
ma komiıryonuııa vermeleri. (815.'.\6) 13514 

Yanım tulu,nbaıı alınacak 
Ankara Levazım Amirlili Satıll Alma 

Komisyonundan: 

1 - MUteahhlt nam ve hesabına bir adet 
Y&nJrlD tulumbası pazarlılt t. 7. 940 aaat 
11 de Ankara Lv. Amlrlltl aatın alma ko
mtııyonunda yapılacaktır. 

! - Multammeıı bedeli 31115 lira kat! tı>
mtnatı 55 liradır. Şartnameai komisyonda 
görUIUr. (3:142) 13519 

Bulgur yaptırılacak 

Şartname ve nümuneleri komisyonda. İs
teklilerin kanuni vesikalariyle belli sutte 
komisyona gelmeleri. (3546) 13540 

Nakliyat yaptırılacak 
lstanbul Askeri Fabrikalar Satın Alma 

Komisyonundan : 
Ereğli ve Zonguldak'tan Bakırköy ne 

9300 ton Javamarin kömürünün taııttml -
maın 24/temmuz/940 çarşamba ıunu sut 
on beşte sair pazarında askeri fabrıkalar 

yollamasındaki satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Beher to • 
nuna nakliye bfficli 195 kuru5 tahının cdil
mi,tir. İsteklilerin ilk teminatı olan 1360,IS 
liralık banka teminat mektubu veya mal 
undıiı makbuzu iJc 2490 sayılı kanunun 
2 ve S maddelerindeki vesaiki havi zarfla
rını aynı gün saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri, şartname her gtln komisyonda 
görülebilir. (.5702-3508) 13544 

A. LEY AZIM AMIRLICf 

Buğday öğüttürülecek 

Ankara Levazım Amirlili Sıtrn Alma 
Komisyonundan : 

1 - 5800 ton buida1 öiUtmeai kapalı 
zarfla eksiltmesinde talip çrkmadıfından 
pazarlıkla ekıiltmcsi 12-7-940 saat ıs de 
Ankara Lv. imirlişi satan alma komis70 • 
nwıda 73pdacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 87000 lira, ilk t~ 
mtnatı 5600 liradır. Şartnamesi 435 kurut 
mukabilinde komisyondan alınabilir. lı • 
teklilerin kanuni ve ticaret odası vcsikala
riyle komisyona müracaatlan. (3432) 

13526 

Sadeyaöı alınacak 
"Ankara Levazım Amir/ili Satın Alma 

KomiıyonundaZJ: 

1 - 115 toıı aadeyallnın paurlıkJnda 
teklif edflen fiyat makamca pahalı sörUI • 
dUğUnden tekrar pazarlıkla ekılltmeııf 
10. 7. 940 saat ı• te Ankara levazım lml~ 
llği satın alma komisyonunda yapılacak. 
tır. 

2 - Muhammen bedeli 1'9500 lira ilk t .. 
mlnatı 8725 llradır. Şartnamesi 7•8 lmruı 
mukabilinde komleyondıuı alınır. Ticaret 
O<la8ı vesikası ve bu l§le meJ7gul olup bu 
mlkdar taahhüt yaptığına dair vealkalarla 
belli va.kitte komisyona müracaat edilme -
el. (3509) 13531 

ASKERi FABRiKALAR 

Ankara' da bir an bar in~a 
ettirilecek 

Askeri Fabrikalar Umum MüdürlüfiJ 
lllulcu Satı11 Alma Komiıyonundın : 

Kcllf bedeli (3200) lira olan yukarda 
yuıh iD1aat askeri fabrikalar umum mü • 
dilrlilğü merkez satın alına komlşyonunca 
19-7-940 cuma ırünü aut 14,30 da aı;ık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname (16) 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (240) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad· 
delerindeki vcnikle muayyen gün ve nat
te komisyona müracaatları. (3417) 13404 

2 Adet Santrafüj su tulumbası 
alrnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdiır/Dlll 
lllırkn Sıtı11 Alma Komiı;,onundan: 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan 2 
adet eantratUJ mı tulumbası nskcrt fa\ıri -
kalar umum mUdUrlUğU merkez satırı alına 
komisyonunca 22. 7. 940 pazartesi gfuı{I 
eaat l4 te açık eksiltme ile ihale edlle.:ek· 
tir. Şartname NU"&aız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(187) lira (50) kuru§ ve 2490 numarlı ka· 
nunun 2 ve 3. maddclertndekf vesaikle k.>· 
mlıııyoneq olma.dıltlarına vebu toıe al~kadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret oduı 
vulkaslyle mezkfu' gün ve saatte komla. 
yona mUraoaatııın, (3488) 13481 

Bir hayvan alınacak 
Ask.eri fabrtk.a.lar teltllUt saııdıtı ıcı:a 

bir hayvan ıılınacakt.ır. Ht\Y\•ıı.ııın Aıromt & 
Y&§ında ya kısrak veya iğdiş olmaııı ıart. 
tır. Taliplerin her giln öğleden sonra saat 
U ten sonra aakarl fabrlkalııra hayvanla 
birlikte mUracatıarı. (3531) 1353& 

~İlo ÖıcJe 
dta· "aketa 

• 1~Ct 

25.750 
18.746 3646 58 

Ilnıc• Ad•tl utrn alma Komisyonundan: 

Aşağıda mlktarlarlyle aaatıeri yazılı kuru otların t!'Vıaf ve ıartnurıe dahilinde 
~!Öalı ı&rf~ al<'.."_ ayrı ekılltmeıi İğnecede a&k•ri satm alma komiıYonunda 17/7/ 

lstanbul Levazım Amirliği Satrn Alma Bir fen memuru. ifc:i in,aat usta 
1ComiıyoZ1undan : baıısı, bir aıhi tesisat ustabaştıı "ıdaıa tc murabbaı amerikan 

•ı 4.125 
\' 
.~~ltı . . 48.621 . 

tıtrıu da cını. ve mıktan yaııh 3 kalem mabemenın 13. 7. g40 cu· 
~li'tlıı P~arlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

'ıtı~' "Ve §artnamesini eörmek ve almak istiycnlerin hergün ve 
~'rr. edeceklerin de belli giln ve 1Nttc Kasıınpaıada bulunan 

lcaatıarı (5806-5552) 1354a 

.. çarşa.m 1 gunu yapılacaktır. Evsaf v• şartname tatil gün ve aaatleri hariç her 
ıuıt ko;nısyo~~~uzda görülebilir. İstekliler kanunda yazılı vesikalariyle teklif 
me up arını a e saatından en geç bir saat eveline kadar 2490 sayılı kanunda ya. 
zılı ıartla~ dahlllnde komlıyonumuıa vermiş olmaları lbrmdır. (32S2) 13255 

Mıktarı Tahmin B. Teminatı Saati 
kilo Lr. Kr Lr Kr 

325.ooo 1ss25 oo· 139o oô 
481.000 27417 00 2057 00 
325.000 11688 00 1402 00 

1.521 .000 16697 00 650S Ol 

11 
U,30 
ıs 
U,30 

500 ton bufday verilerek bıılcur yaptırı
lacaktır. Pazarhkla oksiltmeai 11-7-940 per
ıembe ıünü aaat 15 de Top"hanede htanbut 
Lv. &mirliği aatııı alma komisyonunda ya -
pılacaktır. Tahmin bedeli 15235 lira, ilk te
minatı 1142 62 kuruştur. Şartnamesi komi•· 
~a aörültir. İatelı:lllerla bnonl •esika -
lariyle beli! Ult\c lııomh)rou ıelmeleri. 
(.1141) 11537 

aranıyor 

.Ankar• inşaat Cezaevi müdürlüğün.
den: 

Taliplerin Kalaba köyü Toygar çift 
liği civarında inşaat Cezaevi müdUr
IUğüne her gün öğleden evet evrakı 
nıüsbitelcriylc birlikte m•.lracaatları. 

(5472) 13450 

• 



-!- ULUS 

YENİŞEHİR PALAS OTELİ Ankara Atatürk 

bulvarı Ti : 3949. 

Senelerden beri 

İstanbul'da müesses ve muhtelif fabrikaları temsil eden, teah· 
hüt İ§leriyle me~gul bir firma Ankar~ için 

BİR VEKİL ARAMAKTADIR 

~ 
TeHplerin Vekaletler nezdinde dürüstlüğü ile tanınmış olması 

şarttır. "Müteahhit" rumuzu ile İstanbul 176 Posta kutusu adresine 

yazılması. 6184 

satışı 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Buğday Silosu yanındaki Kok depomuzdan, müşterinin ve

saitine teslim, tonu 24 liradan istenilen miktarda kok kömürü 
satıldığını bildiririz. 

Müracaat yeri: Bankalar 
Telefon No: 2012. 

caddesi, Eti Bank Ticaret Servisi, 
2717 

il wa ---
TÜRK HAVA KURUMU 
ElektTik hattı vaptmlacak 

Türk Hava Kurumu Havacılık Da-

ORMAN ÇEVlRGE Md. 

Odun, kömür ve saire satışı 

iresi Genel Direktörlüğünden Ankara Orman Çevirge Müdürlü 
1 - Keşif bedeli 1425 lira 40 ku- ğünden : 

ru olan (İnönü kampı su tulumba 1- Emvali mazbutadan olup satışı
dairesi için) santral binasından tu - na karar verilen 4740 ıulo kanşık odu
lumba dairesine kadar yapılacak elek- ı nun beher kilosu bir kuruş, 2382 kilo 
tri!c havai hattı açık eksiltmeye ko- meşe kömürünün beher kilosu 2,5 ku
nulmuştur. ruş, 36,700 kilo karışık çitanın beher 

2 - İhalesi 18 temmuz 940 per - kilosu 1,5 kuruş, 1880 kılo kestane ka
şcmbe günü saat 14 de Türk Hava zığının beher kilosu 5 kuruş, 6 adet 
Kurumu Genel Merkez binasında ha- çam düğeninin beher adedi 150 kuruş, 
vacıhk dairesi levazım şubesinde ya- 60 adet semer kaşınırı beher adedi 10 
p lacaktır. kuruş, 126 adet kayın balta sapının be-

3 - Şartnamesi her gün komişyon her adedi 5 kuruş, 115 adet şimşir ka-
dan verilir. şığının beher adedi 1 kuruş. 46 top 

4 - İateklilerin, kanunun 2 inci çam kasnağının beher topu 40 kuruş, 
v .. 3 üncü maddelerinde yazılı belge- 20 adet çam boyunduruğunun beher a
leriyle v. vUzde 7.5 •r"llinatları ile dedi 20 kuruş muhammen bedel üze -
birlikte komisyona gr ' ~ teri. 2637 rinden 20 gün müddetle açık arttırma

ANKARA BELEDiYESi 

Dıvar ve merdiven yaptırılacak 
Ankara Beledıyesinden: 

l - Hisarda mUze önUnde yaptırılacak 
duvar ve merdiven i§i on beı gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuıstur. 

2 - :Muhammen bedeli 46&1 Ura 92 ku -
nıştur. 

3 - Muvakkat teminat 851 lira 14 lru -
nıştur. 

4 - Şartname ve kroklslnl ıı:tinnek le -
tiyenlerin her gün encümen kalemtne ve is
teklilerin de 28. 7. 940 salı gUnU aMt 10,30 
da belediye encUmenlne mUrncıuıtları . 

(8451) 13425 

Yol yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Samanpazannda Ağaıade hanı civa

nnda yapılacak olan yol işi on beş giln 
miıddetle ve kapalı zarf usu\iyle eksiltme
ye konulmuştur 

2 - Muhammen bedeli (8264) liradır. 

ya çıkarılmıştır. 

2- Arttırma 22. 7. 9d0 tarihine mü
sadif pazartesi günü aaat 16 da Anka
ra orman çevirge mü<lurlüğünde yapı
lacaktır. 

3- Muvakkat teminat 61 lira 8!ı ku-
ruştur. 

4- Talipler yevmi nıezkurde temi -
nat akçeleri makbuzlariyle komisyo -
na müracaat etmeleri ve satış şeraitini 
görmek iatiyenler orman mUdürlüğü-
ne müracaatları. (3353) 13361 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Çamaıır alınacak 

Orman Koruma Genel K, Satın Alma 

Komisyonundan : 

3 - Muvakkat teminat (619) lira (80) 1 - Orman koruma genel K. erlerinin 
kuruştur. ihtiyacı için 8000 takım sekiz bin takım ça-

4 - İhalesi 23. 7. 940 r.alı günü sa.at 11 maşır kapalı zarf usu\iyle eksiltmeye ko -
de yapılacağından şartname ve krokisini nulmuştur. 

görmek ıstiyenlerin her glin encümen ka- 2 _ lmlesi 19.7.940 cuma günü saat 11 
lemine ve isteklilerin de ihale günü olan de Yen!şehir'de Yüksel caddesinde orman 
23. 7. 940 salı gunü ııaat ona kadar usulü koruma genel K. binasındaki satın alma ko
dairesinde teklif mektuplarını belediye misyonunda yapılacaktır. Muhammen bede-
enctimcnine vermeleri ilan olunur. 1i on bin lira olup ilk teminatı 750 lira -

(3452 13426 dır. 

Bina tamiri 

Ankara Bdediyesinden: 
1 - Tamirine lıizı:m görülen Köprübaşı 

karakol bınası on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 989 lira 0.7 ku -
ruştur. 

3 - Muvakkat temirıat 74 lira 19 ku -
Tuştur. 

4 - Şartname ve keşif bedtlini görmek is
iyenlerin her gün encümen kalemine ve 

"steklilerin dl' 23. 7. 940 salı günü saat 
O,JO da belediye encümenine mıiracaatla
ı. (3451) 11427 

Yol yaptırılacak 
Ankara Beledı'yesinden : 
1 - Musiki muallim mektebi ile yeni 
ezarlık arasındaki yolun parke kısmının 
aptırılması işi on beş gün miıddetle ve 
apah zarf usuliyle eksiltmeye konulmu~

ur. 
2 - Muhammen bedeli 11834 lira 91 ku· 
ştur. 

3 - Muvakkat teminat 887 lira 62 ku-
tur. 

4 - İhalesi 23, 7. 940 sah günü saat 11 
e yapılacağından şartname ve sairesini 
örmek istiyenlerin her gi.ın encümen ka
mine ve isteklilerin de ihale günü olan 
. 7. 940 sah günli saat ona kadar ıısu\ü 

airesinde teklif mektuplarını belediye 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda gÖ · 
rülebilir. Taliplerin kanunun 2, 3 üncii mad
delerinde yazılı vesika\ariyle birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat e
veline kadar komiııyona vermeleri ilan o -
lunur. (3365) 13389 

Kı§lık elbise alınacak 

Orman Koruma Genel Komutanlığı Sa. 
Al. Komisyonundan : 

J - Orman koruma genel K. erlerinin 
ihtiyacı iç in ( 4.000) dort bin takım kı5hk 
elbise kapalı zarf usul!i ile cksıltmeye ko
nulmuştur. 

2 - 1halesi 1917/ 940 cuma giln!i saat 15 
de Yeni~ch irde Yüksel caddesinde orman 
koruma genel K. binasındaki satın alma 
komisyonundn yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli (49600) krrk dokuı 
bin altı y!iz lira olup ilk teminatı 3720 
liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda 248 
kuruş mukabilinde verilebilir. Talipler 
2490 sayılı kanunun 2, 3 ncü maddelerinde 
yazılı vesikalariyle birlikte teklif mektup
larını ihale saatından bir saat eveline ka
dar komisyona vermeleri ilan olunur. 

(3366) 13390 

Sahl!k ham üstüpü 

1 GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

1 Muhtelif inşaat yaptırılacak 

inhisarlar Umum Mildiirlüşünden : 
1 - 1daremİ7.İn Sivas başmüdürlüğüne 

bağlı "Harı:ün" tuzlasında evelce yapılıı:n 
tesisata ilaveten yaptırılmasına karar verı
len rezervar ve üzerine ahşap iskele in
şası, 2 - Beton kanallarının şaplanması, 
3 - Beton tuz çekme yerleri, 4 - Baş 
boşaltma beton kanalında kolon inşası "ka
palı zarf .. usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Bu işlerin muhammen bedeli 
8155,21 liradır. 

111 - Eksiltme evrakı Sivasta inhisar
lar bRşmüclürlıiğünde ve İstanbulda Gala
ta yolcu salonu karşısında inhisarlar u:num 
müclürlıiı;ıi merkezinde tuz fen şubesinde 
görlilebilir. 

iV - Eksiltme 15/ temmuz/ 940 paıarte
si günü bğlcdcn sonra saat on beşte Si
vasta inhisarlar başmii.dürlüğü binasında 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

V - İsteklilerin teklif evrakı, meyanın
da, şimdiye karlar yapmış oldukları bu ka
bil işlere ve ticaret orl!lsına kayıtlı bulun
duklarına dair olan vesıkalarını da koya
cakla rdır. 

VI - Muvakkat teminat miktarı,% 7,5 
hes;biyle 612 liradır. 

VII - Teminat için milli bankalardan 
alınacak mektup ile borsa rayiç fiyatından 
yüzde on beş noksaniyle milli esham kabul 
edilir. 

VTTJ - Teklif mektuplarını ve diccr 
evrakı havi zarflar, usulüne göre mühür
lendikten sonra ihale saatından bir saat e
veline kacfar Sivaı;ta inhiııarlıır başmiidiir· 
lüğüne makbuz muk11bil inde vcrilmellılir. 
Posta ile gönderilecek tekliflerin gene iha. 
leden bir saat eveline klldıır komisyona 
gelmi$ olması lhımdır. Postı·d~ vaki ola
bilecek tcahhür!er nazarı dikkate alın • 
maz. ("5374" 13267) 13273 

Hargün tuzlasmda inşaat 
yaptırılacah: 

inhisarlar Umum Müdiirliiğünrlen 
1 - İdaremizin Sivas Basmüdür

lüğüne bağlı "Hargün" tuzlasında e
veke yapılan tesisata ilaveten yaptı
rılmasına karar verilen "Ta pereli ku
şak kanal" nın inşası "açık eksiltme" 
ve konmııştur. 

2 - İn!;aatn muhammen bedeli 
1029,05 liradır. 

3 - Eksiltme evrakı Sivasta İnhi
sarlar Başmüdürlüğünde ve İstan -
bulda Galatada yolcu salonu karşı -
sında İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
merkezinde tuz fen şubesinde görü -
le bilir. 

4 - Eksiltme 19. 7. 940 cuma günü 
öğleden sonra saat on be~te Sivasta 
tnhisarlar başmüdürlüğü binasında 
'Tiiiteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin bu kahil işlerle 
ne~kul olduklarına ve ticaret odası
na kayıtlı 

0

bulunduklarına dair vesika 
ibr az etmeleri Hlzrndır. 

6 Muvakkat teminat 37,5 hesabiy
le 303 liradır. Teminat için milli ban
kalarclan alınacak mektup ile borsa 
rayiç fiyatlarından % 15 noksanıile 
milli esham kabul edilir. 

7 - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin yukarda kadedilen gün ve 
!;aatte mahallinde hazır bulunmaları 
lazımdır. (3375-5265) 13384 

Dikenli telli çit yaptırılacak 

Ankara lnhisarlar Başll?üdürlüğün
den: 

1 - İdaremizin Kılıçlarda barut de
poları etrafına beş yüz metrelik diken 
1i tel çit yapılması işi şartnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tesisatın ilk keşif varakasına 
göre muhammen bedeli 1650 lira ve 
muvakkat teminatı 123 lira 75 kuruş
tur. 

3 - Eksiltme ve ihale muamelesi 25 
temmuz 940 tarihinde saat 16 da An
kara İnhisarlar Başmüdürlüğünde top 
lanacak komisyonda icra edilecektir. 

4 - Keşif varakasını ve şartname
sini şimdiden görmek istiyenlerin her 
gün başmüdürlüğümüz inşaat mühen
disliğine ve barut şubesine müracaat 
etmeleri. (3410) 13434 

POLiS 

Elbie alınacak 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
1- Emniyet umum müdürlüğü mer

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

İstanbul Şubesi Açılmıştır T epeba§t Şehir Ti 
kal"§ıamda Ti : 41 

şartnameyi almak istiyenlerin umum mü - ı 
diirlük satın alma komisyonuna müracaat-
ları. 

1 3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 4596 
liralrk muvakkat teminat makbuz veya 'ban
ka mektubunu muhtevi teklif mektupları • 
nı 2490 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde 
yazılı belgelerle birlikte münakasa günü 
saat 14 de ka4ar komisyona teslim etme -
leri. (3407) 13525 

ANKARA V AL1LlG1 

Tamirat yaptırılacak 

Ankara vamiğinden : 

1- Aşağıda isimleri yazılı cıkul -
!arın tamirleri ayrı avrı açık eksiltme 
suretiyle yapılacaktır. 

2- İsteklilerin jartr,ame ve keşif -
namelerini görmek üıere her gün ma
arif müdürli.i;ı•;ıe ve ihale günü olan 
15. vn. 1940 pazartesi gi.inü saat 15.30 
da ve % 7,5 teminat akc;"sini hususi 
muhasebe müdürlüğü veznesine vatı· 
rarak vilayet daimi en< ümenine müra-
caatları ilan olunur. (32i6) 13237 

Keşif 

Okulun adı Lira Kş. 

Merkez Yenihayat 741 04 
Merkez Ulus 413 20 
Nallıhan merkez 89l 08 
Ayaş merkez, Güdül 555 50 
Çubuk merkez 1117 50 
Kalecik merkez okulları 163l 87 
Kı!ı lcahamam Pazar nahi-
yesi okul. 499 60 
Beypazarı merkez Kuaşar 
okulu. 500 
Beypazarı Geleğra okulu. 200 

Benzin alınacak 

Ankara Valiliğinden: 
ı - Vılayet hizmet otomobili için 450 

büyük t~neke benzin satın alınacaktır. Be
her tenekesi 16,80 litredir. 

2 - Muhummen bedeli 2047 lira 50 ku
ruştan ibarettir. 

3 - İhalesi 18 temmuz 940 perşembe 
~ünii otant 15,30 da yapılacağından taliple· 
rin ihale cünıi vilayet daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur. {3233) 13245 

Odun, kömür alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara merkez ilk oku\larına asga
ri 120, azamt 150.000 kilo gürgen odunu 
5000 kilo çıra, 6000 kilo mangal kömürü 
4085 lira muhammen bedelle açık eksilt -
me suretiyle sııtın alınacaktır. 

2 - Açık ekııiltme 18-VII-940 per~embe 
günü saat 15,30 da vilayet daimi cncüme -

EMLAK VE EYTAM 
Sekiz senevi taksitle ve açık ar~ırma ile 9. 7. 940 sah gii 

lacak emlak 

Esas No. Mevkii ve nevi Mukadde.r Jt 
258 .Misakı Ml\U ll!ah. Aralık Sok. (Gözgü Sokl Kadaı;tronun 

170 ada 3 parselinde 150 M2. arsa r üzerinde Hacı Babanın 
fuzulen yaptırdığı 5 No.lu ev ve bahçesi vardır) ,sQOO ..... 

481 Ycnihayat Mııh. kadastronun 801 ada 1 parselinde kayıtlı 
8975 .M2. arsa (8,5,7,10 - 13 NoJu evlerin arasındndırı 795 ..... 

488 Yenlhayat Mah. lmdastromın 802 nda 1 parsellnd" kayıUı 
12630,fiO M2. arsa (210. 211 Taj No.lıı evinin arkasındadır) 21126 ..... 

493 Y<>nlhnyat l\.lııh kadastronun 803 ndn ı prıreellnde kayıtlı 
3355 M2. arsa <207-208 No. hı evlerin arkaaındadırı 671 .... 

726 Yenlhnynt Mah. kııdastronıın 823 ada ı pnreellnde kayıtlı 
116/i M2. arsa !Yenlhaynt llk mektebinin arkasında ve 17 
tnj No.lu evin y::uıındndırı 2330 .... 

778 Doğanbey Muh. Mescit Solt. kadastronun 162 ada 8 parııe-
linde kayıtlı 181 M2. ars:ı (Emlflk Bankası arka.sında, Safa 
oteli hizasındadır ı 3620 .... 

Sekiz senevi taksıtle ve açık artırma ile 12. 7. 940 cunı• 

tılacak emlak : 

842 Çankın kapısı, Sarıkışla yolu Uzerınde kadruıtronun 1602 
adn 11 pareellncl~ 'kayıtlı 480 M2. arsa ı bu arsa Ferah kah-
\'esi arkasında ve turuncu HUsııUnün işgalindedir) 1.uo ..... 

84:'.ı Atıfbey Mah. kadıuıtronuıı 1848 nda 2 parselinde kayıtlı 832 
M2. nre:ı (bu arsa B. İzzet Ulvinin ı:vlnin altındaki derenin 
karşı sııhlllndcdlrJ 83}.,..... 

873 Yenlhnyııt Mah. kadastronun 828 ada ı parselinde kayıtlı 
1864,50 M2. nrsa (32 ve 32-1 taj No.lu evlerin arkasındadır) 1865-' 

962 ı.ıısııkı ~ıım Mah. Bolu palas arkasında, kadııstronun 168 
ada 26 parselinde kayıtlı 134 :M2. arsn 2010 ..... 

975 Oebccinln topraklık civarında, kndllstronun 1025 ada 1 
pnı·sellnde kayıtlı a11mnın 66/i hissede 265 hlsııesl (tamamı 
66/i M2. olup 400 hlsesl hususi muhnsebeye aittir) t53(1 ..... 

1126 l<:tllk °"nı:ı-ı eğlence mcvkilnde, kadııırtronun 1781 ada 3 par
B"llnde kayıtlı ::?2181 M2. tnrla (polis Ömeıin bağının ya-
nındadır) 5545.-

114/l Etlllt, yııkarı incirlik mevkllnde kadastronun ı 796 ada 8 
parselinde Jmyıtlı 27 2 M2. bağ (Uze rinde Mltnt Sarı Yö-
r ük.Un fuzult evi vnrdırı 835 ...... 

1 - Yukarıda mevkileri ve mesnlıalnn yazılı emUlk, bedeli sekiz seli 
ödPnmek üzcrtı nçık artırma ile sutılılttır. 

2 - Aı1:ırm:ıyn iştirak edecekler içinde nıllhUr kullıınanlann mUhllrl' 
den tasdik cttirmel!'ri ve mUzaye:ıle sırnsında verilen bedel mukadder ~ 
tlği takdirde, taliplerin depozı tolnrım nlııbet dairesinde tezyit eyleınele>' 

3 - İhnlc, yukarıd:ı gösterildi~! Ü?.ere, birinci kısım için 9. 7. 1940 ıılll1 
on dörtte, ikinci kısım için 12. 7. 1940 cuma günü ı;aat on dörtte 
komtsyonunda yapılacaktır. fsteklllerin o giln depozito ak~esl, hUvıyet 
iki veslkıı fotoğrafı ile Emlt\k sen·islnc mUracruıtlan. (3218) 

Muhtelif yiyecek 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğün den: 
1 - Kurumumuz talebe. ve müstahdemi ninln la,,elerlnden ekmek, toı: ti 

ker ve yaş sebze pazarlık suretiyle satın alınar,aktır. 
2 - 9. 7. 940 salı günU hizalarındald saatlerde rekUlrlUk blnasınd.,ı 

kil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 
8 - Muvakkat teminat yUzde 7,5 tur. • 
Fazla izahat ve ,şartname almak istiyenlerin enstitü 

caa.tıarı. (3055) 
Cinsi 
Toz ıseker 
Kcsnıe ıseker 
Ekmek 
Yaş sebze 
Semizotu 
Ayşekadın fasulye 
Çalı fasulye 
f ç barbunya taze 

Mlkdarı 
12.000 
5.000 

135.000 

Beher Kg. FL 
38 
42 
10,5 

ninde yııpılncaktır. 
ı kl·ı . . ,. k U Dolmalık biber 3 - ste ı erın ııartnameyı gurme ıe- Sivri biber 

1.000 
7.000 
2.000 
1.000 
1.500 

500 
15.000 

8 
12 
10 
15 
12 
10 

80 
840 
200 
150 
180 

50 re her glln maarif müdürlügüne ve :ihale ,- Domates 
günü de % 7,5 muvakkat teminat akçesini Taze bamya 
hususi muhasebe veznesine yatırarak mu - S~latnlık hıyar 

d . • .. " ti Lınıon baş boy 
ayyen saatte aımı encumene muracaa a - Maydanoz 
rı ilan olunur. (34-08) 13379 Dereotu 

Gaz, benzin, ampül alınacak 
Ankara Valiliğinden: 

Hususi idare ihtiyacı için satın a
lınacak olan ve muhammen bedeli 134 
lira 30 kuruştan ibaret olan ampul gaz 
ve benzinin ihalesi 8/ 7 / 940 pazartesi 
günü vilayet daimi encümeninde ya
pılmak üzere pazarlıkla satın alına

caktır. Taliplerin ihale günü saat 
15.30 da tcminatlariyle birlikte vila
yet daimi encümenine müracaatları i-
ıan olunur. (3416) 13466 

ANKARA DEFTERDARLlG 

Bir kalem şefi alınacak 
Ankara Defterdarığından : 

Muhakemat Müdürlüğündo. yeni ih 
das edilen 120 lira ücretli dava kalem 
şefliği münhaldir. Taliplerin hukuk 
mezunu olması ve askerlikle alakası 
bulunmaması şarttır. 

Nane 
Patlıcan baş boy 
Sakız kabak 
Taze soı:;an 
Taze iç bezelye 
Ayva 
Vişne 
Taze erik 
Taze kaysı 
Çtlek 
Elma 
Şeftali 
Karpuz 
Kavun 
Uzllm 
Portakal 80 lik 
Taze yaprak 
Kereviz 
Lahna 
Pırasa 
Ispanak 
Taze bakla 
Havuç 
Karnabahar 
Sarmısak 
Tatlılık kabak 
Salamura yaprak 
Salça 
fo~nJ:inar 
Patates Adapazan san 
Kuru so,!l'nn 

500 
10.000 a. 
20.000 a. 
10.000 d. 

3.000 d. 
500 d. 

20.000 Kg. 
3.000 • 
1.000 
1.000 
1.1500 
2.000 
1.500 
1.500 

500 
1.500 
1.500 

15.000 
10.000 
15.000 
lMOO a. 

300 
1,000 

15.000 
10.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

300 
500 
500 

1.000 
11.000 a. 

15.000 
12.000 

18085 

8 
20 
4 adedi 
3 adedi 
1 demeU 
1 demeti 
1 demeti 
9 
8 

10 
20 
10 
20 
10 
25 • 
26 
20 
20 
6 
6 

llS 
4. 

15 
10 

IS 
5 
8 
9 
6 

llS 
20 
5 

20 
25 
10 

6 
6 

1200 
100 
400 
600 
100 

30 
5 

1800 
240 
100 
200 
150 
400 
150 
375 
125 
300 
300 
000 
600 

2250 
600 

45 
100 
750 
600 
800 
450 _,J. 
120..,. 
150 
60 
25 

100 
250 
500 
900 
720 ------17.895 

İsteklilerin vesaiki ile birlikte 15 
temmuz 940 tarihine kadar Muhake
mat müdürlüğüne müracaatları. 

(3482) 13529 ğinden : 73 Uncil devresi kayıtl 
Tosya Sulh Hukuk Hakimli- ~Daktilo kurs 

lanmıştır. Belediye sıraa; 
Tosya'nın İbnlsellm mahallesinden Ra- part. No. 4 Telefon: 871' 

Satılık Ev - Bahçeli Evler 

Kooperatifi mahallesinde C. 
2 tipi ve sonradan bir hayli 

masraf edilmiş güzel bir köşk 
·mtılıktır. Talip olanların ay

ıi mahallede 72 numaralı e-
' veya Ulus muhasebecisine 
...... caatları. 

Ankara memurlar 

şirketinden 1~ 

ncümenine vermeleri ilin olunur. 
(3454) 13441 Malatya Bez ve İplik Fabri

kaları Türk Anonim Şirketi A
dana Mesucat Fabrikasında 45 
ton beyaz ham üstüpü satılacak-

2- Beher takımına 27 lira fiyat bi-

çilen elbisenin nümunesini görmek ve &.'11111111••••••••••••••~' 

§it l{aynar kızı Kastnmonunun Haeıhaınza 
mahallesinden Sabit Ujturalp karısı Hati -
cenin, kocası aleyhinde ikame eylediği sulh 
teşebbUsti dıivnsı halckında nıüdderuıleylı 

namına çıkarılan mllteRddlt davetiyeler, 
ikaınctgıilıınnı meçhullyctınclen dolayı tcb
ıı~slz iaıle edildiğinden iltıncn tebligata ve 
ımıhal<emenln 17. 7. 940 çarşamba gllnii sa
at ona bırakılmasına karar verilmiş oldu
ğundan mUddeaaleyhin mezkQr gün ve sa
atte Tosya sulh hukuk mahkemesinde ha
zıı· bulunması için tebliğ makamına lmlm 
olmak üzere nıı.n olunur. 2i16 

Tahsildarlarımızdan S' 
oğlunun, istifaen ayrılrı_t1ş,ı 
layısiyle Şirketimizle bır 
madığıhı ilan eyleriz. 

Rıza Tüzemen 
Fenni Sünnetçi 

Ankara ve Turkiye'nin en iyi ve e -
mekli ııünnetçisi ve sünnetçilerin fev
ken<le bir üstattır Adres: Zincirli ca-
mi karşısı Sebat eczanesi TJ: 1153 

tır. 

Taliplerin mezkur Fabrika i
dairesine veya Malatya'da Şirket 
Merkezine müracaatları. 2601 

şartnamesini almak istiyenlerin umum 
müdürlük satınalma k~misyonuna mü
racaatları. 

3- Münakasaya girmek istiyenlcrin 
375 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya banka mektubu ve 2490 sayılı ka
nunun 3. cü maddesinde yazılı belge
lerle birlikte tayin edilen saat ta ko
misyona gelmeleri. (3308) 13355 

\ 

• ı ı 11ııı11111111111111111111111111111111• Kaput alınacak 

Kiralık ~ Boş şişe sahşı ~- Emniyet Umum Müdürlüğünden : a rO n IYO r 1 - Zabıta memurları için azı 3250, ço-
Yeniechir'de dort oda bir hol ve yahut = Depoda teslim edilmek şartlyle lO, - ğu 3500 adet kaput kapalı zarf usuliyle - 15, 25 anntllltrelfkler yetmııı para 50 
ş odalı, rahat ve gc..,iı bir daire aranı- s. L. relllre Uç buçuk kuruıtan çok - 2417/ 940 çar&amba günü saat 15 tc satın a-
r. Kaloriferli tercih olunur. Tafsilatın - İ : I b' l'k Ul , E d . ah : mikdarda beyaz şişe varaır. stlyen- - hnacaktır. 

yat n . ı~ ! te . usta v a resıne t • lerln Dayıbc~""' rakı fabrikasına mU- 2 _ B h d d' 1750 k f' t b. ·-
ren bıldırılmesı ve yahut saat 11\ le 20 : racaatlnn Tl. 2563 2684 : e er a e ıne uruş ıya ıçı 
asında 1061 numaraya telefon edilmesi. · • 111111111111111111111111111111111111111 •'en kaputları ait nümuneyi rörmek ve 

U ı. US - 21. inci yıl. - No. 6799 
İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Hle8S<'se MUdllrfl: Naştt ULUG 
ULUS Basımevi ANKARA 

if ======================================~ 

YENİ SİNEMA HALK SİNEMASI 
Bu gece saat 21 de 

:Monmartr Geceleri 
Saat: 14,30 - 18,30 

seanslarında 

ÇIKMAZ SOKAK 

Saat: 16,30 seansında 
SAMİMİ ANLAŞMA 
Hamamönll açık hava 

slnemruıı 
ALLAHIN CENNETİ 

Türk filmi 

Buglin bu gece 
İki Y<'ni flliın birden 

1 - Knnunsuzlnr treni 
2 - Masum katil 
Seanslar: 
14,30 - 16,30 - 18,30 - 21 

Saat: 12,15 te 
. ucuz matine 
Nnınus Diişmnnlan 

Cebeci Yenidoğnn 
GÜLNAZ SULTAN 

Tilrkçe sözlü 

KÖRTİ NG BLA VPU N KT AGABAL Ti K Radyolarını KAzlM RÜŞTÜ 


